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ВСТУП 

Проект публікації коментаря до Кодексу Канонів Східних Церков (ССЕО) було ство
рено в лютому 1993 року, невдовзі після проголошення кодексу. Однак його реалізація 
затяглася на значно довший час, ніж планувалося раніше, з причин, що не залежали від 
проектувальника і редактора цього Путівника. Коментар є результатом співпраці два
дцяти учених з різних країн і Церков, троє з яких, - миряни і десятеро - консультанти 
Папської Ради з перегляду Східного Кодексу. Отець Іван Жужек, Т. І. (Секретар цієї Ради 
(PCCICOR), написав передмову, у якій розповідається про місце канонічного права у 
Церкві, належну пошану до священних канонів (які, однак, не слід розглядати як Тору 
Церкви) і підходи до вивчення та тлумачення Східного Кодексу. Він першим почав писа
ти різні статті, що тепер зібрані в одному томі, Осмислення Східного Кодексу (Kanonika 
8), який, хоча і не є коментарем до окремих титулів чи канонів кодексу, усе ж дозволяє 
краще його зрозуміти, і може вважатися додатковим томом до цього Путівника. Иншим 
додатком є його Index Analiticus Codicis Сапопит Ecclesiarum Orientalium (Kanonika 2), 
1992, чудовий і авторитетний тематичний індекс канонів ССЕО. 

До цього тому входить тридцять розділів, відповідно до ЗО титулів Кодексу Канонів 
Східних Церков. Позаяк коментар стислий, то не можна було відвести в ньому багато 
місця для порівняння Східного Кодексу (ССЕО) з Латинським Кодексом (СІС), яким би 
потрібним і корисним не був цей метод досліджень для повнішого розуміння єдиного 
corpus iuris canonici Католицької Церкви. Це обмеження, однак, виправлене певною мі
рою завдяки иншому допоміжному тому: Два кодекси в порівнянні Джоба Аббаса (Kano
nika 7). До цього Путівника він також написав більш повне і комплексне порівняльне 
дослідження двох кодексів, яке опубліковане в додатку до згаданого тому. 

Окремі читачі, мабуть, бажають, щоб поруч з коментарями був наведений повний 
текст канонів. Це, звісно, допомогло б їм порівнювати коментар з текстом канонів, але 
водночас надто збільшило б обсяг видання і склало б надто високу ціну, особливо для 
студентів, для яких він призначений передусім. Крім того, виправлене видання англій
ського перекладу Східного Кодексу (ССЕС) готувалося паралельно з цим Путівником. 
Опублікований трохи раніше ССЕС-2, безперечно, є основним супровідним матеріялом, 
хоча його, звичайно, можна використовувати з будь-якою версією ССЕС, яку вже має 
читач. Оскільки автор цих рядків згаданий в ССЕС-2 (Передмова, с. XV) як один з двох 
консультантів Комітету, що готував новий переклад, не зайве буде зауважити, що кон
сультування в основному полягало у вільному використанні Комітетом моєї книги Посіб
ник зі Східного Кодексу (Kanonika 5). Хоча голова комітету ласкаво прислав мені рукопис 
ССЕС-2 у квітні 2001 року, робота над цим Путівником поглинула стільки мого часу, що 
я не зміг перевірити увесь новий переклад, а лише повідомив про деякі випадкові зна
хідки в tempus utile. 
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ССЕС-2 містить аналітичний індекс, який відтворює в англійському перекладі згада
ний вище Index Analiticus Івана Жужека T. I. (Kanonika 2). Зважаючи на це, ми не вважали 
за потрібне поміщати аналітичний індекс у цей Путівник. Крім того, наступний номер 
Каноніки заплановано присвятити загальній бібліографії, а ще инший - богослов 'ю пра
ва, з особливим наголосом на біблійній та східній перспективі. Це також стало причиною 
того, що те й инше частково відсутнє в цьому томі. 

Кілька слів потрібно сказати про використання англійської мови, найбільш пошире
ними варіантами якої є, очевидно, британський та американський. У той час як ССЕО 
природно дотримується американського варіянту, для цього Путівника вибір не є таким 
очевидним, і автори, а також перекладачі, використовують той або инший варіянт. При
кладом може служити переклад латинського словаparochus, який зазвичай перекладають 
як "пастор" в американському варіянті, у той час як у британській англійській мові це 
"парохіяльний священик" (див. Буква і Дух). Проблеми, які спричинило американське 
слововживання в ССЕО, були обговорені в Companion, с. 92-94. Однак, визнаючи, що 
слововживання є головним арбітром у подібних питаннях, у Путівнику перекладач до
тримується британського варіянту і послуговується словом "parish priest". Часом для пе
рекладу слова "parochus" вживається "pastor", якщо немає небезпеки сплутати значення. 
"Pastor" з великою першою літерою вживається тут щодо осіб, які названі латинським 
словом pastor у ССЕО: єпархіяльний єпископ, митрополит, патріярх і т. д., тобто тих, хто 
має пастирський сан у Церкві. У Путівнику фігурує як "favour" (британський варіянт), 
так і "favor" (американський варіянт), "defence" і "defense", "realise" і "realize" і т. ин. Це 
не приклад для студентів: послідовности вимагали від кожного автора. Деякі деталі щодо 
вживання окремих слів вказані у "Редакторському методі і порадах щодо використання" 
(Попередні зауваги). 

Парохи особливо хотіли б, щоб коментарі щодо окремих титулів ССЕО мали певне 
душпастирське спрямування. Те, чого не вистачає в цьому аспекті, сподіваємося, буде 
певною мірою надолужене в наступному томі серії Kanonika, присвяченому душпастир-
ській турботі про вірних Східних Церков: Lorenzo Lorasso, Christifideles orientales e la loro 
cura pastorale: problematiche e norme canoniche, (Kanonika 11). Для цього Путівника Ло-
руссо також підготував дві таблиці відповідностей канонів (ССЕО-СІСО і ССЕО-СІС), 
завдяки яким з допомогою певних символів читач зможе розпізнати шість різних типів 
взаємозв'язку канонів, всупереч думці, що зміст відповідних канонів ідентичний. 

Передусім слід подякувати вченим, які сприяли глибшому розумінню Східного Ко
дексу. Цінність згаданого тому залежить виключно від їхньої праці. Вчасно надіславши 
коментарі, вони змушені були терпляче чекати, поки деякі менш відповідальні особи по
дадуть свої. Тим часом, після довгого очікування, проф. Джін Ґодеме відійшов до своєї 
вічної оселі. У своєму останньому листі до редактора, якого він надіслав 26 березня 2001 
року, à un âge que je n 'ose plus avouer! після схвалення остаточного тексту англійського 
перекладу свого коментаря до Титулу XI , "Миряни", він писав: Envoyez-moi un exemplai
re du volume où doitfigurer ma contribution quand il paraîtra. Тепер, безперечно, його увагу 

привертають речі, сповнені більшого блаженства, ніж цей внесок у книгу його життя. 
Дві третини усіх доробків потрібно було перекласти на англійську мову з французь

кої, німецької чи італійської. Перекладачі, чиї імена перелічені у Вступних заувагах після 
імен авторів, заслуговують на окрему подяку. Я особливо хотів би подякувати Отцеві 
Джобу Аббасу, УБМ., конв., який, разом з власним коментарем до трьох титулів і по
рівняльним дослідженням двох кодексів (яке демонструє, що ССЕО - це не просто СІС 
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"з деякими незначними варіяціями", як дехто міг би подумати) переклав коментарі до 
п'яти инших титулів, перевірив инші переклади і, як редактор, прочитав більшість ру
кописів у виправленій версії. 

Зрештою, слід також подякувати Джону Полу Каймзу, Санні Томасу Коккару, Т. І. 
і Джеймсу М. Пампарі, КНМ, які здійснювали остаточне редагування. Останній підго
тував також індекс канонів. Особливо я дякую панові Ярославу Дзєвіцкі за пильність під 
час набору тексту, в якій поєднувались терпіння, ефективність і професійні стандарти. 

Джордж Недунґатт, ТІ. 
Редактор 

Рим, 1 жовтня 2001 року 
Десята річниця набрання чинности ССЕО, 
Свято Покрови Пресвятої Богородиці 



ВСТУПНІ ЗАУВАГИ 

1. Загальні скорочення 
AAS Acta Apostolicae Sedis 
AfkKR Archiv für Katholisches Kirchenrecht 
AnCan L'Anne Canonique 
ap. const. apostolic constitution 
ASSCOV Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani I I , 25 tomes, 

Vatican, Vatican Press, 1971-1978 
CA Crebrae Allatae (Pius XH, MP) 
CEC Catechism of the Catholic Church, 1996 [editio typica: Catechismus 

Ecclesiae Catholicae, LEV, 1997] 
CCE Congregation for Catholic Education (of Seminaries and Educational 

Institutions) 
CCEC Code of Canons of the Eastern Churches, Canon Law Society of America, 

Catholic University of America, Washington, DC, 1992 
CCEC-2 Code of Canons of the Eastern Churches, Canon Law Society of America, 

Catholic University of America, Washington, DC, 2d ed., 2001 
CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. 

II promulgate, AAS 82 (1990) N. 11, pp. 1045-1363; CCEO fontium 
annotatione auctus, ed., Pontificium Consilium de Legum Textibus Inter-
pretandis, CdV, LEV, 1995 

CD Christus Dominus (Vatican I I , Bishops) 
CdV Città del Vaticano/Vatican City 
CDF Congregation for the Doctrine of the Faith 
CDWDS Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments 
CEP Congregation for the Evangelization of Peoples / (formerly, Congregation 

for the Propagation of the Faith) 
CIC-1917 Codex Iuris Canonici (1917) 
CIC Codex Iuris Canonici (1983) 
CICO Codexluris Canonici Orientalis (= CA, CS, PAL, SN, 1949-1957) 
CivCatt Civiltà Cattolica 
CLD Canon Law Digest 
COC Congregation for the Oriental/Eastern Churches/Church 
COD Conciliorum Oecumenicorum Décrète, ed. J. Alberigo et al., 3d ed., Bo

logna, Istituto per le Scienze Religiose, 1973 
Coll. Lac. Acta et décréta Sacrorum Conciliorum recentiorum Collectio lacensis, 

7 vols., Freiburg i. Br., 1870-1890 
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Com Communicationes (1978- ; since 1991 managed by PCLTI) 
CS Cleri Sanctitati (Pius XII, MP) 
CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 
CT Catechesi Tradendae, ap. exhortation of John Paul II (16. 10. 1979), AAS 

71 (1979) 1277-1340 
de Clercq Charles de Clercq, Conciles des Orientaux Catholiques (Histoire des 

Conciles, vol. XI, 1 and 2), Paris, Letouzey, 1949-1952 
DDC Dictionnaire de Droit Canonique 
DE Directory for the Application of the Principles and Norms on Ecumenism 

(25. 3. 1993) by PCUniCF, Vatican City, 1993; AAS 85 (1993) 1039-
1119; EV 13:2169-2507 

DEDOC Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano, ed. Edward G. Farru-
gia, Rome, PIO, 2000 

DV Dei Verbum (Vatican I I , Revelation) 
DH Dignitatis Humanae (Vatican I I , Religious Freedom) 
DS DenzingerSchönmetzer, Enchiridion Symbolorum..., 3236 ed. (1963

1967) 

DzH DenzingerHünermann, Enchiridion Symbolorum..., 37 ed. ( 1991 ); Italian 

ed. (1996) 

ECJ Eastern Churches Journal (1994) 

ED Secretariat for Promoting Christian Unity, Ecumenical Directoy (1967), 

AAS 59 (1967) 574592; 62 (1970) 705724; EV2: 11941292 

Ed. Editor, edition, edited by, Herausgeber, herausgegeben von, a cura di, cu

ravit, etc. 

EIC Ephemerides Iuris Canonici 

enc. Encyclical 

EOS Edizioni Orientalia Christiana, Pontifical Oriental Institute, Rome 

ES Paul VI,MPEcclesiae Sanctae (6 August 1966), AAS 58 (1966) 758787; 

EV 2: 752913 

EV Enchiridion Vaticanum, 117, Edizioni Dehoniane, Bologna, 19762000 

Festschrift Festgabe, studi/scritti in honore di, escritos en honor de, mélanges, mis

cellanea in honour of, offerred to, etc. 

Fonti1 ed., Sacra Congregatio "Pro Ecclesia Orientaii", Codificazione Canonica 

Orientale, (1930) 

GOTR The Greek Orthodox Theological Review 

GS Gaudium et Spes (Vatican I I , Church in the Modern World) 

Guidelines PCCICOR, "Guidelines for the Revision of the Code of Oriental Canon 

Law", Nuntia 3 (1974) 1824; infra pp. 5765 

IC /MS Canonicum 

IE lus Ecclesiae 

Joannou PériclèsPierre Joannou, Discipline générale antique (Fonti, fascicolo IX, 

ed. Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Ca

nonico Orientale), 4 vols., Rome, 19621964 

1 Містить варіанти: 1) Sacra Congregatio "Pro Ecclesia Orientali" (1930) / Sacra Congregazione per le Chi-
ese Orientali (1931) / Sacra Congregazione Orientale (1932) / Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale (1935); 
2) Fontes, ed., Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis (1943) / Pontificia Commissio 
Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo (1990). 
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Joannou 1,1 Les canons des conciles oecuméniques (1962) 

Joannou I, 2 Les canons des synodes particuliers (1962) 

Joannou II Les canons des Pères grecs (1963) 

Jurist The Jurist 

Kanon Kanon, Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen,Vienna, 

1973-

Kanonika Kanonika, EOC/PIO, 1992-

LEF Lex Ecclesiae Fundamentalis 

LEV Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano / Vatican City 

LG Lumen Gentium (Vatican I I , The Church) 

Mansi J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 53 vols. 

Paris-Leipzig 1901-1927 

ME Monitor Ecclesiasticus 

MP Motu Proprio 

Nuntia ЛГшгш,(1-31/1975-1990),РСС1СХЖ(з 1991 року під орудою PCLTint), 
LEV 

OE Orientalium Ecclesiarum (Vatican I I , The Eastern Catholic Churches) 
ОС Orientalia Christiana 
OCA Orientalia Christiana Analecta 
Ochoa Xaverius Ochoa, Leges Ecclesiae post CIC editae, Rome, 1967-
OCP 
OIRSI 

Orientalia Christiana Periodica 
Oriental Institute of Religious Studies, Kottayam, Kerala 

OpTo Optatam Totius (Vatican I I , Priestly Formation) 
OR L 'Osservatore Romano 
PA/PAL Postquam Apostolicis Litteris (Pius XII, MP) 
PB John Paul I I , ap. const. Pastor Bonus, 28.6.1988, AAS 80 (1988) 841-934 
PC Perfectae Caritatis (Vatican I I , Religious Life) 
PCUniCF Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fovendam 
PCCICOR Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo 
PCCICR Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo 
PCCOR Pontificia Commissio Codicis Orientalis Redigendo (1935-1972) 
PCLTInt Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis/Pontificia Com

missio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos (до 1988 року) 
Periodica Periodica de re canonica, 80 (1991-) (= раніше PerMCL) 
Periodica MCL2 Periodica de re morali canonica liturgica, 1-79 (1904-1990) 
PG Patrologiae Cursus completus, Series Graeca (ed. J.-P. Migne) 
PIO Pontifical Oriental Institute, Rome (= Pontificio Istituto Orientale) 
Pitra J. B. Pitra, Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, 2 vols., 

Rome, 1864,1868 
PL Patrologiae Cursus completus, Series Latina (ed. J.-P- Migne) 
PO Presbyterorum Ordinis (Vatican I I , Priests) 
РОС Proche-Orient Chrétien 

QDE Quaderni di Diritto Ecclesiale 

PS Patrologia Syriaca (ed. R. Graffin) 

RDC Revue de Droit Canonique 
2 Оригінальна назва: Periodica de re canonica et morali (vols. 1-15). 
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RBDC Revista Espanola de Derecho Canönico 

SC Sacrosanctum Concilium (Vatican I I , Liturgy) 

SCICO Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis (1986) 

SECO Servizio Informazioni Chiese Orienlali, Rome 

SCU Secretariat for Christian Unity 

SN Sollicitudinem Nostram (Pius XII , MP) 

StCan Studia Canonica 

SG Studi Giuridici (LEV, 1977) 

Syntagma Georgios A. Rhalles, and M. PoÛes,£vvray{ia z&v Oeiœv Kai iepäv KOVÖ

vcov, 6 vols., Athens, 18521859 

ТІ Textus initialis 
UR Unitatis Redintegratio (Vatican I I , Ecumenism) 
Vatican Press Typis Poliglottis Vaticanis / Tipografia Poliglotta Vaticana 
VTQ St. Vladimir 's Theological Quarterly 

2. Бібліографічні скорочення 
Abbass, Two Codes = Jobe Abbass, Two Codes in Comparison, (Kanonika 7), 1997. 
Acta Symposii Kaslik = Acta Symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesia-

rum Orientalium, (Kaslik, 24-29 Aprilis 1995), ed. Antoine Al-Ahmar, Antoine Khalife, 
Dominique Le Tourneau, Kaslik, Lebanon, 1996. 

Chiramel, Code Study = Jose Chiramel and Kuriakose Bharanikulangara, eds., The Code 
of Canons of the Eastern Churches: Study and Interpretation, Alwaye, 1992. 

COC, Instruction = COC, Instruction for the Application of the Liturgical Prescriptions 
ofCCEO, LEV, 1996; EV 15: 5-235. 

Commente = Pio Vito Pinto, Commente al Codice dei Canoni délie Chiese Orientali, LEV, 
2001. 

Coppola, Incontro = Raffaele Coppola, ed., Incontro fra canoni d'orienté e d'occidente 
(Atti del Congresso internazionale, Bari, 23-29 September 1991), 3 vols., Bari, Cacucci 
Editore, 1994. 

DirCanOrientale = Kuriakose Bharanikulangara, ed., Il Diritto Canonico Orientale nell 'or-
dinamento ecclesiale, (SG 34), CdV, LEV, 1995. 

Edelby-Dick = Neophytos Edelby and Ignace Dick, Les Églises Orientates Catholiques: 
Décret "Orientalium Ecclesiarum " (Unam Saftctam 76), Paris, Cerf, 1970. 

Faris, EastCathCh = J. D. Faris, Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance, 
New York, Saint Maron Publications, 1992. 

Gallagher, Codelntrod = Clarence Gallagher, ed., The Code of Canons of the Oriental Chur
ches: An Introduction, Rome, Mar Thoma Yogam, 1991 [Contents: Presentation address 
by Pope John Paul I I , The Oriental Catholic Churches (M. S. Marusyn), The Nature and 
Structure of CCEO (E. Eid), Patriarchal Church (I. 2uzek), Eparchy (M. Brogi)]. 

Gherro, Studi = S. Gherro, ed., Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Pa-
dova, 1994. 

Handhuch = Joseph Listl and Heribert Schmitz, eds., Handbuch des katholischen Kir
chenrechts, 2d ed., Regensburg, Pustet, 1999. 
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lus in vita = Pontificium Consilium de Lqgum Textibus Interpretandis, éd., lus in vita et in 

missione Ecclesiae. CdV, LEV, 1994. 

Letter and Spirit = The Canon Law, Letter and Spirit: A Practical Guide to the Code of 

Canon Law, prepared by The Canon Law Society of Great Britain and Ireland, ed. Ge

rard Sheehy et al., London, Geoffrey Chapman, 1995. 

Metz., Nouv. Droit = René Metz, Le nouveau droit des Églises orientales catholiques, Paris, 

Cerf, 1997. 

MùnstKom CIC=Klaus Liidicke, eâ.,MùnsterischerKommentarzum Codexluris Canonici 

(Loseblattwerk), Essen, з 1984. 

Nedungatt, Spirit = George Nedungatt, The Spirit of the Eastern Code, Rome: Centre for 

Indian and Interreligious Studies / Bangalore: Dharamaram Publications, 1993. 

Nedungatt, Companion = George Nedungatt, A Companion to the Eastern Code, (Kano

nika5), 1994. 

New Commentary = New Commentary on the Code of Canon Law, ed., John P. Beal, James 

A. Coriden, Thomas J. Green, Mahwah, N.J., Paulist Press, 2000. 

Pospishil, ECC Law = Eastern Catholic Church Law, 2d revised and augmented edition, 

New York, St. Maron Publications, 1996. 

Salachas, Istituzioni = Dimitrios Salachas, Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cat

toliche orientali: strutture ecclesiali nel CCEO, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1993. 

Tanner, DEC = Decrees of the Ecumenical Councils, ed. Norman P. Tanner, 2 vols., Lon

don/Washington, Sheed and Ward/Georgetown University Press, 1990. 

Trullo Revisited = George Nedungatt and Michael Featherstone, eds., The Council in Tru

llo Revisited, (Kanonika 6), 1995. 

VatAssPer = Vatican II, Assessment and Perspectives, ed. René Latourelle, 3 vols., New 

York, Paulist Press, 1989. 

£uzek, Understanding = Ivan Éuzek, Understanding the Eastern Code, (Kanonika 8), 

1997. 

Крім того, деякі автори використовують систему скорочень, характерну для їхньої 
теми, на що вказують на початку своїх коментарів. 

3. Редакторський метод і поради щодо використання 
1. У цьому Путівнику слово "канон" скорочується як "к." і "канони" як "кк." Вико

ристане без будь-яких инших уточнень, "к." стосується канону ССЕО, як, наприклад, у 
к. 130, кк. 902-908. Замість кк. 414 § 1, 1-е, 430, 3-є, 133 § 1, 2-е-6-е, (де використання 
ком, що відокремлюють канони, а також їх внутрішнє розмежування може бути незрозу
мілим), ми пишемо к. 414 § 1 ч. 1-е, к. 430 ч. 3-є, к. 133 § 1 чч. 2-е-6-е. Пишучи так, ми 
вказуємо на номер 1-е, 2-е, 3-є і т. д. після § або к., додаючи "ч". заради більшої чіткости, 
хоча й коштом певного багатослів'я. 

2. Термін "Кодекс" з великою літерою "К" і без подальших уточнень стосується Codex 
Сапопит Ecclesiarum Orientalium, у той час як слово "кодекс", що вживається як зви
чайний іменник, пишеться малими літерами, наприклад, "два кодекси", "східний кодекс" 
або "цей кодекс". Аналогічно, термін "Титул" пишеться з великої літери, якщо мається 
на увазі один із тридцяти Титулів ССЕО. Тим він і відрізняється він инших вживань того 
самого слова на кшталт титулів патріярхів чи титулу свячення. 
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3. У той час як Codex Iuris Canonici просто скорочується як СІС, Codex Iuris Canonici 
1917 року позначений як СІС-1917. 

4. Раніше Конгрегації Римської Курії називали Священними Конгрегаціями, наслі
дуючи давнє слововживання до 1989 року, однак після РВ це означення було опущене. 
Ця реформа ретроспективно використовується і в цьому Путівнику: Тому, CDF означає 
Конгрегацію у справах, а також (рііт) Священну конгрегацію у справах віровчення; СОС 
означає Конгрегацію у справах Східних Церков, а також (оііт) Священну Конгрегацію у 
справах Східних Церков, і т. ин. Слід зазначити, що ця термінологічна реформа випала 
з-під уваги Letter and Spirit і ССЕС-2, кожен з яких зберігає додаток "Священний / Sacra" 
в іменах Римських Конгрегацій, у той час як New Commentary цілком правильно опустив 
його. Також слід зауважити, що СОС називає себе Конгрегацією у справах Східних Цер
ков, хоча Конгрегація у справах Східних Церков є цілком прийнятним варіянтом. Але ми 
використовуємо ту форму, яку вживає СОС, називаючи себе. 

5. При цитуванні Nuntia, що не поділена на томи, після номера видання наведено 
рік, коли посилання на рік видається доречним; далі подано сторінку. Приклад: Nuntia З 
(1976)8. 

6. Для післясоборових документів зазвичай подається посилання з AAS і EV, і остан
нє є найповнішою збіркою цього типу будь-якими мовами. Попри те, що багато з цих 
документів доступні в англійських перекладах, жодна серія чи збірка не є ані вичерпною, 
ані загальнодоступною в англомовному світі. Тільки подеколи ми звертаємося до таких 
публікацій як Origins, однак Путівник повинен слугувати також і людям, чия основна 
мова не завжди англійська, і яким буде зручніше бачити посилання на AAS і EV, щоб 
відшукати відповідні видання для них доступні. Такого правила дотримувались і стосов
но авторів: наприклад, Karl Rahner, Schriften zur Theologie, а не (англійський переклад) 
Theological Investigations. 

7. "Ecclesia sui iuris" тепер перекладають добре відомим терміном "Церква sui iuris" 
або часом "Церква свого права". Деякі автори не пишуть sui iuris курсивом, вважаючи, 
що термін вже усталився в англійській мові. Це незабаром може статися, але поки що ми 
дотримуємося звичайного слововживання і, як правило, використовуємо курсив. Ми та
кож розрізняємо "Церкву" і "церкву": останнє (з малої літери) позначає будівлю, призна
чену для християнського богослужіння, у той час як перше (з великою літерою Ц) озна
чає спільноту християнських вірних. Відтак, ми пишемо "Маронітська Церква", "Патрі-
ярші Церкви" "Митрополичі Церкви", "Церкви sui iuris" і т. ин., у той час як "патріярх", 
"митрополит", "єпископ" та ин., вжиті як звичайні іменники, пишуться з малої літери. 
Однак у таких словосполученнях, як Римський Єпископ, Константинопольський Патрі
ярх і т. ин., які тотожні офіційним власним іменам, "Єпископ", "Патріярх" і т. ин. пишуть
ся з великої літери. Поважаючи православну традицію написання з великої літери термі
ну "Святий Синод", ми пишемо "Синод Єпископів Патріяршої Церкви", що є католиць
ким відповідником. Вживання за аналогією вимагатиме, наприклад, написання "Конфе
ренції Єпископів" і "Міжцерковні Збори", коли йде мова не про будь-яку конференцію 
єпископів чи будь-які міжцерковні збори, а про певну канонічну структуру, яка визначена 
в кодексах і тому вважається власним іменем. Розрізняючи "Церкву" і "церкву", ми також 
бачимо відмінність в "Церковній Спільноті" і "церковній спільноті". Перше написання 
пов'язане із соборною нормою, згідно з якою Церковні Спільноти Протестантської Ре
формації визнано формами Церкви, що перебувають у єдності з Католицькою Церквою 
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иншою мірою, ніж давні Церкви Сходу; у той час як "церковна спільнота" стосується, пе
реважно місцевої парохіяльної громади християнських вірних Церкви sui iuris. Зреш
тою "communion" (у "communion with God", "ecclesial communion", "communion with 
the Church", "communion with the See of Rome", і т. ин.) відрізняється від "Communion" 
(у "Eucharistie Communion", "Holy Communion", "Infant Communion", "First Communion" 
і т. ин.). Такими є наші правила та наміри; будь-який виняток у Путівнику слід розгляда
ти як недогляд редактора та коректора. 

8. Добре відомо, що словом "law" в англійській мові перекладають як латинське "lex", 
так і "ius". Це може иноді призвести до неточностей і стати причиною неясности в ро
зумінні деяких канонів. Де існує така підозра, "ius" перекладено як "Law" з початко
вою великою літерою. Однак такі стандартні терміни, як "canon law" (канонічне право) 
і "Roman law" (римське право) чи "common law" (загальне право) і "particular law" (пар
тикулярне право) вважаються чітко визначеними поняттями, які не потребують такого 
позначення, тому що їх неможливо неправильно зрозуміти. 

9. Вислів "Апостольський Престол" вимагає запитання: "Який Апостольський Пре
стол?" - особливо на християнському Сході, де існує кілька апостольських престолів (LG 
23, UR 14). Наслідуючи Кодекс, ми, однак, дотримувалися звичайного вживання висло
ву "Апостольський Престол", хоча й час від часу використовували, згідно з терміноло
гією того самого собору (UR 16) і ССЕО (к. 904 § 1), "Апостольський Престол Риму" 
або "Римський Апостольський Престол". Множина ("Католицькі Церкви" і "Апостоль
ські Престоли") була цілком звичною для термінології Отців Церкви на кшталт св. Ав
густина.3 Детальне обговорення цього питання див. у Jobe Abbass, Apostolic See in the 
New Eastern Code of Canon Law, Lewiston, Mellen University Press, 1995. 

10. У кількох цитатах з Писання вважалося за потрібне цитувати використане англій
ське видання. Вони відображають стиль різних авторів і перекладачів. Тому, наприклад, 
у передмові ми маємо "люби ближнього твого, як себе самого" у Версії короля Якова, 
що є виявом пошани до впливу традиції, однак Псалом І процитовано за виправленою 
стандартною версією. В окремих місцях використано також инші сучасні версії: Нову 
виправлену стандартну версію, Виправлену англійську Біблію і Єрусалимську Біблію. 

3 "In canonicis autem scripturis, Ecclesiarum Catholicarum quam plurium auctoritartem sequantur, inter quas 
sane sint quae Apostolicas Sedes habere et epistolas accipere meruerunt" (St. Augustine, De doctrina Christiana, II, 
c. VIII, 12), y: Corpus Christianorum, series latina, 32, p. 39. Це можна перекласти таким чином: "Однак у кано
нічному Писанні потрібно коритися владі дуже багатьох Католицьких Церков, серед яких над усіма ті, що мали 
привілей посідати Апостольський Престол й одержувати листи від Апостолів". 
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ний иншими мовами (французькою, німецькою або італійською): 

Джоб Аббас 
Джеффр1 Касаан 
Джон Д. Фарю 
Майкл Фезерстоун 

Кларенс Галлахер 
Джордж Галларо 
Джон Пол Каймз 
Джордж Недунгатт 
Врлтер Пукерт 
Роберт Сарно 

Титули XXVI, XXVIII, XXIX, XXX 
Титули XXIX, XXX 
Титул XVIВ (шлюб) 
Титули VII, VIII, ГХ, XI, XIII, XVII, XVIII, XXIII; Передмова; 

Коментарі до вступних канонів Рене Метца 
Титул III 
Титул XXII 
Титул XVIА (Богопочитання, Таїнства) 
Титули XXII, XXIII 
Титул XXVII 
Титул І 
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У промові, виголошеній перед VI I I загальним засіданням Синоду Єпископів 
25 жовтня 1990 року, Його Святість папа Йоан Павло II урочисто презентував 
Кодекс Канонів Східних Церков. У своїй промові Святий Отець підкреслив, що 
з проголошенням цього Codex Сапопит Ecclesiarum Orientalium, після Codex 
Iuris Canonici (1983) для Латинської Церкви і Pastor Bonus (1988) для Римської 
Курії, перегляд загального законодавства Католицької Церкви, розпочатий після 
II Ватиканського Собору, дійшов до свого завершення, і що ці три документи 
становлять єдиний звід законів (corpus iuris canonici) Католицької Церкви. Папа 
наголосив, що, вибравши Синод Єпископів для презентації ССЕО, він демон
струє бажання, щоб цей кодекс прийняла вся Церква; не тільки Східні Католиць
кі Церкви, для яких він є загальним правом, але й "увесь єпископат Латинської 
Церкви". Він висловив надію, що цей кодекс може стати "знаряддям любови" 
у служінні Церкви і в поширенні екуменічної єдности Церкви і бажання, щоб 
кодекси СІС і ССЕО стали об'єктом порівняльних студій на всіх факультетах ка
нонічного права, навіть якщо їхньою спеціялізацією є вивчення иншого, а також 
рекомендував вивчення обох кодексів у системі семінарської освіти. 

Латинський текст папської промови було вперше опубліковано в L'Osservato-
re Romano 27 жовтня 1990 року, с. 4-5. Англійський переклад з'явився в англій
ському тижневому виданні від 5 листопада 1990 року, який був передрукований 
з певними виправленнями в Gallagher, Code Introd, с. 9-18. Дана редакція ґрун
тується на цьому тексті, у якому було заповнено деякі прогалини і виправлено 
окремі неточності як у латинському тексті, так і в оригінальному італійському 
(Nuntia 31 [1990] 17-23), перекладом якого є власне латинський текст (AAS 83 
[488-498; Nuntia 31 [1990] 10-16). Ми додаємо цей важливий документ у Путів
ник, щоб зробити його доступним для всіх і в такий спосіб сприяти реалізації 
його практичних настанов. 

Шановні Брати Кардинали, Патріярхи, Архиєпископи і Єпископи, видатні 
Ректори й Декани Папських університетів та инших закладів вищих церковних 
студій, факультетів канонічного права у Римі, дорогі сини й дочки, 

1. З глибокою вдячністю і щирою радістю я дякую Богові, подателю усіх дібр 
і небесної благодати, за цю особливу нагоду урочисто презентувати на цьому 
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дуже бажаному зібранні Кодекс Канонів Східних Церков. Я проголосив цей ко
декс Апостольською конституцією Sacri Canones минулого четверга, 18 жовтня, 
у день св. Луки Євангелиста, з твердою надією, що Східні Католицькі Церкви, з 
Божою поміччю і під материнською опікою Преблаго словенної Діви Марії, ста
нуть на ще світліший шлях утвердження в серцях усіх своїх вірних царства Бо
жого, про прихід якого ми молимося щоразу, коли промовляємо "Отче Наш", мо
литву, якої навчав нас Господь Наш Ісус Христос. "Нехай прийде царство Твоє", 
Господи Ісусе! Нехай цей кодекс, який є спільним для всіх Східних Католицьких 
Церков, стане гідним юридичним документом, уперше в історії Церкви проголо
шеним твоїм Намісником, слугою твоїх слуг! 

2. Я дуже щасливий, що зміг проголосити цей кодекс з нагоди скликання Си
ноду Єпископів, і тепер маю змогу презентувати його впродовж одного із загаль
них засідань Синоду: презентувати його перед вами, любі брати, які правдиво 
представляють, навіть якщо й в особливий спосіб, усі Церкви Сходу й Заходу, що 
мають рівну гідність і однаковою мірою довірені пастирському уряду Римського 
Архиерея (ОЕ 3); перед тими, хто був покликаний допомагати мені порадою, не 
тільки задля захисту і примноження віри й моралі", але й заради "збереження 
і зміцнення церковної дисципліни" (СІС к. 342). 

3. Той факт, що це поважне засідання представляє Вселенську Церкву, за
певняє мене, що, презентуючи Кодекс Канонів Східних Церков на одному із за
гальних засідань Синоду, я сповнив своє палке бажання, щоб його прийняла вся 
Католицька Церква: як Східні Церкви, у яких він матиме силу з 1 жовтня наступ
ного року, так і весь єпископат Латинської Церкви у всьому світі, і щоб він вва
жався частиною дисциплінарної спадщини Вселенської Церкви, як і Кодекс Ка
нонічного Права, що був нещодавно проголошений у 1983 році, і який має силу 
права для Латинської Церкви. По суті, обидва кодекси черпають свою силу з тієї 
самої опіки Намісника Христа і цілковито зосереджені на тому, щоби встанови
ти у Вселенській Церкві той "порядок спокою", який (як я умисне висловився в 
обох апостольських конституціях, якими проголосив ці кодекси) "підкреслюючи 
першенство любови, благодати й харизми, водночас сприяє їхньому природному 
розвитку в житті як церковного суспільства, так і окремих осіб, що належать до 
нього". 

4. Проголошуючи Кодекс Канонічного Права для Латинської Церкви, я усві
домлював, що не все було зроблено, щоб встановити такий порядок у Вселен
ській Церкві. Законодавства щодо реорганізації Римської Курії поки що не було. 
І впродовж багатьох століть не було також кодексу, який би містив право, спіль
не для всіх Східних Католицьких Церков, кодексу, який відображав би не лише 
їхню обрядову спадщину і забезпечив би її збереження, але й би також оберігав, 
захищав і примножував їхню життєздатність та силу у сповненні місії, довіреної 
їм (ОЕ 1). 

Докладено багато енергійних і жертовних зусиль, щоб заповнити ці дві про
галини якомога швидше. Апостольська конституція Pastor Bonus від 28 червня 
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1988 року була покликана реорганізувати Римську Курію. Уже вирішено, що цю 
конституцію слід долучити до офіційних видань обох кодексів, позаяк це закон, 
який стосується Вселенської Церкви. А щодо спільного кодексу для Східних Ка
толицьких Церков, то цю справу було щасливо завершено впродовж цього V I I I 
загального засідання Синоду Єпископів. Справді, тільки тепер оновлення всієї 
дисципліни Католицької Церкви, розпочате на II Ватиканському Соборі, було до
ведене до кінця, і хвала Богові за це. Однак, незаперечним є і той факт, що про
голошення Кодексу Канонів Східних Церков знаменує початок подорожі, яка, як 
ми надіємося, буде яскравою і плідною. Ми також заявляємо про свою надію, 
яка була висловлена в червні 1986 року, що в нещодавно проголошеному Кодек
сі шановані Східні Церкви "зможуть розпізнати не лише свої традиції й дис
ципліну, але й передусім свою роль і місію в майбутньому Вселенської Церкви 
і поширенні царства Христа Вседержителя" 1, так щоб цей кодекс міг дійсно ста
ти "знаряддям любови" у служінні Церкви. 

5. Заглиблюючись у суть справи, я вважаю доречним наголосити, що кодекс, 
який регулює церковну дисципліну, навіть якщо він і викладений у численних 
канонах та параграфах, також слід розглядати як особливе вираження любови, 
що її Господь Наш Ісус залишив нам на Тайній вечері. II Ватиканський Собор, 
говорячи про месіанський народ, що має Христа за свого проводиря, свободу та 
гідність дітей Божих - за свою умову, і царство Боже - за свою мету, стверджує, 
що тільки ця любов, по суті, і є законом для цих людей ( Ь в 9). І саме у світлі і на 
основі цього Закону ці три зводи законів були сформовані під постійною опікою 
того, хто, як Єпископ Римської Церкви, "головує у любові", як говорив Ігнатій 
Антіохійський (див. 13), "любови", яка об'єднує всі Церкви. 

6. Я радий презентувати новий спільний Кодекс Східних Католицьких Цер
ков перед цим шановним зібранням також і тому, що це те саме зібрання, яке, 
у нашій спільній турботі про благо Вселенської Церкви, висловило три бажання 
в останній доповіді Позачергового Синоду 1985 року: по-перше, щоб був підго
тований компендіум усієї католицької доктрини, як точка опори для катехизмів 
чи компендіумів для всіх партикулярних Церков; по-друге, щоб було зроблено 
глибше дослідження природи Єпископських Конференцій; і, по-третє, було ви
словлено "бажання завершити Кодекс канонічного права для Східних Церков 
згідно з традиціями цих Церков і нормами II Ватиканського Собору". Я тепло 
привітав це "бажання" Синоду Єпископів і в особливий спосіб виокремив його у 
своїй останній промові перед цим самим Синодом 2, позаяк сам глибоко вболівав 
за нього. 

7. Ми можемо бути вдячні Богові, що один з цих трьох "пріоритетів", назва
них тоді, був втілений у життя в ці дні. З иншого боку, непросто висловити вдяч
ність усім, хто був причетний до формування Кодексу Канонів Східних Церков. 

' А А 8 79(1987) 195-196. 
2 А А 8 78(1986)435. 
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Минуло багато часу, відколи папа Пій IX, на авдієнції, наданій 3 серпня 1927 
року кардиналові Луїджі Сінчеро, визнав нагальну потребу кодифікації східно
го канонічного права. Відтоді минуло 63 роки, a iter кодексу був довгим, як це 
описано у Вступі. При кожній нагоді я з вдячністю згадую шановних кардина
лів: Петро Гаспарі, Луїджі Сінчеро, Массімо Массімі і Петро Агаджаніяна, які 
ставали наступниками один одного у керівництві східною кодифікацією до сере
дини 1972 року; кардинала Акакія Куссу, який упродовж багатьох років старан
но виконував важливу роботу секретаря, перш ніж став кардиналом. Також я з 
вдячністю згадую кардинала Йосифа Парекаттіла, який до самої смерти керував 
переглядом східного кодексу, а також монсеньйора Ігнатія Климента Мензура-
ті, який був віце-президентом на першій стадії роботи. Я вдячний двом подаль
шим високодостойним віце-президентам: монсеньйору Мирославу Стефану Ма-
русину, який зробив внесок у цю працю на проміжній стадії, і монсеньйору Ем-
лію Ейду, який мав нагоду і честь довести всю справу до щасливого кінця. Я з 
вдячністю згадую отця Івана Жужека, Т.І., який обіймав посаду секретаря з пе
регляду Кодексу від самого початку і аж до цих пір. Я дякую також Кардина
лам, Патріярхам, Архиєпископам і Єпископам, які у правдиво колегіяльному ду
сі докладали зусиль для успішного результату цієї праці; усім консультантам, 
експертам і штатним співробітникам, які співпрацювали з великою посвятою. 
Особливо я хотів би подякувати консультантам з факультету канонічного права 
Папського східного інституту, співпраця якого в цій якості була дуже цінною; 
і видатному професору доктору Карлу Джерольду Фюрсту, разом з Institut fur 
Kirchenrecht Фрайбурзького університету в Брайсґау, яким він керує, за цінний 
внесок в coordinatio всього кодексу. 

8. Презентуючи цьому засіданню, що насправді представляє Вселенську 
Церкву, Кодекс, який визначає загальну дисципліну Східних Католицьких Цер
ков, я хотів би зауважити, що вважаю його невід'ємною частиною одного corpus 
iuris сапопісі, який складається з трьох згаданих вище документів, проголоше
них упродовж кількох років. Зважаючи на існування цього зводу законів, ми
моволі з'являється пропозиція, щоб факультети канонічного права сприяли на
лежному порівняльному дослідженню обох кодексів, навіть якщо вони, згідно 
зі своїм статутом, основним предметом навчання мають инший кодекс. Справді, 
каноністика, що повністю відповідає тим науковим ступеням, які присуджують 
ці факультети, не може залишити поза увагою таке дослідження. Так само і у 
священичому вишколі загалом слід рекомендувати такі починання, як інформа
ційні курси і семінари, що сприяють більшому пізнанню всього того, що стано
вить справжню "in ипит conspirons varietas " обрядової спадщини Католицької 
Церкви. 

9. Надії, які я щойно висловив, продиктовані також пильною турботою, яку я 
маю як Верховний пастир Христової Церкви, особливо про тих вірних Східних 
Церков, які живуть поза територіями, у межах яких патріярхи, верховні архиє-
пископи, митрополити та инші глави Церков sui iuris можуть правосильно здій-
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снювати повноваження, надані їм згідно з нормою закону, встановленого верхо
вною владою Церкви, і беручи участь у цій владі. Багатьом з цих вірних було 
надано допомогу завдяки створенню їхніх власних церковних округів, таких як 
єпархії та екзархії, керованих єпископами та иншими єрархами, призначеними 
Святим Престолом і безпосередньо відповідальними за них; инші, натомість, 
перебувають під опікою латинських ординаріїв. І завжди незмінним бажанням 
верховних архиєреїв було, щоб усі ці вірні, словами II Ватиканського Собору, 
"по всьому світі дотримувалися свого обряду, його плекали та по змозі дотриму
валися" (ОЕ 4). 

Святий Престол, особливо завдяки невтомній праці Конгрегації у справах 
Східних Церков, яка заслуговує на особливу відзнаку, робив і буде робити все 
можливе, щоб ці вірні знайшли сприятливі умови у всьому світі для втілення 
бажання, висловленого щойно. Святий Престол також упевнений, що всі орди-
нарії, чиїй пастирській турботі вони були довірені, поділятимуть це дбайливе 
ставлення, будучи переконані, що таким чином вони надаватимуть суттєву по
слугу Вселенській Церкві і виявлятимуть своє піклування про те, що є найцінні
шим і найдорожчим для людини, а саме: мати змогу дотримуватися тої духовної 
культури, у яку Творець помістив її від народження так, щоб цей спосіб життя 
цілковито відповідав тому, що потрібне для "спасіння душ". 

10. Якщо кожен закон, згідно з відомим висловом св. Томи Аквінського, є "ро
зумним приписом для загального добра, що проголошений тим, хто опікується 
спільнотою", 3 це особливо стосується, і в дуже винятковий спосіб, канонів, що 
регулюють церковну дисципліну. В істинному сенсі цього слова, тут йде мова 
про "священні канони", якщо вживати вислів, який постійно використовують на 
всьому Сході, у твердій вірі, що священним є все, що вирішують священні пас
тирі, поки вони наділені владою, даною їм Христом і використаною під орудою 
Святого Духа задля добра душ усіх тих, хто, освячений хрещенням, становить 
єдину, святу Церкву. Навіть якщо в кодексах є багато "виключно церковних за
конів", як це сказано в каноні обох кодексів (к. 1490; CHIC к. 11), які, відтак, 
можуть бути замінені на инші правосильним законодавцем, їхній raison d'être є 
цілковито "священним"; і навіть якщо вони належать до людських ordinatio га-
tionis, вони були сформульовані не тільки після довгих роздумів, але й також у 
безперервній молитві всієї Церкви. Слід виходити з того, що всі норми Кодек
су містять велику мудрість. Справді, вони були вивчені ґрунтовно і в усіх сво
їх аспектах завдяки співпраці єрархії Східних Церков і у світлі майже двохти-
сячолітньої традиції, схваленої давніми священними канонами, аж до декретів 
II Ватиканського Собору. 

11. Тому нехай цей кодекс буде прийнятий, у своїй цілості і в кожному зі своїх 
канонів, усією Церквою, у спокої духа і з вірою, що його дотримання притягне 
до всіх Східних Церков ті небесні ласки, які дозволять їм ще більше процвітати в 

3 St. Th., la - Пае, q. ПО, art. 4 ad І. 
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усьому світі. Це заклик, який стосується особливо тих норм Кодексу, що неодно
разово були об'єктом мого зацікавлення і, зрештою, сформульовані саме в такий 
спосіб, позаяк верховний архиєрей вважає їх потрібними для добра Вселенської 
Церкви і для оберігання її правильного порядку, а також фундаментальних і ва
гомих прав людини, спасенної у Христі. 

12. До цих норм слід зарахувати ті, в яких іде мова про владу глав Церков sui 
iuris, що обмежена певною територією, а також норми, які пов'язані зі спільною 
волею батьків щодо обрядової спадщини дітей. Майте віру, що Цар царів і Вла
дика владик ніколи не дозволить, щоб пильне дотримання цих законів зашкодило 
Східним Церквам. У будь-якому разі, стосовно першого пункту я повторюю те, 
що уже говорив перед останнім пленарним засіданням членів ради, яка підго
тувала Кодекс. Тепер, коли Кодекс проголошений, я буду щасливий розглянути 
пропозиції, які були сформульовані на Синодах у всіх деталях і з чіткими поси
ланнями на норми Кодексу стосовно того, що варто було б конкретизувати з до
помогою ius speciale і ad tempus і до чого Кодекс сам показав шлях у спеціяльно-
му каноні, який містить фразу "ius a Roman Pontifice approbatum". Подібну фразу 
містить також канон про спільну волю супругів щодо вибору обрядової спадщи
ни для їхніх дітей, що допоможе показати правильний шлях і вжити належних 
заходів, якщо це справді буде потрібно для захисту і росту Східних Церков в 
тих місцях, де вони є меншістю. Я, однак, дуже впевнений, що в усіх регіонах 
компетентні установи, такі як Конференції Єпископів та Міжцерковні Синоди, 
знайдуть спосіб забезпечити не тільки мирне співжиття вірних, що належать 
до різних обрядів, але й створити, хоча й у різнорідній багатоманітності, єдину 
сім'ю дітей Божих, які люблять одне одного так, як Ісус полюбив нас. Я також 
переконаний, що всі Церкви sui iuris можуть бути впевнені, що їхнє виживання, 
захист їхньої ідентичности, їхнє зростання і самий їхній образ у сучасному світі 
не будуть в небезпеці, якщо "серце, сумління, поведінка і дії" їхніх вірних від
повідатимуть найглибшим людським і християнським цінностям, а також "вза
ємній покорі супругів у Христовім острасі". 4 

13. Завершуючи презентацію спільного кодексу всіх Східних Католицьких 
Церков, я не можу не вшанувати своєю увагою також і Православні Церкви. Я 
хотів би презентувати новий Кодекс і для них, тому що він від самого початку за
думувався і формувався згідно з екуменічними принципами понад усе, у великій 
пошані, яку має до них Католицька Церква як до "Церков-Сестер", що вже пере
бувають "майже у повній злуці з Римською Церквою",, як твердив Павло V I , і до 
їхніх пастирів, як тих, кому "була довірена частина Христового стада". У Кодексі 
нема норми, яка не закликала би до єдности серед усіх християн. У ньому є чіткі 
норми для Східних Католицьких Церков щодо сприяння цій єдності, "насампе
ред молитвами, прикладом життя, побожною вірністю стародавнім традиціям 
Східних Церков, взаємним і кращим пізнанням, співпрацею і братерською оцін-

4 John Paul I I , Апостольське звернення Mulieris dignitatem, 24 § 4. 
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кою речей і сердець" (к. 903). Ці норми не дозволяють нічого, що мало би навіть 
віддалений натяк на дії чи починання, які не узгоджуються з тим, що Католицька 
Церква голосно проголошує в ім'я Спасителя людства стосовно фундаменталь
них прав кожної людини і кожної хрещеної особи, а також прав кожної Церкви 
не тільки існувати, але й розвиватися, зростати і процвітати. 

Окрім того, що всі католики повинні дотримуватися цих норм, я також маю 
певність, що всюди буде досягнуто повного взаєморозуміння щодо цих фунда
ментальних людських і християнських цінностей, і що екуменічний діялог може 
бути плідним серед братів, які люблять один одного у Христі, аж до того дня, 
який, як ми надіємося, настане скоро, коли зможемо причащатися в повній єд
ності з усіма Східними Церквами тілом і кров'ю Христа, у тій єдності, про яку 
він сам молився Отцеві на тайній вечері. 

Нехай новий Кодекс Канонів Східних Церков буде щасливим та дієвим зна
ряддям порядку в житті Східних Церков, щоб вони могли процвітати заради до
бра душ і поширення Христового царства на більшу славу Божу! 



ПЕРЕДМОВА 

Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить 
і на путь грішників не ступає, 
і на засіданні блюзнірів не сідає, 
але в Господа законі замилування має 
і над його законом день і ніч розважає. 
Він - мов те дерево, посаджене над потоками водними, 
що плід свій дає у свою пору 
й що лист його не в'яне, 
і все, що чинить він, йому вдається. (Пс. 1.1-3). 

1 достоту так, як упродовж довгого і трудомісткого процесу складення Codex 
Сапопит Ecclesiarum Orientalium існувало глибоке розуміння того, що він має 
стати інструментом на службі економії спасіння душ (animarum salutis oecono-
mia), що є найвищою метою усіх законів Церкви (supremus universarum Ecclesiae 
legum finis),1 нехай також кожен, хто візьметься за ретельне його дослідження, 
робить це у глибокому смиренні, а також священному остраху перед лицем ме
тою, якій Кодекс призначений служити. 

Corpus iuris canonici (звід законів канонічного права) 2, що "містить два кодек
си: Codex Iuris Canonici для Латинської Церкви, Codex Сапопит Ecclesiarum Ori
entalium для всіх Східних Католицьких Церков, а також Апостольську конститу
цію Pastor Bonus, що регулює Римську Курію" не має першорядної ваги у Хрис
товій Церкві. Це лише знаряддя досягнення у Вселенській Церкві того порядку 
спокою (ilium tranquillitatis ordinem), який, "підкреслюючи першенство любови, 
благодати й харизми, водночас сприяє їхньому природному розвитку в житті як 
церковного суспільства, так і окремих осіб, що належать до нього". 3 Це під
креслив Иоан Павло I I 4 в апостольських конституціях, що проголошують оби-

' John Paul II, Апостольська конституція Sacri canones, AAS 82 (1990) 1038: "найвище завершення усіх за
конів Церкви в економії спасіння душ". 

2 Так папа Иоан Павло II назвав його і визначив три його компоненти у двох урочистих випадках: у промові 
перед Синодом єпископів 25 жовтня 1990 року (AAS 83 (1991) 490 para. 8, і перед "Symposium internationale 
iuris canonici" 23 квітня 1993, AAS 86 (1994) 245-246. 

3 "Praecipuas tribuens partes amori, gratiae atque charismati, eodem tempore facitiore deddat ordinatam eorum 
progressionem in vita sive ecclesilis sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent". - John Paul II, Апос
тольська конституція Sacri canones, AAS 82 (1990) 1042-1043; cf. ар. Const. Sacra disciplinae leges, AAS 75 
(1983), part II (separate fasciele), VH-XIV, atp. XI . 

4 Див. термін "consulta" (purposely): AAS 83 (1991) 487. 
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два кодекси, надаючи, відтак, пріоритет не кодексам, а першорядним цінностям 
"любови, ласки й харизми", яким вони повинні служити, оскільки були складе
ні і проголошені з метою досягнення у Вселенській Церкві і в кожному з її еле
ментів того порядку, який у спокої сприяє поступу всього того, що ці три сло
ва означають у своїх неосяжних вимірах. Це головні виміри (економії спасіння 
душ) animanmi salutis oeconomia, що є найвищою метою Христової Церкви. 

II Ватиканський Собор, посилаючись в окремих своїх текстах на деякі "ка
нони", 5 в одному зі своїх найбільш знаменитих визначень Церкви як месіансько
го народу твердить, що цей народ має, загалом, одне-єдине право, тобто, заповідь 
любити так, як Христос полюбив нас. 6 Це той Закон, який є унікальним і спо
вненим невимовної сили і краси: заповідь, яку Ісус називає "моєю" (Йо. 15, 12) 
і "новою" (Йо. 13, 34), встановлена для вдосконалення заповіді Старого Завіту: 
"Люби... ближнього твого як себе самого" (Лк. 10, 27). Надзвичайне враження 
справляє "спосіб порівняння", якщо можна це так назвати. У Старому Завіті йде 
мова про те, щоб любити ближнього "як себе самого"; у своїй новій заповіді Ісус 
закликає нас любити так, як він полюбив нас, віддавши своє життя заради нас: 
"Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів життя своє 
віддає" (Йо. 15,13). 

Це Закон, у той час як будь-яка дисциплінарна норма Вселенської Церкви або 
Церкви sui iuris, будь-який окремий канон Corpus Iuris Canonici, не може бути 
нічим иншим, як статтею цього Закону. Справді, Йоан Павло I I , у промові, якою 
він бажав особисто презентувати Codex Сапопит Ecclesiarum Orientalium Сино
ду Єпископів у 1990 році, говорив так: 

Зазираючи глибше у суть справи, я вважаю за доречне наголосити, що кодекс, 
який регулює церковну дисципліну, навіть якщо й він викладений у численних ка
нонах та параграфах, також слід розглядати як особливе вираження любови, що її 
Господь Наш Ісус залишив нам на Тайній вечері. II Ватиканський Собор, говорячи 
про месіанський народ, що має Христа за свого проводиря, свободу та гідність дітей 
Божих - за свою умову, і царство Боже - за свою мету, стверджує, що тільки ця любов, 
по суті, і є законом для цих людей (LG 9). І саме у світлі і на основі цього Закону ці 
три зводи законів були сформовані під постійною опікою того, хто, як Єпископ Рим
ської Церкви, "головує у "любові", як говорив Ігнатій Антіохійський, "любов'ю", яка 
об'єднує всі Церкви.7 

5 Див. посилання в Декреті ОЕ. 
6 L G 9 'Populusille.' 
7 Презентаційна промова, ч. 5 "Mihi, rerum veritatem perscrutandi, non extraneum videtur declarare etiam 

Codices, disciplinam ecclesiasticam tempérantes, quamquam multis canonibus et paragraphis in ordinem redactos, 

habendos esse peculiarem expressionem praecepti caritatis, quo Iesus, Dominus Noster in ultima Cena nobis reliquit 

quodque Concilium Vaticanum II Ioquens de populo messianico habente Christum Caput, condicionem filiorum Dei 

libertatem et dignitatem, finem Dei Regnum, affirmât esse eidem populo, ad extremum, umam legem (cf. Lumen 

gentium, n. 9). Huius legis lumine et fundamento tria supra memorata 'Legum corpora' elaborata sunt, sub constanti 

cura eius qui, utpote cum sit Ecclesiae Romanae Episcopus, 'praesidet caritati', ut verbis шаг Sancti Ignatii Antiocheni, 

'caritati' quae omnes iungit Ecclesias in Amore". — A A S 83 (1991) 488489; also Nuntia 31 (1990) 12. 
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Навіть найкоротший канон, який складається тільки з трьох слів (leges cons-
tituimtur promulgatione, CCEO к. 1488), створювався з постійною турботою про 
людину, яка має Отця на небі і про яку Бог Отець думав споконвіку, сотворену на 
його "образ і подобу", єдине створіння, яке Бог бажав для себе;8 людину, що має 
найвищу велич і неповторність, яку, як часто каже Иоан Павло I I , Ісус Христос 
полюбив "до кінця" (Йо. 13,1) і викупив своєю смертю на хресті; людину, що по
винна посісти навіки те місце в небі, яке сам Христос готує для неї (Йо. 14, 2-3). 
Людина у своїй неосяжній величі і складності, з усіма своїми психосоматичними 
вимірами "розумної тварини", проте викуплена Христом і приведена до свого ві
чного спасіння, перебуває в центрі кожного канону чи статті усього Corpus iuris 
canonici. 

Усім, хто має очі, щоб бачити, і вуха, щоб слухати, з кожної статті кодексів 
буде зрозуміло, що людину поважають в усіх її правах, передусім фундаменталь
них, до яких також належить право збереження християнської ідентично сти, 
у якій вона народилася і виростала, починаючи з першої молитви, вивченої на 
колінах своєї матері. Зокрема, Codex Сстопит Ecclesiarum Orientalium має ха
рактерну ознаку, священну повагу до обрядової спадщини, він є "Літургічним, 
богословським, духовним і дисциплінарним спадком - різним щодо культури та 
історичних обставин народів" 9 кожної Церкви sui iuris; повагу до єдности, що 
дихає різноманіттям (in unum conspirans varietas) цих Церков, які "повніше по
казують вселенськість неподільної Церкви". 1 0 

Нехай усі, хто вірить в Ісуса Христа і "єдину, святу, католицьку й апостоль
ську Церкву", ставляться до кодексів Церкви зі святим страхом, що зійшов на 
народ Ізраїлю, коли Езра, "на дерев'яному помості, зробленому для того", по
чав читати книгу закону Божого: "Увесь народ плакав, слухаючи слова закону" 
(Неєм. 8,4, 9). 

І це, безсумнівно, синівський страх, найбільший приклад якого дала нам свя
та сім'я у час пожертвування Ісуса у святині, згідно з кожним приписом закону 
Мойсея (Лк. 2: 22), "Господнього закону (Лк. 24, 25), "законного звичаю" як та
кого (Лк. 27). 

І саме страх перед Богом відображений в канонах і параграфах, що містяться 
в СІС, страх, що є "початком мудрости" (Пс. 110, 111), синівський страх перед 
Богом, який, як сказав Йоан Павло I I , "є любов'ю понад усе". 1 1 

Якщо розглядати питання в цьому ракурсі, стає цілком зрозуміло, чому в Бо
жій Церкві говорять про закони священної дисципліни (sacrae disciplinae leges), 
про священні канони або hoi theioi kai hieroi kanones, які були названі в II каноні 
Трульського синоду і підтверджені в І каноні II Собору в Нікеї. "Святий страх" 

" GS 24 "Immo". 
' "Patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale, et disciplinare, cultura ас rerum adiunctis historiae populorum 

distinctum" (CCEO к. 28 § I) . 
10 "indivisae Ecclesiae catholicitatem luculenter demonstrat" (LG 23: "Divina"). 
11 John Paul II (with Vittorio Messori), Varcare la soglia delta speranza, Milan, 1994, 2 ed., p. 250: "e prima di 

tutto amore". 
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цих канонів завжди пронизував увесь Християнський Схід, і аж донині він ста
новить найнадійнішу основу для існування і процвітання різноманітних Церков 
sui iuris. 

Ті, хто вирішить вивчати Codex Сапопит Ecclesiarum Orientalium, не повинні 
забувати про традиційну повагу до священних канонів. Також і в цьому Кодексі, 
у його різноманітних аспектах, усе є "священним", як Йоан Павло II авторитетно 
наголосив у своїй раніше згаданій промові до Синоду Єпископів, на сесії 25 жов
тня 1990 року. Ось його слова: 

Якщо кожен закон, згідно з відомим висловом св. Томи Аквінського, є "розумним 
приписом для загального добра, що проголошений тим, хто опікується спільнотою" 
(St. Th., Iа - IT", q. 110, art. 4 ad 1.), це особливо стосується, і в дуже винятковий спосіб, 
канонів, що регулюють церковну дисципліну. В істинному сенсі цього слова, тут йде 
мова про "священні канони", якщо вживати вислів, який постійно використовують на 
всьому Сході, у твердій вірі, що священним є все, що вирішують священні Пастирі, 
поки вони наділені владою, даною їм Христом і використаною під орудою Святого 
Духа задля добра душ усіх тих, хто, освячений хрещенням, становить єдину, святу 
Церкву. Навіть якщо в кодексах є багато "виключно церковних законів", як це ска
зано в каноні обох кодексів (к. 1490; СІС к. 11), які, відтак, можуть бути замінені на 
инші правосильним законодавцем, їхній raison d'être є цілковито "священним"; і на
віть якщо вони належать до людських ordinatio rationis, вони були сформульовані не 
тільки після довгих роздумів, але й також у безперервній молитві всієї Церкви. Слід 
виходити з того, що всі норми Кодексу містять велику мудрість. Справді, вони були 
вивчені грунтовно і в усіх своїх аспектах завдяки співпраці єрархії Східних Церков і у 
світлі майже двотисячолітньої традиції, схваленої давніми "священними" канонами, 
аж до декретів II Ватиканського Собору.12 

Навіть якщо й кодекси не можна порівнювати з природним правом, яке є "не 
що инше, як відбиток у нашому нутрі божественного права", 1 3 їхнє дотримання, 
тим не менш, надзвичайно допомагає людині дотримуватися природного права. 
Ті, хто поважає право, джерелом якого є легітимна влада, знатимуть також, як 
обирати істинну свободу, що є наслідком "добровільного послуху Божому зако-

12 Презентаційна промова, ч. 10. "Si omnis lex, secundum notum sancti Thomae Aquinatis dictum, est ordi
natio rationis ad bonum commune ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata' (I. II. ж, q. CX, art. 4, ad 1), 
hoc praecipue el eminenter verum est quod spectat ad canones disciplinam ecclesiasticam dirigentes. Agitur, vere 
proprieque, de "sacris canonibus", sicut totus Oriens semper eos vocavit non dubia ride nisus totum id sacrum esse, 
quod sacri Pastures statuant, potcstate fruentes a Christo sibi data et Spiritu Sancto ducente excrcita, pro bono anima-
rum eorum omnium, qui baptismo sanctificati Ecclesiam efficiunt unam et sanctam. Quamvis in Codicibus sunt "le
ges mere ecclesiasticae", quemadmodum quidem dicit canon in utroque Codice (c. 1490; CIC 11), quae ideo possunt 
a legitimo legislatore substitui, ratio tarnen cur eae sint, omnino "sacra" est et, etiam si "ordinationem rationis" 
humanam contingunt, in foimam redactae sunt non solum post multam considerationem, verum etiam in assidua totius 
Ecclesiae precatione. In unaquaque norma magna prudentia inesse putanda est. Eae enim diu et undique animadversae 
sunt, coopérante cuncta Hierarchie Ecclesiarum Orientalium et fere duorum millium annorum traditione collustran-
te, "priscis sacris canonibus" sancita usque ad Concilii Vaticani II décréta". - AAS 83 (1991) 491-492; Nuntia 31 
(1990) 14. 

1 3 Encycl. Veritatis Splendor 42, with n. 76: Sum. Theol. II, q. 91, a. 2; AAS 85(1993) 1167. 



ПЕРЕДМОВА 31 

нові" ("libera oboedentia Dei legi"), послуху, у якому "людський розум братиме 
участь у Божій мудрості та провидінні", 1 4 у той час як непокора Божому законові 
веде до смерти істинної свободи". 1 5 Завдяки почуттю поваги до кодексів кожна 
охрещена особа робить великий внесок у реалізацію Царства Божого в сучасно
му суспільстві, яке, безперечно, дуже його потребує. 

Відтак було здійснене, серед инших речей, бажання, яке висловив Павло VI 
на урочистій інавгурації роботи Папської Ради для перегляду Кодексу Східного 
Канонічного Права в Сикстинській каплиці 18 березня 1974 року. Папа говорив 
таке: 

Кодекс, коли він буде добре розроблений, прийнятий усіма і пристосований до 
динаміки буденного життя, буде справжнім свідком шани й любови до церковного 
права; і це буде величезним внеском у людське суспільство, у якому ми часто спо
стерігаємо спроби відмовитися від дотримання законів, які повинні залишатися непо
рушними - як потреба у величній істині Євангелія та істинних традиціях Церкви.16 

Тому вивчення Codex Сапопит Ecclesiarum Orientalium повинно розпочатися 
і продовжуватися з повагою до права, маючи, передусім, на меті пізнати його 
справжній смисл "за прямим значенням слів, яке розглядається у тексті і кон
тексті"; і, якщо цей смисл залишиться неясним, шукати "паралельні місця, якщо 
такі є, мету закону, обставини та думку законодавця". 1 7 Турбота про право май
бутнього (de iure condendo) хоча й похвальне, не є ані обов'язковим, ані навіть 
доречним, доки не буде досягнуто чіткої певности в тому, що смисл закону до
бре зрозумілий у всіх аспектах його значення і, як правило, тільки після того як 
praxis виявить конкретні труднощі в застосуванні закону в житті Церкви. Мож
ливі пропозиції для розгляду в будь-якому разі повинні демонструвати свободу 
від будь-якої постави, що не є смиренним служінням для економії спасіння душ 
(animarum salutis oeconomia), у повній покорі тому, хто, як Намісник Христа, має 
найвищу відповідальність за цю "економію". 

Якщо пильні дослідження Codex Сапопит Ecclesiarum Orientalium здійсню
ватимуться з повагою до священних канонів, вони, без сумніву, сприятимуть 
сповненню бажання, що його висловив Йоан Павло II наприкінці апостольської 
конституції "Sacri Canones", якою він проголосив цей Кодекс. Папа каже: 

14 "Hominis ratio et voluntas Dei sapientiam et providentiam participant", там же, 41; AAS 85 (1993) 1167. 
15 "mors verae libertatis" там же, 40; AAS 85 (1993) 1165. 
16 "Codex enim, qui, praeclare confectus atque ab omnibus receptus, in cottidianae vitae actionem féliciter tra-

ducatur, germanum praebet testimonium reverentiae atque amoris erga ecclesiasticam legem; idque multum certe ipsi 

hominum societati conferet, in qua saepius той же автор conatus fieri ad labefactandam legum observantiam, quae ut 

firma maneat, postulat nuntii evangelici excelsa Veritas ipsaeque sincerae ecclesiasticae traditioncs". - AAS 66 (1974) 

247; Nuntia 1 (1975)7. 
17

 "Leges intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratarn, quae 

si dubia et obscura mansit, secundum locos parallelos, si qui sunt, legis finem ac circumstantias et mentcm legislatoris" 

(к. 1499). 
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Я закликаю всіх улюблених дітей Церкви дотримуватися згаданих вище настанов 
щиро й охоче. Я не маю жодного сумніву, що Східні Церкви будуть ревно викорис
товувати його дисципліну, щоб дбати про добро душ, і що вони процвітатимуть ще 
більше і виконуватимуть завдання, що було їм довірене, під опікою Славної і Пре-
благословенної Діви Марії, яку правдиво величають Богородицею і прославляють як 
Матір Вселенської Церкви.'8 

Іван Жужек, Т. І. 

18 "Omnes ergo filios dilectos hortamur ut significata praecepta animo sincero ac propensa voluntate exsolvant, 
fore nihil dubitantes ut Ecclesiae orientales studiosa disciplina bono animarum christifidclium optime consulant, magis 
magisque floreant atque creditum sibi munus absolvant, sub praesidio gloriosae et benedictae semper Virginis Mariae, 
quae 'Theotokos' verissime vocatur et universalis Ecciesiae eminet Mater praecelsa". - AAS 82 (1990) 1044. 



КОДИФІКАЦІЯ 
СХІДНОГО КАНОНІЧНОГО ПРАВА 

Історичний вступ 

Папа Йоан X X I I I скликав II Ватиканський Собор, щоб обговорити роль Ка
толицької Церкви в сучасному світі, яка вимагала загального оновлення Церкви. 
Одним з аспектів такого оновлення була канонічна дисципліна Церкви, як ла
тинська, так і східна. У цій розвідці ми стисло простежимо історію кодифікації 
права Східних Католицьких Церков. 

Уже до V I I Вселенського Собору у Нікеї (787), Церква володіла загальним 
фондом з 765 канонів, який створили Вселенські і Помісні собори, а також Отці 
Церкви, і які були схвалені першим каноном самого II Нікейського Собору. Хоча 
ці канони об'єднано в канонічних збірниках, вони жодним чином не були систе
матизовані. 

Століття законодавчої діяльности будь-якого суспільства, чи то церковного, 
чи то громадянського, цілком природно спричиняють появу величезного корпусу 
законів, який, якщо його не систематизувати, може стати важким у користуванні 
і містити застарілі і навіть суперечливі елементи. Наслідком такої ситуації є не
певність щодо правосильности законів, довільність в управлінні і постійне від
чуття небезпеки. Відтак, поряд із законодавчою діяльністю, потрібне прагнення 
організувати звід законів, зробити його доступним і допомагати юристам та екс
пертам у його осмисленні та тлумаченні. 

Одним із способів систематичного впорядкування законів є кодифікація. Сло
во кодекс має латинське походження, і первісно ним називали дерев'яні дощеч
ки, покриті воском (згодом їх замінив пергамент чи папірус), що використовува
лися для писання. У сучасній юридичній термінології кодексом називають звід 
законів, систематично впорядкованих згідно з незмінною системою принципів. 
Такий кодекс усуває, передусім, усе суперечливе й застаріле законодавство і за
звичай додає свіжо проголошені закони. Кодекс може охоплювати усі сфери за
конодавства для певного суспільства або обмежуватися однією як, наприклад, 
цивільне, торгове, кримінальне чи морське право. 

Упродовж IV століття секулярна імперська влада перейняла роль куратора 
Церкви і видавала закони, які були, по суті, церковними у своїй природі. 
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Nomocanon (vouot; - "право", і каиюу - "правило"), збірка як світського, так і цер
ковного права, сформувалася внаслідок тісного об'єднання Церкви й держави. 

У світській сфері інтерес до кодифікації законодавства зріс наприкінці X V I I I 
століття, у часи Просвітництва. Європейська секулярна влада засвоїла філософ
ський принцип Просвітництва, що держава може бути побудована на засадах 
розуму і, що юридична система також повинна бути всебічною, раціональною 
і систематичною, тобто кодифікованою. Кодифікація законодавства була не про
сто збіркою законів, а новим формулюванням їх згідно з визначеними принципа
ми, що відповідають ментальності і потребам часу. 

Перші цивільні сучасні кодекси були складені в Прусії, Австрії і Франції. Ко
дифікація французького законодавства (1804) послужила взірцем для більшос
те кодексів поза англо-американською сферою впливу. Пізніше сучасні кодекси, 
такі як Німецький цивільний кодекс (1900) і Швейцарський цивільний кодекс 
(1912), які відійшли від французької наполеонівської моделі, стали прикладами 
процесу кодифікації у XX столітті. 

Очевидні переваги кодексів для світського суспільства не залишилися непо
міченими для церковної влади. Упродовж І Ватиканського Собору (1869-1870) 
проводились дискусії з приводу того, що робити з величезною кількістю законів, 
які нагромадилися за минулі п'ятнадцять століть. Папа Пій X (1909-1914), енци
клікою Arduum sane munus, проголосив, що розпочинається виконання важкого 
завдання кодифікації законів Церкви. Codex Iuris Canonici, який спроектувала 
невелика група відомих каноністів на кшталт Франца Вернца, очолювана карди
налом Петро Гаспарі, був проголошений папою Венедиктом XV (1914-1922) 27 
травня 1917 року і набув сили закону 19 травня 1918 року. 

1. Codex Iuris Canonici Orientalis 
Уже в 1862 році папа Пій IX (1846-1878) заснував спеціяльний відділ Кон

грегації у справах поширення віри, який отримав назву "Конгрегація у справах 
поширення віри для східного обряду". Відділ обговорював переваги кодифікації 
для Східних Церков. Попередньо це відомство почало створювати збірку канонів 
Східних Церков. 

1.1. Попередня підготовка до кодифікації 
Упродовж попередньої фази І Ватиканського Собору, у письмових думках, 

які подали східні католицькі патріярхи і єпископи, висловлювалася нагальна по
треба в корпусі законів, які би діяли у всіх Східних Католицьких Церквах. Ця 
потреба також обговорювалася у Підготовчій Раді для місій і Церков східного об
ряду, яка обстоювала позицію на користь єдиного кодексу для всієї Католицької 
Церкви. Пропозиція, однак, зіштовхнулася із серйозним опором учасників со
бору. На жаль, бажання отримати повний кодекс залишалося нездійсненим упро
довж певного часу. 

Це не означало, що потреба у систематизованих східних законодавчих тек
стах ігнорувалася. Різні Східні Католицькі Церкви провели низку синодів: Шар-
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фезький синод Сирійської Церкви (1888), Львівський синод русинів (1891), два 
Алба-Юлійські синоди румунів (1882 і 1990), Олександрійський синод Коптської 
Церкви (1898) і Римський синод Вірменської Церкви (1911). 

До початку XX століття звід законів Східних Католицьких Церков охоплював 
давні канони і збірки, акти Римського Апостольського Престолу, синодальне за
конодавство тих самих Церков (один з яких був спеціяльно схвалений Римським 
Апостольським Престолом, а саме, Ливанський Синод Маронітської Церкви 
1736 року), звичаї, патріярші закони, едикти світської влади щодо церковних 
справ, єпископські статути і конституції, а також правила релігійних інститутів. 
Після проголошення СІС-1917 східні католицькі єрархії невдовзі висловили ба
жання щодо подібної кодифікації законодавства своїх Церков. 

25 липня 1927 року, на пленарному зібранні Конгрегації у справах Східних 
Церков, проект кодифікації східного канонічного права був запропонований офі
ційно, одноголосно прийнятий і переданий на розгляд Папі Пію XI (1922-1939) 
З серпня 1927 року. У 1929 році Конгрегація надіслала циркуляр східним като
лицьким патріярхам, у якому вказала, що папа звернув увагу на бажання патріяр-
хів кодифікувати східне канонічне право і вирішив задовольнити їхнє прохання. 
Патріярхам запропонували порадитися зі своїми єпископами та иншими особа
ми у своїх Церквах і подати їхні пропозиції щодо виконання проекту. їм також 
дали вказівку призначити кваліфікованого священика, який буде брати участь у 
проекті. 

Попередня Головна Рада з папою на чолі і членами кардиналом Петро Гаспа-
рі, кардиналом Луїджі Сінчеро і сирійським Патріярхом Рахмані була заснована 
1927 року. 27 квітня 1929 року кардинал Бонавентура Черетті замінив Патріярха 
Рахмані через стан здоров'я останнього. Рада консультантів, до якої входили три 
експерти канонічного права, долучилася до цієї Ради. 4 липня 1929 року Рада зі
бралася на пленарну сесію, щоб проаналізувати відповіді патріярхів і визначити 
найкращий спосіб виконання проекту кодифікації. Переконавшись, що відпові
ді патріярхів були одностайними у своїй підтримці цієї ідеї, Рада надіслала свої 
пропозиції стосовно виконання проекту Римському Архиєрею для прийняття ос
таточного рішення. 

29 листопада 1929 року папа Пій XI створив Комісію кардиналів для підго
товки східної кодифікації під керівництвом кардинала Петро Гаспарі. Щоб до
помогти кардиналам у підготовчій роботі, була створена Колегія делегатів, до 
якої входило чотирнадцять священиків, які репрезентували різні Церкви і були 
призначені своїми синодами і відповідною владою. Чотири священики увійшли 
до складу Колегії як релігійні експерти. Була також заснована Колегія радників, 
до якої входили дванадцять експертів з джерел східного канонічного права. Вона 
повинна була зібрати й опублікувати канонічні джерела.1 Колегія функціону
вала від 15 вересня 1930 року до 6 серпня 1936 і підготувала дев'ять проектів 

1 Публікація східних канонічних джерел - досі не завершений проект, однак робота над його здійсненням 
триває. СОС опублікувала три серії: (1) Право давньої Церкви та окремих Церков; (2) Сучасніше право і вив
чення окремих питань; (3) Папське законодавство для Східних Церков. 
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(schemata), які були розповсюджені серед різних єрархів, відомств та університе
тів з тим, щоб вони висловили свою думку. 

Від самого початку було багато дискусій щодо того, чи спільний кодекс для 
Сходу й Заходу католицької спільноти, тобто, Codex Iuris Canonici Universalis, 
повинен стати метою роботи. 2 Зрештою, від цієї ідеї відмовилися, однак СІС-
1917 неминуче повинен був послужити джерелом натхнення й основою для ко
дифікації східного канонічного права. 

Слід згадати Акакія Куссу, Базиліяна Гієромонка з Алеппо і професора схід
ного канонічного права в Institutum Utriusque Iuris Латеранського Університету, 
який виконував обов'язки секретаря PCCOR. Пізніше він отримав звання карди
нала; його наступником став Отець Деніел Фалтін, Ч.Б.М., Конв., який викону
вав обов'язки "асистента" тієї ж ради. 

1.2. Редакційна Рада (PCCOR) 
У 1935 році Пій XI заснував Pontificia Commissio Codicis Orientalis Redigendo 

(PCCOR: Папська Рада для редакції східного канонічного права), якій було дові
рено завдання перегляду schemata, зважаючи на коментарі, які подали різні кон
сультаційні органи. Після понаддванадцятилітньої роботи, у березні 1948 року, 
PCCOR представила папі Пію X I I (1939-1958) повний проект Codex Iuris Cano
nici Orientalis (CICO), що складався з 2666 канонів майже в остаточній формі. 
Позаяк деякі Церкви на Близькому Сході відчували нагальну потребу в новому 
законодавстві, папа проголосив чотири частини проекту у формі "motu proprio " 
(MP: буквально - "за власною ініціятивою"). 

1.3. Структура дособорового кодексу (СІСО) 
До чотирьох частин Проекту, які проголосив папа Пій X I I і, які становили 

неповний, дособоровий східний Кодекс, Codex Iuris Canonici Orientalis (CICO: 
Кодекс Східного Канонічного Права), належали подальші MP: 

(1) Crebrae Allatae (CA): 131 канон про подружжя, проголошений 22 лютого 
1949 року і набув сили закону 2 травня 1949 року; 3 

(2) Sollicitudinem Nostram (SN): 576 канонів про процедуру, проголошені 
6 січня 1950 року і набули сили закону 6 січня 1951 року; 4 

(3) Postquam Apostolicis Litteris (PAL): 325 канонів про церковне і світське 
майно, а також визначення термінів, проголошені 9 лютого 1952 року і набули 
сили закону 21 листопада 1952 року; 5 

(4) Cleri Sanctitati (CS): 558 канонів про обряди та особи, проголошені 2 черв
ня 1957 року і здобули юридичну силу 25 березня 1958 року.6 

2 І. Èuiek, "L'idée de Gasparri d'un Codex Ecclesiae Universae comme 'point de départ' de la codification 
canonique orientale", Understanding, 429-458; AnCan 38 (1995-1996) 53-74. 

3 A A S 4 1 (1949)89-119. 
4 AAS42(1950) 5-20. 
5 AAS44(1952) 65-152. 
6 A A S 49(1957)433-603. 
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Хоча Східні Католицькі Церкви загалом добре сприйняли ці чотири MP, певні 
канонічні норми, особливо з Cleri Sanctitati викликали серйозні застереження з 
боку патріярхів, які відчували, що їхні повноваження невиправдано обмежено, 
особливо в частині вимог отримання дозволу чи схвалення Римського Апостоль
ського Престолу навіть у відносно незначних ділових питаннях, що практично 
зводило нанівець принципи автономії і субсидіарности. 

25 січня 1959 року папа Йоан X X I I I оголосив про скликання синоду для Рим
ської єпархії і вселенського собору для Католицької Церкви. Папа зазначив, що 
одним з аспектів загальної програми aggiornamento (осучаснення) Церкви буде 
оновлення її канонічної дисципліни. Він спеціяльно згадав подальше проголо
шення СІСО, яке мало стати передвісником програми церковного оновлення. 
Однак пізніше стало очевидним, що це спільне право для Східних Католиць : 

ких Церков також вимагатиме адаптування до сучасності. Папа, відтак, відклав 
заплановане проголошення канонів про Таїнства і призупинив увесь проект до 
завершення собору. Тим часом, PCCOR продовжувала роботу зі збору джерел і 
надання достовірних тлумачень проголошених канонів. 

У згаданих вище чотирьох MP з усіх 2666 канонів було проголошено лише 
1574. Инші непроголошені тексти запишися в архівах і виконали після собору 
роль textus initialis (ТІ: початковий текст) для нової кодифікації. 

1.4. Зміни в СІСО після II Ватиканського Собору, особливо Orientalium 
Ecclesiarum 

21 листопада 1964 року II Ватиканський Собор ухвалив три дуже важливі 
документи: 1) догматичну конституцію про Церкву, Lumen Gentium; 2) Декрет 
про Екуменізм, Unitatis Redintegratio; і 3) Декрет про Східні Католицькі Церкви, 
Orientalium Ecclesiarum. Оскільки цей останній декрет висвітлював багато дис
циплінарних питань, частина яких робила норми СІСО застарілими, його можна 
справедливо вважати первісним кодексом, першим кроком до соборної каноніч
ної реформи Східних Католицьких Церков. Для більшости з цих Церков декрет 
набув сили закону 22 січня 1965 року. З огляду на сповіщення, яке дозволяло 
патріярхам скорочувати чи продовжувати vacatio, було кілька винятків для дати, 
коли декрет набрав чинности для певних спільнот. 

2. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 
Про історію післясоборової або Другої кодифікації спільного канонічного за

конодавства для Східних Католицьких Церков у стислій формі розповідали кіль
ка авторів (див. бібліографію). У цьому коментарі ми обмежимося її найяскраві
шими рисами. 

2.1. Комісія з перегляду 
10 червня 1972 року папа Павло VI заснував Папську Раду для перегляду ко

дексу східного канонічного права (PCCICOR), що складалася з членів (спершу їх 
було 25, а згодом їхня кількість зросла до 29), які мали право вирішального го-
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лосу, і 70 радників, здебільшого, єпископів і пресвітерів Східних Церков, також 
священнослужителів і світських учених Латинської Церкви, що були експертами 
зі східного канонічного права. У дусі екуменізму також були запрошені як спо
стерігачі, східні некатолики. Вони виконували роль консультантів (але без права 
голосу в дослідницьких групах) під час процесу перегляду. 

Президентом PCCICOR був призначений кардинал Йосиф Парекаттіл з Сиро-
Малабарської Церкви, який обіймав цю посаду до дня своєї смерти у 1987 році. 
Після цієї дати посада президента залишалася вакантною. Подальшими віце-
президентами Ради були Ігнатій Климент Мензураті (1972-1977), Мирослав Сте-
фан Марусин (1977-1982) і Емлій Ейд (1982-1990). Іван Жужек, Т. І., працював 
як просекретар PCCICOR до 1977 року і далі до самого кінця як секретар. 

PCCICOR отримала доручення переглянути як проголошені, так і непроголо-
шені тексти Codex Iuris Canonici Ortentalis згідно з автентичними традиціями 
Східних Церков і постанов II Ватиканського Собору. На цьому останньому пунк
ті слід наголосити: під час приготування попереднього варіянту майбутнього 
кодексу, PCCICOR не мала змоги змінювати постанови, які прийняв II Ватикан-
ський Собор. 

У 1975 році PCCICOR розпочала публікацію Nuntia, свого офіційного журна
лу. Наприкінці процесу кодифікації, у 1990 році, після 31 числа, випуск журна
лу було припинено. Nuntia від самого початку повідомляв про поступ у процесі 
перегляду і в такий спосіб добре інформував Церкви про еволюцію попередніх 
варіянтів, починаючи з неопублікованих канонів PCCOR. Журнал публікував 
нові проекти, які готували дослідницькі групи, коментарі консультативних ор
ганів, переглянуті тексти, попередній варіянт всього кодексу 1986 року, відгуки 
на нього і подальші виправлення, дискусії та суперечки пленарного засідання 
PCCICOR 1988 року, і, зрештою, виправлення, які були зроблені після цього за
сідання. 

Нагальне завдання, яке постало перед PCCICOR відразу після її створення, 
полягало в організації архівів попередньої ради, зусилля, якої розпочалися в 
1972 році і завершилися в липні 1975. Водночас, патріярхів і глав инших Східних 
Католицьких Церков попросили подати пропозиції щодо проекту кодифікації 
і кваліфікованих осіб, які можуть виконувати функції консультантів. 

Перше пленарне засідання PCCICOR відбулося 18-23 березня 1974 року, під 
час якого папа Павло VI виголосив промову, що визначала характер проекту 
кодифікації.7 Була схвалена також низка настанов, які сформулювали фундамен
тальні принципи керівництва процесом перегляду.. 

2.2. Настанови 
Головним у порядку денному першого пленарного засідання було визначення 

низки принципів кодифікації. Засідання почало працювати над проектом, який 
підготував Факультет канонічного права Папського східного інституту.8 З неве-

1 Nuntia 30 (1990) 8-88. 
8 Nuntia 26 (1988) 100-113. 
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личкими модифікаціями цей документ було врешті-решт схвалено і пізніше опу
бліковано трьома мовами: італійською (оригінал), французькою і англійською. 9 

Настанови для перегляду Кодексу східного канонічного права склали на взірець 
Принципів для перегляду Кодексу Канонічного Права Латинської Церкви і вони 
стали точкою відліку впродовж усього процесу кодифікації. Ми подаємо тут 
стисле резюме. 

1) Єдиний кодекс для Східних Церков. Різні Східні Церкви мали давній спіль
ний фонд канонічної дисципліни. Він міг стати основою для єдиного кодексу, 
що стосувався б усіх Церков. Відмінності, які є досить суттєвими, можуть бути 
кодифіковані як партикулярне право, окреме для кожної з цих Церков. До того 
ж, досвід, який отримали ці Церкви, коли СІСО функціонував як спільне право, 
виявився корисним для них, і це ще один аргумент на користь спільного кодексу 
для всіх Східних Католицьких Церков. 

2) Східний характер кодексу. Кодекс повинен черпати натхнення з правдивих 
східних джерел і ґрунтуватися на східній канонічній традиції. Там, де в цих дже
релах є прогалини, можна буде звернутися до инших джерел церковного права, 
щоб кодекс міг реагувати на потреби сучасности. Він повинен враховувати осо
бливі умови, у яких опинилися східні католики, що проживають поза межами 
первісної території своїх Церков. 

3) Екуменічний характер кодексу. Згідно з принципами, які прийняв II Вати-
канський Собор, сприяння єдности Церков повинно бути головним завданням 
у розробленні кодексу. Кодекс повинен враховувати той факт, що Православні 
Церкви перебувають "майже у повній" злуці з Католицькою Церквою і, що їх 
виправдано слід розглядати як "Церкви-Сестри", що мають право на управляння 
згідно з власною дисципліною". 1 0 

4) Юридична природа кодексу. Східний кодекс повинен мати юридичний ха
рактер і не бути простим переліком догматичних і моральних істин. Юридичний 
характер охоплює визначення прав та обов'язків окремих осіб та инших компо
нентів Церкви. 

5) Пастирський характер кодексу. Кодекс повинен мати яскравий пастир
ський характер і дбати не тільки про справедливість, але й також про рівність 
і доброчинність. Єпископи та инші особи, яким довірено піклуватися про душі, 
повинні отримати достатньо дискреційної влади, щоб пристосувати канонічні 
положення до своїх особливих потреб. 

6) Принцип субсидіарности. Цей принцип твердить, що повноваження окре
мих осіб та нижчих інституцій не повинні бути застережені за верховною вла-

9 Шпііа 3 (1976) 3-10 (італійський оригінал), 11-17 (французькою), 18-24 (англійською). 
10 Хоча це питання і не згадувалося в Настановах, у той час, поки тривала робота над кодексом для Східних 

Католицьких Церков, Східні Православні Церкви також розглядали можливість схожої оновленої, спільної, 
канонічної кодифікації. Проект міг би бути взаємно корисним, навіть завдяки неофіційним відгукам. Однак 
православний проект не розпочався, і видається, що його було відкладено. 
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дою. Згідно з цим принципом, кодифікуючи лише те, що є спільним для Східних 
Католицьких Церков, кодекс повинен залишити "компетентній владі цих Церков 
право регулювати з допомогою партикулярного права всі инші питання, не за
стережені за Святим Престолом". 

7) Обряди і партикулярні Церкви. "Поняття "обряду" слід переглянути і дійти 
згоди щодо нового терміну, який би характеризував різні Партикулярні Церкви 
Сходу й Заходу". Принцип рівности цих Церков (ОЕ 3) слід застосувати в кодек
сі, формулюючи його юридичні наслідки. 

8) Миряни. Натхненні фундаментальною рівністю гідності всіх охрещених, 
і з належною повагою ставлячись до єрархічної структури Церкви, миряни по
винні мати свободу дій у питаннях, не застережених за духовенством - у таких 
сферах, як Літургія, адміністрація, трибунали чи проповідування Євангелія. За
конна свобода вираження думки та ініціятива дій повинні бути гарантовані. 

9) Процеси. Бажано, щоб однакові процедурні норми застосовувалися у всій 
Католицькій Церкві. Кожна Східна Католицька Церква повинна мати компетен
цію встановлювати свої власні трибунали, щоб розглядати справи у всіх трьох 
інстанціях аж до остаточного вироку, окрім тих випадків, що застережені за Свя
тим Престолом. Юридичний захист прав слід застосовувати щодо всіх, так щоб 
не залишилося можливостей для довільности в управлінні Церквою. 

10) Карні санкції. Усі автоматичні покарання (poenae latae sententiae) слід усу
нути зі східного кодексу. Більше слід наголошувати на канонічному попередже
ні перед накладанням кари. Канонічну кару слід розглядати не тільки в контек
сті позбавлень; згідно зі східною традицією, слід розглядати також можливість 
зобов'язання до позитивних дій (покути). 

2.3. Створення попередніх варіянтів 
Першою фазою проекту перегляду було створення повного попереднього ва-

ріянту кодексу. Уся робота була поділена на вісім частин і довірена дев'ятьом 
комітетам (яких називали coetus чи дослідницькі групи) під наглядом і контр
олем Центрального комітету (coetus centralis). Ця фаза, яка, по суті, була най
більш важкою, почалася у березні 1974 року зі схвалення Настанов і закінчилася 
зборами Центрального комітету у травні 1980 року. Було підготовано подальші 
проекти: 

1. Єрархічна конституція Східних Церков; 
2. Духовенство, миряни і об'єднання; 
3. Монахи та инші ченці і члени інститутів посвяченого життя; 
4. Божий культ і Таїнства; 
5. Євангелизація, церковне навчання, прийняття до католицької спільноти та 

екуменізм. 
6. Процедурне право; 
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7. Карні санкції; 
8. Загальні норми і дочасне майно. 

Ці проекти були надіслані до різноманітних консультативних органів для ко
ментарів. У кожному з них канонам передували praenotanda, які привертали ува
гу до важливих проблем і головних новацій у тексті. Кожен проект був пере
глянутий у світлі коментарів, під час процедури, яку PCCICOR називала denua 
recognitio (другий перегляд). 

Наступним кроком у формуванні кодексу була підготовка повного поперед
нього варіянту, який би об'єднував усі проекти і узгодив їх, не лише в контексті 
та термінології, але й у структурній та логічній послідовності. Це завдання та
кож охоплювало питання орфографії, мовного стилю, пунктуації, перехресних 
посилань і т. ин. Саме цю скрупульозну і педантичну роботу виконав комітет, 
що мав назву coetus de coordinatione, який почав свою роботу в квітні 1984 року, 
хоча й denua recognitio проекту щодо єрархії не був доти завершений. Отже, він 
сформував Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis 1986 року.1 1 Цей комітет про
довжував виконувати своє важке завдання, поки текст не було презентовано папі 
після перегляду Schema II пленарним засіданням у 1988 році. 

2.4. Заголовок, структура і зміст 
Кілька слів потрібно сказати про заголовок, структуру і зміст ССЕО. Заголо

вок чи назва має певну вагу. Назва виконує не лише функцію ідентифікації, але 
й також може вказувати на обсяг і зміст документу. Тільки цим аспектам було 
приділено увагу впродовж усієї дособорової фази кодифікації і аж до 1986 року, 
коли переглянутий Проект був опублікований під назвою Codex Iuris Canonici 
Orientalis (Кодекс Східного Канонічного Права). 1 2 Однак з цією назвою можуть 
також асоціюватися певні ідеї. Видавалося, що ця назва натякає на те, що ко
декс Латинської Церкви, Codex Iuris Canonici (СІС: Кодекс Канонічного Права) 
є стандартним кодексом у Католицькій Церкві, a Codex Iuris Canonici Orientalis 
(CICO) є лише додатком до нього, певним партикулярним чи спеціальним зако
нодавством. Це суперечило б принципу рівности усіх Церков Заходу і Сходу, 
проголошеному Собором, і, відповідно, рівности їхніх кодексів. Тому відчува
лася потреба иншої назви, тому під час II пленарного засідання була, зрештою, 
прийнята назва Codex Сапопит Ecclesiarum Orientalium.13 її компоненти мож
на охарактеризувати так: латинський термін codex має відповідник у грецькій 
мові, owtctypa, що означає "організований у певному порядку", як-от військове 

11 Schema була опублікована у подвійному номері Nuntia 24-25 (1987) 1-278. 
12 Якщо бути точнішим, то коли готувалися два кодекси з попередніми назвами СІС і СІСО, з'явилася 

пропозиція, щоб, як і останній, перший також був означений як кодекс для Латинської Церкви (Com 14 [ 1982] 
123). Після того як СІС був проголошений у 1983 році без будь якого уточнення, назва майбутнього східного 
кодексу, що зберігала східне уточнення, сумніву і запропонована альтернативна назва - "Codex Ecclesiasticorum 
Canonum" (G. Nedungatt, "The Title of the New Canonical Legislation" StCan 19 [1985] 61-80). 

" Nuntia 29 (1989) 30-34. Назва "Codex Ecclesiasticorum Canonum", яка фігурувала на пленарному засі
данні у пропозиції, яку підписало 11 членів, однак у фінальному голосуванні після дискусії "Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium" переміг 27 голосами проти 6. Приблизне формулювання цієї назви фігурувало вже в 
роботі PCCOR: див. Metz, Nouv. Droit, 43-48; Nedungatt, Spirit, 42-44. 
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з'єднання; упорядкована збірка текстів, а відтак книга; конституція держави. У 
сучасному юридичному контексті кодекс означає повний і систематично впоряд
кований звід законодавства. Термін сапопит більш доречний, ніж lex чи ius, для 
позначення церковного характеру законодавства і його коренів у християнській 
традиції. Фраза Ecclesiarum Orientalium вказує на предмет, обмежений законо
давством, що міститься в Кодексі, як це уточнено в к. 1. Тому теперішня назва є 
суттєво кращою порівняно з тою, що була в проекті 1986 року (СІСО), хоча вона 
все одно усталює думку, що все східне потребує уточнення "східне", у той час як 
латинське є стандартом і не потребує уточнень в Католицькій Церкві. 

У своїй структурі 1 4 ССЕО поділений на ЗО Титулів, впорядкування, яке на
гадує давні східні збірки канонів. І хоча могло би бути корисно, особливо для 
дидактичних цілей і зручности посилань, щоб кодекси Західної і Східної Церков 
мали таку саму структуру, відчувалося, що східна традиційна структура мала 
деякі инші важливі переваги, не останньою з яких був її екуменічний характер. 
Тим паче, структура СІС не була цілком ідеальною. Услід за дособоровою Редак
ційною Радою, PCCICOR також вирішила не поділяти кодекс на libri, як це було 
зроблено в СІС-1917 і СІС, а на tituli. Далі tituli поділяються на capita, articuli, під 
якими групуються canones}5 

Щодо кількости канонів, то ССЕО зі своїми 1546 канонами на 206 канонів 
коротший від СІС з його 1752 канонами. Ця стислість заслуговує на ще більшу 
увагу тому, що в ССЕО йдеться про інституції, характерні для Східного Кодексу 
(Патріярші, Верховні Архиєпископські і Автономні Митрополичі Церкви), а від
так містить приблизно 200 канонів, що не мають відповідників у СІС або згада
ні тільки побіжно (наприклад, обрядові Церкви sui iuris; приписання і перехід 
членів у Церквах sui iuris). Ця відносна стислість обумовлена переважно тим 
фактом, що ССЕО встановлює тільки спільне законодавство Східних Католиць
ких Церков, залишаючи багато деталей для партикулярного права і застосовуючи 
принцип субсидіарности. 

Може видатися досить іронічним те, що ССЕО опублікований латинською 
мовою, яку офіційно не використовує жодна Східна Католицька Церква і від якої 
дедалі більше відмовляються у західному світі. З'являлися пропозиції, щоб поряд 
з латинською мовою, Кодекс був опублікований французькою чи англійською. 
Однак технічна трудність цих пропозицій полягала в тому, що законодавство по
требує єдиного, офіційного, юридичного тексту, що слугував би авторитетною 
опорою. Переклади ССЕО вже з'явилися кількома мовами: англійською, італій-

14 А. Е. Hierold, "Die Systematik des ССЕО", AfkKR 160 (1991) 337-345. 
15 Через близькість між СІС і ССЕО жоден з кодексів не може бути вивчений, якщо не буде взятий до 

уваги инший. Для того щоб ідентифікувати канонічні відповідники в обох кодексах і навіть колишньому 
законодавстві (СІС-1917 і так званий СІСО), досить корисними виявилися конкорданси. Перший конкорданс 
був опублікований як додаток до Code of Canons of the Eastern Churches. Latin-English Edition (Washington, 
DC: Canon Law Society of America, 1992). Карл Джеродд Фюрст опублікував Canones Synopse zum Codex Juris 
Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Freiburg i. Br.: Herder, 1992). Іван Жужек, T. І. створив 
тематичний індекс, Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (Kanonika, 2), PIO, 1992, який у 
перекладі був долучений до деяких видань ССЕО, як-от у новому англійському перекладі (ССЕС-2). 
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ською, арабською, українською, хорватською, французькою, малаялам, іспан
ською, німецькою, румунською, польською. З'явилися дві різні версії арабською 
мовою (Єгипет та Ливан); опубліковано також друге англомовне видання. 

2.5. Проголошення 
17 жовтня 1986 року Schema кодексу була передана членам PCCICOR з про

ханням надати відгук до ЗО квітня 1987 року. Після того як текст був знову пере
глянутий у світлі цих відгуків, 3-14 листопада 1988 року відбулося II пленарне 
засідання PCCICOR. Після зміни назви Проекту, про яку ми вже згадували, і з 
пропозиціями про деякі инші зміни текст був представлений Римському Архие
рею 28 січня 1989 року для проголошення. 

Папа вивчав текст з допомогою кількох власних експертів і зробив кілька ос
танніх модифікацій. Codex Сапонит Ecclesiarum Orientalium був проголошений 
папою Іваном Павлом II Апостольською конституцією Sacri Canones 18 жовтня 
1990 року 1 6 і набув сили закону 1 жовтня 1991 року. Щодо цього проголошення 
були висунуті пропозиції, щоб воно стало спільним юридичним актом Римського 
Архиерея і глав усіх Східних Католицьких Церков. Пропозиція була відхилена з 
подальших причин: 1) акт проголошення може бути тільки актом Найвищої Вла
ди Церкви, тобто папи, позаяк Кодекс містить матеріал, спільний для всіх Схід
них Католицьких Церков; 2) пропозиція, щоб глави різних Східних Католицьких 
Церков підписали декрет про проголошення разом з папою не відповідає само
му ССЕО, згідно з яким вони не становлять законодавчої влади своїх власних 
Церков. Видається, що ці аргументи не переконали всіх зацікавлених єрархів, 
а також подальших коментаторів. 

Зважаючи на екуменічні виміри Кодексу, було висунуто пропозиції, що ССЕО 
слід проголосити pro praesentibus conditionibus, як соборний декрет про Схід
ні Церкви (ОЕ 30), тобто з умовою, що ССЕО служитиме, поки не буде досяг
нуто повної єдности зі східними некатолицькими Церквами. Однак пропозиція 
не була прийнята, позаяк природа самого законодавства вимагає певної постій-
ности і стабільности. Коли буде досягнуто єдности між Східними Церквами, з'я
виться потреба у новому законодавстві. 

Під час урочистої презентації Codex Сапонит Ecclesiarum Orientalium перед 
VI I I Загальним Синодом Єпископів 25 жовтня 1990 року папа Иоан Павло II за
уважив, що цей кодекс є складовою частиною Corpus iuris canonici Католицької 
Церкви разом з Codex Juris Canonici 1983 року і Апостольською конституцією 
Pastor Bonus, що містить норми про відомства Римської Курії для допомоги Рим
ському Архиерею в його служінні Вселенській Церкві. 1 7 Має значення також і те, 
що законодавець презентував східний кодекс Синоду Єпископів, що складався 
переважно з латинських єпископів, а не групи східних католицьких єрархів. Це 
був символічний жест, що підкреслював той факт, що достоту так, як традиція 

16 AAS 82 (1990) 1033-1363. 
17 Папа Йоан Павло II, Звернення до 28-ої загальної сесії Синоду Єпископів 25 жовтня 1990 року (AAS 

83/19916 с. 486-493). Див. у цьому Путівнику "Промова папи Йоана Павла II, виголошена під час презентації 
ССЕО" ч. 8, вище, с. 27. 
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Східних Церков є частиною спільної спадщини усієї Церкви (ОЕ 1), Кодекс Ка
нонів Східних Церков є кодексом Католицької Церкви. І саме на цьому, мабуть, 
хотів наголосити папа, коли назвав його одним з трьох компонентів, що станов
лять єдиний Corpus iuris canonici}4 

З проголошенням ССЕО PCCICOR виконала своє завдання і тому була лікві
дована. Важливе завдання щодо надання достовірних тлумачень у питаннях пра
ва було довірене недавно створеній Папській раді для тлумачення законодавчих 
актів, відомства у компетенції якого тлумачити канони обох кодексів, а також 
инших законів Церкви. Іван Жужек, T. І. був призначений її субсекретарем, по
саду, яку він займав до своєї відставки у 1994 році. 

Зробивши ССЕО компонентом corpus iuris canonici Католицької Церкви, за
конодавець папа Йоан Павло II також вказав на правильний спосіб вивчення 
його. Презентуючи цей Кодекс Синоду Єпископів 25 жовтня 1990 року, він ска
зав: "Зважаючи на існування цього зводу законів, мимоволі з'являється пропо
зиція, щоб факультети канонічного права сприяли належному порівняльному 
дослідженню обох кодексів, навіть якщо вони, згідно зі своїм статутом, осно
вним предметом студій мають инший кодекс. Справді, каноністика, що повністю 
відповідає тим науковим ступеням, які присуджують ці факультети, не може за
лишити поза увагою таке дослідження". 1 9 Для такого порівняльного дослідження 
особливо корисним стало видання ССЕО: fontium annotatione auctus 1995 року. 2 0 

Підсумок: реакція на ССЕО21 

Якою була реакція на ССЕО? Це питання виходить за межі завдання історика 
кодифікації східного канонічного права у Католицькій Церкві, і потребує окре
мого дослідження для одержання адекватної відповіді. Однак побіжний погляд 
на загальну ситуацію може стати добрим підсумком для попереднього огляду 
самої історії кодифікації. 

Загалом можна сказати, що самі Східні Католицькі Церкви, які найбільше за
цікавлені в цьому кодексі, позитивно сприйняли ССЕО. Практичною перевір
кою цієї реакції є кодифікація їхнього партикулярного права, для того, щоб воно, 
згідно з вимогами кодексу, набуло чинности. Це не означає, що ця реакція була 
цілковито позбавлена застережень стосовно певних пунктів, як-от число звер-

18 Було зауважено, що вислів Corpus iuris canonici не є цілковито вдалим у свосму контексті, позаяк він 
стосується західної канонічної збірки X V I століття: Ludger Muller, "Das Recht im Leben und in der Sendung der 
Kirche. Erwägunen zum internationalen kanonistischen Symposion von 19. bis zum 24. April 1993 im Vatican", AfkKR 

162 (1993) 608634. Звісно, що ніщо не перешкоджає використанню того самого терміну для нової збірки XX 
століття, адже та сама назва СІС була використана в 1917 році і згодом в 1983 для кодексу Латинської Церкви. 
Латинський термін corpus, аналог грецького терміну аиіХсгуц (sylloge), що широко вживався в минулому у 
східних канонічних збірках, навряд чи дратує багатьох східних християн. 

19 "Промова папи Йоана Павла II, виголошена під час презентації ССЕО" ч. 8, вище с. 27. 
20 PCLTInt, Codex Сапопит Ecclesiarum Orientalium, auctorilate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, fontium 

annotatione ayctus, LEV, 1995. Про підготовку цього видання ССЕО з джерелами див. Carl Gerold Fürst, "La 

preparatione deU'edizione di un 'Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium fontium annotatione auctus"', y: lus in 

vita, 753761 ; Johannes Madey, Quellen und Grundzüge des Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: Ausgewählte 

Themen (MünstKomCIC, Beihefte 22), Essen 1999. 
2 1 Від редактора Путівника. 
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нень до Римського Апостольського Престолу чи непоширення юрисдикції па-
тріярхів і їхніх синодів на діяспору, де проживає значна кількість їхніх вірних. 
Водночас для тих, хто був активно залучений до кодифікації, Кодекс може бути 
майже "Торою ", яку треба із вдячністю та без найменшого протесту приймати 
як вияв ласки верховного законодавця. 2 2 Якщо говорити про реакцію факультетів 
канонічного права щодо порівняльних досліджень на пропозицію самого папи, 
то з'явилися деякі позитивні ознаки їхнього початку, принаймні подекуди. 2 3 А 
щодо православних, яким законодавець також "презентував" новий кодекс, то не 
видно поки що простягнутої руки, яка готова прийняти його, хоча ідея спільного 
кодексу для всіх Православних Церков обговорювалася впродовж певного часу. 2 4 

Справді, "православні ніколи не розглядали унійні "Церкви" як "міст" до єднан
ня двох Церков [Православної і Католицької], про що твердять уніати". 2 5 Якщо 
говорити про реакцію, яку викликав ССЕО у православних колах, то православні 
коментують його таким чином: "Однак поки що ССЕО 1990 року вітали ввічли
вою мовчанкою. Православні не коментували його докладно, ані не виявляли 
ознак впровадження будь-яких його елементів у своє життя. ...Ця мовчанка, ця 
відсутність реакції може також мати смисл". 2 6 У своєму дуже доброзичливому, 
проте щирому і виваженому огляді ССЕО, той самий автор, Джон Г. Еріксон, 
спостеріг, що ССЕО "демонструє багато внутрішніх суперечностей, непослідов-
ностей і парадоксів самого католицизму II Ватиканського Собору. Це особливо 
очевидно у його тлумаченні церковних питань... у Титулах ПІ-IX, що присвя
чені єрархічній структурі Церкви.. ." 2 7 Водночас він бачить, що ССЕО закликає 
православних "вийти за межі полеміки і почати серйозні богословські розду
ми" щодо ключових питань на кшталт "церковних об'днань, таких як патріярші 
Церкви" і духовности неправославних Церков: "Чи буде наша політика і практи
ка щодо охрещених неправославних, які згідні на повну єдність з Православною 
Церквою, хоча б сумірною з тим, про що йде мова в X V I I Титулі ССЕО щодо 
хрещених некатоликів, які згідні на повну єдність з Католицькою Церквою?" 2 8 

Визнаючи незаперечні істини ССЕО, такі як чітке та остаточне розмежування 
між обрядом і Церквою, досить багато східних католицьких авторів також були 
критичними щодо ССЕО, 2 9 а особливо той, хто має найбільше публікацій про 
нього: "ССЕО в жодному разі не може бути взірцем для майбутніх пошуків єд-

2 2 Див. Передмову до цього Путівника. 
23 Elmar Güthoff, "Reseconto sullo stato di insegnamento del diritto canonicoorientale in Germania", Folia Ca

nonica 4 (2001) 175180; Stephan Haering, "Die Rezeption des Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium durch die 

deutschsprachige Kanonistik", Ostkirchliche Studien 50 (2001) 176200. 
24

 B. Archondonis, "A Common Code for All the Orthodox Churches", Kanon 1 (1973) 4553; D. Papandreu, "Zur 

Vorbereitung des Panorthodoxen Konzils", in: Handbuch der Ostkirchenkunde,'lU, ed. W. Nyssen, Düsseldorf, 1997, 

261286. 
25

 Sotirios Varnalidis, "Come e perché l'uniatismo puo bloccare il proseguimento del dialogo cattolicoortodosso", 

Nicolaus 19 (1992) 201216, на c. 212. 
26

 John H. Erickson, "The Code of Canons of the Oriental Churches (1990): A Development Favouring Relations 

Between the Churches?" Jurist 57 (1997) 285306, at p. 287; also in: La recepcion y la conumiôn entre las Iglesias, 

ed., Hervé Legrand et al., Salamanca, Universidad Pontificia, 1997, c. 357381. 
2 7

 Там же c. 292. 
28

 Там же, pp. 289, 304; see also P. Viscuso, "OrthodoxCatholic Unity and the Revised Code of Eastern Canon 

Law", Journal of Ecumenical Studies 27 (1990) 108115. 
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нання з християнським Сходом: церковна доктрина Кодексу вужча від доктри
ни собору". 3 0 

З'явилося і таке твердження: "Цей спільний кодекс не протиставлений цер
ковній спадщині будь-якої Церкви sui iuris; радше, у цьому кодексі різні Східні 
Церкви, які живуть і працюють у різноманітті соціокультурних умов знаходять 
краще вираження і більший захист для своєчасної модернізації чи оновлення". 3 1 

Діаметрально протилежною і радикальною є теза аспіранта, що ніколи не існува
ло жодної канонічної спадщини, спільної для всіх Східних Католицьких Церков, 
і, більш того, що ССЕО не поважає давніх традицій, які властиві їм. 3 2 Але також 
була дієва критика деяких мирян, які навіть позивалися до місцевої єрархії в 
цивільному суді через те, що вона прийняла і впровадила в життя ССЕО, який, 
як скаржаться вони, не захищає їхні традиційні права в питанні майна церкви. 3 3 

Зрештою, існує досить поширена критична думка, що ССЕО є всього-на-всього 
ще одним прикладом, хоча й досконалішим і сучаснішим, латинізації Східних 
Католицьких Церков. 3 4 

Інтерес до ССЕО з боку латинських каноністів був переважно пов'язаний з 
певними вибраними ділянками, такими як карне право, яке багато хто визнавав 
більш гуманним та євангельським у Східному Кодексі (наприклад, відсутність 
кар latae sententiaé), ніж у Латинському; синодальна система церковного управ
ління, яка, якщо її застосувати у Латинській Церкві, призведе до децентралізації 
і кращого застосування принципу субсидіарности, як це сталося у Патріярших 
Церквах; 3 5 вибори єпископів, а не призначення їх папою, 3 6 і т. ин. Ці та инші пе
реваги ССЕО, такі як пневматологічний вимір канонічного права, екуменізм, ін-
культурація, плюралізм (богословський, Літургійний, духовний і дисциплінар
ний), права на інтелектуальну власність і т. ин. схиляють, попри певні менш вда
лі риси, до схвального відгуку про ССЕО. 3 7 

29 Andrew T. Onuferko, "The New Code of Canons of the Eastern Churches: Ecclesiological Presuppositions", 
Logos 35 (1994) 133-168. 

30 Dimitri Salachas, "Le novita del 'Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium' a proposito del primato romano: il 
rapporta tra Romano Pontefice-Patriarca", Folia Canonica 1 (1998) 105-127, на 127; той же автор, "11 nuovo Codice 
dei Canoni delle Chiese Orientali: Prospettive ecumeniche e limiti", Euntes Docete 49 (1996) 229-265. 

31 Dimitri Salachas, "Common Canonical Patrimony of Catholic Oriental Churches", in: Catholic Eastern Chur
ches: Héritage andldentity, ed. Paul Pallath, Rome, Mar Thoma Yogam, 1994, 124136, на 124. 

32

 Dietmar Schon, Der Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium und das authentische Recht im christlichen 

Orient: Eine Untersuchung zur Tradition des Kirchenrechts in sechs katholischen Ostkirchen, (Das östliche Christen

tum 47), Würzburg, AugustinusVerglag, 1999. 
33

 George Nedungatt, Laity and Church Temporalities: Appraisal of a Tradition (Dharmaram Canonical Studies 1 ), 

Bangalore, Dharmaram Publications, 2000, 18. 
34

 Peter Erdö, "War die Kodifikation des katholischen Ostkirchenrechts eine Latinisierung?", Folia Theologica 

11 (2000) 4554; той же автор, "Die Kodifikation des katholischen Ostkirchenrechts: Geschichte einer Latinisie

rung?", y: L. Gerosa et al., eds., Patriarchale und synodale Strukatren in den katholischen Ostkirchen (Kirchcnrechtli

che Bibliothek 3), Münster 2001,191200. 
3 5

 W. Aymans, "Synodale Strukturen im CCEO", AfkKR 160 (1991) 367389; Libero Xerosa et al. (eds.). Patriar

chale und Synodale Strukturen in den katholischen Ostkirchen (Kirchenrechtliche Bibliothek 3) Münster 2001. 
36

 H. Paarhammer, "Bischofsbestellung im CCEO: Patriarchenund Bischofswahl und andere Formen der Bis

chofsbestellung", AfkKR 160 (1991) 390407; R. Metz, "La désignation des évêques dans les Églises orientales catho

liques selon le code de 1990: respect du principe de l'élection", y: Nonagesimo anno (Festschrift: Jean Gaudemet), ed. 

C. Bontems, Paris, 1999; L. Gerosa, "Bischofsbestellung und Mitverantwortung aller Gläubigen", в: той же автор et 

al., eds., Patriarchale und synodale Strukturen... (op. cit.), pp. 231241. 
37

 Nedungatt, Spirit, chapter 14, "The Spirit of the Eastern Code: A Critical Appraisal", 228239. 
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НАСТАНОВИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ 
КОДЕКСУ СХІДНОГО КАНОНІЧНОГО ПРАВА 

Подальші "Настанови для перегляду Кодексу східного канонічного права" були схва
лені на І Пленарному засіданні PCCICOR (18-23 березня 1974) і опубліковані в Nurttia З 
(1976) 18-24 поряд з оригінальним італійським текстом (с. 3-10) і французьким перекла
дом (с. 11-17). Ми вирішили передрукувати їх, позаяк Nuntia малодоступна більшості 
користувачів ССЕО або цього Путівника, для розуміння яких ці настанови важливі. Ми 
редагували текст, додавши номери до підзаголовків і виправивши кілька друкарських по
милок і деякі инші похибки в англійській версії, порівнюючи її з італійським оригіналом. 

Преамбула 
1. Одним з найефективніших способів впровадження "aggiorna mento" Церк

ви відповідно до бажаннь і постанови II Ватиканського Собору є перегляд Ко
дексу східного канонічного права, виконаний згідно з принципами і духом цього 
Собору. 

2. Виконання цього завдання щодо Східних Католицьких Церков Святійший 
отець папа Павло VI довірив "Папській раді у справах перегляду Кодексу східно
го канонісного права". 

Задля успішного завершення проекту Комісія вважала за потрібне сформу
лювати певні принципи чи настанови, яких потрібно дотримуватися впродовж 
усього процесу перегляду, залишаючи визначення деталей для різних підрад, по
заяк тонкощі створення юридичного тексту можуть бути виключно плодом спе
ціалізованих досліджень. 

3. Ці принципи чи настанови мають єдину мету - створення спільного кодексу, 
який дійсно буде корисним для вірних Східних Католицьких Церков, що існують 
тепер у стількох різноманітних середовищах: водночас, різні Церкви отримають 
змогу кодифікувати своє партикулярне право ad normam iuris. 

1. Єдиний кодекс для Східних Церков 
1. Юридична спадщина Східних Церков значною мірою ґрунтується на тих 

же давніх канонах, які зустрічаємо в більшості канонічних збірок, а також на 
спільних традиціях: це очевидно зі самих збірок, які часто містять закони іден
тичного змісту. 
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Ці канони і традиції забезпечують спільну основу для єдиного кодексу 
ного для всіх Східних Церков. 

2. Однак неможливо заперечити, що існують відмінності між різними 
ними Церквами, навіть у дисциплінарних нормах. Ці відмінності з'яві 
впродовж століть з історичних причин і ob diversitatem quoque ingenii et 
condicionum (UR 14). Сьогодні вони можуть спричиняти труднощі і сприяі 
туації, що суперечить рухові до тієї єдности, якої прагне світ і всі Церкви, і і 
усі католики повинні бути глибоко зацікавлені. 

3. Досвід, здобутий після застосування різних Motu Proprio, якими Піі 
проголосив частини Східного Кодексу, продемонстрував, що запровадження 
ного кодексу для всіх жителів Сходу буде, загалом, корисним для всіх Церк< 

4. Запровадження єдиного кодексу для всіх Східних Церков не є шкідлі 
для духовної спадщини Церков, що зацікавлені в цьому: навпаки, завдяки єд 
му кодексу ця спадщина знайде яскравіше формулювання і надійніший захи 

Декрет про Східні Католицькі Церкви Orientalium Ecclesiaram II Ватикане 
го Собору, який забезпечує як право, так і обов'язок цих Церков здійсню) 
самоуправління згідно з власною партикулярною дисципліною, водночас в 
новлює спільні і загальні норми для всіх Церков, як це робили давні східні 
ноди, і цілком може бути прикладом для майбутнього спільного кодифіковаї 
законодавства. 

Різноманіття соціокультурних умов, в яких живуть Східні Церкви, не ВИМІ 

вироблення різних кодексів, а радше вчасного aggiornamento єдиного коде 
який може належним чином врахувати ці умови. 

5. Якщо йде мова про елементи спільні для Східного Кодексу і його західн 
аналога, а особливо пов'язані з надритуальними чи міжритуальними питан 
ми і термінологією, то дуже важливо досягнути домовленостей для ефективн 
обміну поглядами між двома комісіями і сумнівні юридичні тексти формув; 
спільно. 

2. Східний характер СІСО 
1. Очевидно, що кодекс повинен бути східним кодексом: по-перше, тому 1 

він призначений для вірних східного обряду; і, по-друге, існує соборний щ 
пис щодо цього. По суті, у Декреті Orientalium Ecclesiaram вказано, що зако 
повинні відображати давно усталену східну дисципліну, тобто "moribus su 
гит fidelium magis sint congruae atque ad bonum animarum consulendum aptiore, 
(OE. 5). 

2. Східний Кодекс повинен відображати спільну дисципліну і черпати сві 
натхнення з: а) апостольської традиції; б) канонів східних Соборів і синоді 
в) східних канонічних збірок і звичаєвих норм, що спільні для Східних Церкс 
і не вийшли з ужитку. 
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3. Щоб доповнити ці джерела там, де вони мають прогалини, і зробити май
бутній кодекс здатним реагувати на злободенні проблеми, доречно звернутися, 
якщо виникне потреба, до инших джерел церковного права. 

4. Під час кодифікації східного канонічного права слід взяти до уваги особли
ві умови східних християн, що живуть поза межами східних регіонів, особливо 
в царині міжритуальних норм. 

3. Екуменічний характер СІСО 
1. Майбутній кодекс повинен проголосити, що він чинний тільки для тих, хто 

легітимно належить до Східної Католицької Церкви. 

2. Новий кодекс повинен передусім дбати про сповнення бажання, вислов
леного II Ватиканським Собором, щоб Східні Католицькі Церкви "проквітали 
і з новою апостольською силою виконали доручену собі місію" (ОЕ 1), щодо до
бра душ і "особливого обов'язку старатися про єдність всіх християн" (там же, 
п. 24), - єдність, правдивими свідками якої вони покликані бути згідно з принци
пами Декрету про екуменізм ипішіз Я е ш ш ^ а и о . 

3. З огляду на цю "особливу місію", про яку йшлося в попередньому абзаці, 
під час перегляду СІСО належну увагу слід приділити aggioraamento, до якого 
прагнуть Православні Церкви в надії на більшу єдність канонічного права всіх 
Східних Церков. 

4. Відтак у всьому, що стосується Східних Церков, кодекс повинен бути на
тхненним словами Павла VI про "Церкви-Сестри", "майже повну" злуку, про на
лежну повагу до єрархів цих Церков як до "Пастирів, яким була довірена частина 
Христового стада"; натхненним також соборним текстом про їхню "власть ряди
тися власними правопорядками, як такими що відповідають краще вдачі своїх 
вірних та відповідніші для добра духовного" (ІЖ 16). 

4. Юридична природа СІСО 
Щоб пришвидшити роботу з кодифікації, важливо визначити характер май

бутнього кодексу, тобто, уже на самому початку з'ясувати, яку природу матиме 
цей текст: догматичну чи радше юридичну. 

Хоча в основі кодексу лежить догма, як твердить автентичне вчення Церкви, 
він не повинен стати засіданням істин та приписів на тему віри й моралі, а зво
дом законів, що регулюють практичне життя вірних. 

Крім того, юридичний характер кодексу диктує і той факт, що він повинен 
встановити і визначити права та обов'язки індивідуумів стосовно один одного 
і суспільства: цього результату неможливо досягнути, якщо кодекс не матиме 
юридичного характеру. 
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5. Пастирський характер СІСО 
Кодекс повинен відповідати "загальній директиві" II Ватиканського Собору, 

яка вимагає, щоб під час його перегляду були складені належні закони, що від
повідають принципам, викладеним в Декреті про пастирський уряд єпископів 
у Церкві щодо пастирського обов'язку єпископів. Тому: 

Особливу увагу слід приділити написанню законів, так щоб новий кодекс ві
дображав турботу не тільки про справедливість, але й про мудру рівність, що 
є плодом порозуміння (сопшвсепгіепга) і любови: справді, кодекс повинен бути 
таким, щоб заохочувати пастирів практикувати ці чесноти розважливо і мудро. 
Тому канонічні норми не повинні накладати обов'язки, якщо розпоряджень, на
станов, пропозицій і подібних актів, що сприяють єдности вірних, вистачає для 
кращого досягнення мети Церкви. Також кодекс не повинен надто легко запро
ваджувати закони, що позбавляють чинности юридичні акти або роблять осіб не
дієздатними [див: позбавленими прав]: такі закони слід впроваджувати тільки 
в тому разі, якщо їхня мета дуже важлива або, коли вони справді потрібні для 
добробуту спільноти чи для церковної дисципліни. 

Єпископам та иншим особам, яким довірено турботу про добро душ, слід на
дати розумні дискреційні повноваження, що дозволяли б їм встановлювати пра
вила для вірних і пристосовувати їх до конкретних випадків. 

Відтак, для добра всієї Церкви потрібно, щоб норми майбутнього кодексу не 
були надто суворими. Надання дещо більшої свободи єпископам ще виразніше 
продемонструє пастирський характер кодексу. 

6. Принцип субсидіарности в СІСО 
1. Завдяки своїй традиційній структурі в межах єдиної Христової Церкви 

Східні Церкви певною мірою додержувалися принципу субсидіарности впро
довж століть, навіть без явного згадування про це. 

Для ширшого та ефективнішого застосування цього принципу слід пам'ятати 
про подальші критерії. 

2. Новий кодекс повинен обмежити себе кодифікацією дисципліни, спільної 
для всіх Східних Церков, залишаючи компетентній владі цих Церков право регу
лювати з допомогою партикулярного права всі инші питання, не застережені за 
Святим Престолом. 

3. Єпископи не повинні бути позбавлені повноважень у своїх власних єпар
хіях, позаяк "влада, що нею особисто в ім'я Христове користуються, є питома їм, 
звичайна і безпосередня, хоч її виконання найвища власть Церкви може частково 
обмежити з огляду на хосен Церкви чи вірних" (Ьй 27). 

4. Також потрібно пам'ятати, що зазвичай єпископ не повинен робити того, 
що можуть виконувати инші люди в його єпархії; навпаки, йому належить пова
жати легітимну компетентність инших, надати своїм помічникам належні повно-
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важення, яких вони потребують, і підтримувати законні ініціятиви як індивідуу
мів, так і груп. 

5. Зокрема потрібно скласти норми, що регулюють функціонування Пресві-
терської ради, оскільки ця інституція потрібна з точки зору особливої єрархічної 
єдности священичого стану та єпископату. Тим паче, Східний Кодекс повинен 
взяти до уваги величезну користь від Душпастирських рад, завдяки яким єпархі
альна спільнота може узгоджено підготувати душпастирську програму та ефек
тивно впровадити її (CD 27; PO 7). 

7. Обряди і Партикулярні Церкви 
1. Поняття Обряду слід переглянути і дійти згоди щодо нового терміну, який 

би характеризував різні Партикулярні Церкви Сходу й Заходу. 

2. Якщо говорити про структуру різних Партикулярних Церков, то юридич
ні наслідки принципу рівности усіх Церков Сходу й Заходу, який проголосив 
II Ватиканський Собор (ОЕ 3), повинні отримати відображення у новому кодек
сі: як, наприклад, те, що кожна Церква має власну єрархію, організовану згідно 
з давніми канонами і правдивими східними традиціями. 

8. Миряни 
1. У канонах про мирян кодекс повинен понад усе бути натхненним "справж

ньою рівністю" тих, хто був перероджений через хрещення, "щодо достоїнства 
та спільної всім віруючим дії збудування Тіла Христового" (LG 32). Це питання 
фундаментальної участи мирян у потрійній місії: пророчій, священичій, царсь
кій (там же, 34-36). 

2. Хоча Церква як божественна інституція є єрархічною спільнотою і єрархія, 
наділена potestas ordinis, через це належить до істотної структури Церкви, тим 
не менш, церковна організація вимагає багатьох инших публічних функцій, які 
не обов'язково пов'язані з potestas ordinis. 

Lumen Gentium 33 визнає, що "миряни можуть бути ще різними способами по
кликані до тіснішої співпраці з апостолятом єрархії, на взір тих мужів і жінок, що 
спомагали Павла апастола в проповіді Євангелії" і "мають вони спосібність, щоб 
єрархія прийняла їх для виконання деяких церковних обов'язків духовних". 

І видається, що такі обоє 'язки не можуть бути зведені виключно до вторинних 
функцій, адміністративної діяльности Церкви або навіть проповідування єван
гельського послання. 

Майбутній кодекс повинен залишити широкі повноваження єпископам, до
зволяючи їм допускати мирян до виконання церковних обов'язків, що підходять 
їм і відповідають їхній технічній кваліфікації, за умови взірцевого життя, люд
ських чеснот і посвяти місії Церкви. 

3. Кодекс повинен врахувати, що Собор визнає цінність не лише апостоляту, 
який організовує безпосередньо єрархія, але й також "incoepta apostolica quae 
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laicorum libera electione constituuntur" (АА24) і навіть твердить, що завдяки ініці-
ятивам такого типу "in quibusdam adiunctis missio Ecclesiae melius impleri potest" 
(там же). Відтак кодекс повинен забезпечити достатню свободу дій і визнавати 
та оберігати право мирян на добровільну апостольську діяльність, твердячи вод
ночас, що "жодна... ініціятива не може називати себе католицькою, якщо не 
одержала згоди правної церковної влади" (там же 24). 

Кодекс мусить також захищати право мирян на інформацію та висловлення 
особистої думки за умови, що це робиться згідно з принципами, викладеними 
в LG 37: "Вони (тобто миряни) відповідно до свого знання, компетенції та ви-
значности, мають право, а деколи й обов'язок виявити свою думку про те, що 
відноситься до блага Церкви. Нехай це діється, коли зайде потреба, через від
повідні інституції, встановлені для цього Церквою, і завжди в правдомовности, 
мужности й второпности, з пошаною та любов'ю до тих, хто з-за свого священ
ного служіння заступають місце Христа". 

4. Східні звичаї - иноді з незапам'ятних часів - що стосуються участи мирян 
в церковному управлінні і в апостоляті, слід оберігати та заохочувати. Доцільно 
мирянам дозволяти брати участь у церковних трибуналах, особливо в тих міс
цях, де вони (трибунали) можуть приймати рішення щодо цивільних наслідків 
шлюбу згідно з особливими законами цієї спільноти. 

9. Канони "De Processibus" 
1. У "de iudiciis" тільки одна річ є важливою: вчинення справедливости у по

вному дотриманні реальности речей, статусу окремих осіб та церковної спільно
ти. З цього погляду MP Sollicitudinem Nostram вже є чудовим кодексом, що до
бре пристосований до теперішнього стану Східних Католицьких Церков. Однак 
канони, що стосуються процедури, слід поліпшити через впровадження деяких 
змін, які повинні відобразити особливу структуру цих Церков, а також завдяки 
спрощенню самих канонічних процедур. 

2. Бажано, щоб усі Католицькі Церкви додержувалися однакових процедур
них норм. 

3. Кожна Східна Церква повинна отримати повноваження організовувати 
власні трибунали, щоб мати змогу розглядати справи (не застережені за Святим 
Престолом) у трьох інстанціях аж до остаточного вироку, без шкоди для права 
provocatio ad Sedem Apostolicam згідно з к. 32 MP Sollicitudinem Nostram, що ре
презентує надзвичайний випадок і не є справжньою апеляцією. 

4. Патріярший Синод (про який іде мова в к. 340, ч. 1 MP Cleri Sanctitati) по
винен знову стати трибуналом для важких кримінальних справ (Sollicitudem 
Nostram, к. 17, ч. 1, ч. 2), без шкоди для згаданого вище к. 32 і апеляції до Рим
ського Архиєрея, після того як було проголошено вирок у першій інстанції Па-
тріяршого Синоду. 



НАСТАНОВИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ КОДЕКСУ СХІДНОГО КАНОНІЧНОГО ПРАВА 55 

5. Повинна існувати формальна декларація, метою якої буде те, щоб в кано
нічному праві принцип юридичного захисту застосовувався неупереджено як до 
проводирів, так і до підлеглих так, щоб будь-яка підозра в довільности церковно
го управління була усунена. 

Мети можна досягнути завдяки мудро визначеній законом системі апеляцій, 
коли кожен, хто переконаний, що його права порушені в нижчій інстанції, змо
же отримати відшкодування у вищій. З цього випливає потреба у впорядкуванні 
адміністративних трибуналів згідно з рангом і типом, таким чином, щоб захист 
прав міг бути забезпечений належним дотриманням владою різних рангів компе-
тентности спеціяльної канонічної процедури. 

10. Канони "De Delictis" 
1. Добре відомо, що Папська Рада для Латинського Кодексу вже скоротила 

кари latae sententiae в проектах канонів. 
У Східному Кодексі всі poenae latae sententiae повинні бути скасовані, тому 

що вони не відповідають правдивим східним традиціям, невідомі Східним Церк
вам і непотрібні для адаптації Східного Кодексу до сучасних вимог дисципліни 
Східних Католицьких Церков. 

2. Більше уваги слід приділити monitio сапопіса, перш ніж переходити до на
кладення кари згідно з давніми східними традиціями. 

3. Пропонується переглянути концепцію канонічної кари як privatio alicius 
boni. Бо видається, що канонічна кара може бути також impositio actus positivi. 
Це правда, що в цьому разі буде правильніше визначати кари як poenitentiae, а 
не роепае. Це справді буде більше відповідати давній і спасительній східній дис
ципліні. 

Варто зауважити, що сьогодні навіть у Східних Церквах усі роепае є privatio-
nys boni; але православні також визнають, що давня дисципліна майже завжди 
вкладала в роепае подвійний зміст: privatio boni і накладення позитивного акту. 

Звісно, що сьогодні подібні публічні покарання не можуть бути накладені. Од
нак потрібно принаймні зробити спробу розглянути можливість запровадження 
в покарання також і позитивного елементу, який би краще відповідав медичному 
характеру канонічних покарань - практично єдиному, визнаному на християн
ському Сході. 



ВСТУПНІ КАНОНИ 
(кк. 1-6) 

Замість вступу, кодекс Канонів Східних Церков (ССЕО) в шести канонах 
формулює окремі загальні норми і правила. Законодавець, передусім, називає 
Церкви, а відтак і осіб, яких стосується кодекс, згодом подає спосіб тлумачення 
нового законодавства стосовно давніх чи старих законів, і, зрештою, юридичні 
норми, яких не змінює кодекс, і які, таким чином, залишаються правосильними, 
навіть якщо не відповідають новому закону. 

Ці шість канонів ССЕО відповідають першим шести канонам Кодексу Ка
нонічного Права Латинської Церкви (СІС), хоча й з певними модифікаціями у 
формулюванні тексту і деякими важливими відмінностями у певних канонах.1 їх 
названо "Вступними канонами" в ССЕО, але не в СІС, 2 у якому вони слугують 
вступом до першої книги СІС, що має назву "Загальні правила". Відповідність 
цих канонів у двох кодексах легко зрозуміти: деякі з них пояснюють застосу
вання загальних принципів закону. Инші канони встановлюють зв'язок між ста
рим законом і новим. І саме з цих причин ССЕО, як і СІС, відтворює, майже 
без модифікацій, норми попередніх законів: досить лише поглянути на канони 
1-6 в СІС-1917 і канони 1-8 в останній версії СІСО (сапопез ргаеуіі, 17 грудня 
1945). І хоча ці останні не були проголошені, однак були опубліковані в ЫипИа, 
офіційному органі Папської Ради для Перегляду Кодексу Канонів Східних Цер
ков (РССІСОЯ). 31 саме у світлі історії їхнього перегляду слід розуміти кк. 1-6 у 
ССЕО. 4 

' Для порівняння див. Francisco J. Urrutia, "Canones präliminares codicis (СІС). Comparatio cum canonibus 
praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CC)", Periodica 81- (1992) 153-158; а також, J. Beyer, 
"Commento a un canone: 11 primo canone del Codice [СІС]", Quaderni di diritto ecclesiale 6 (1993) 298-306. Ви
дається, що Беєр додержувався думки старшої школи латинських каноністів, для яких Латинська Церква до
рівнювала просто Церкві (Вселенській Церкві), у якій існують окремі східні обряди (що додають глянцю като
лицькому різноманіттю); відтак СІС мас універсальний характер, у той час як ССЕО обмежений у застосуванні 
територіяльно. 

г Коментатори називали кк. 1-6 "вступними канонами"; наприклад, Francisco Urrutia, Les normes générales: 

Commentaire des canons 1-203, Paris, editions Tardy, 1994, p. 19. 
3

 Текст цих канонів або ТІ, див. у Nuntia 2 (1976) 54-56. 
4 Перегляд ТІ див. у Nuntia 10 (1980) 87-92; 19 (1984) 4-5 і 20-21; 22 (1986) 12-22; 28(1989) 13-14. 



58 ВСТУПНІ КАНОНИ 

1. Кодекс для Східних Католицьких Церков (к. 1) 
Канони ССЕО стосуються всіх Східних Католицьких Церков, але не Східних 

Церков, що не є католицькими. Це ті Церкви, які перебувають у повній єдності з 
Римським Апостольським Престолом; відтак Кодекс не стосується Східних Пра
вославних Церков. Однак певні норми ССЕО, особливо щодо міжобрядових (чи 
міжцерковних) відносин, застосовуються щодо них, але тільки в тому разі, коли 
текст виразно (тобто, явно чи приховано) каже це (к. 1). Дієслово "стосуватися" 
("respicere " ) , вжите також у СІС к. 1 і раніше в СІС-1917 к. 1, пов'язане з силою 
зобов'язувати, що її мають канони, і вказує на особи чи Церкви, про яких йдеться 
в Кодексі, а також вплив та дію його норм. І так само, як канони СІС стосуються 
Латинської Церкви, канони ССЕО стосуються Східних Католицьких Церков. 

Наслідуючи термінологію II Ватиканського Собору (зокрема ОЕ), Кодекс на
зиває ці Церкви Східними Католицькими Церквами. Використання терміну "Ка
толицькі Церкви" у множині може звучати дивно в теперішній час, однак множи
на була цілком звичним явищем у мові Отців Церкви на кшталт св. Августина, 
який писав: "однак у канонічному писанні потрібно коритися владі дуже бага
тьох Католицьких Церков, серед яких над усіма ті, що мали привілей посідати 
Апостольський Престол й одержувати листи від апостолів".5 

Ці Церкви називають Західними чи Східними або через їхнє історичне поход
ження із Західної чи Східної частини Римської Імперії, або, як у випадку зі Схід
ними Церквами, через залежність від Східної Церкви у межах чи на схід від 
Східної Римської Імперії.6 У католицькій спільноті тільки Латинська Церква на
лежить до категорії Західних; і вона підпорядкована СІС. Инша двадцять одна 
Церква підпадає під широку категорію Східних, і вони підпорядковані ССЕО. 

Хоча назва "Унійні Церкви" була поширена в минулому навіть серед деяких 
із них у зв'язку з тим, що вони уклали союз з Апостольським Престолом Риму, 
не всі Східні Католицькі Церкви можна вважати продуктом розколу, завданого 
материнській Церкві агресивним латинським прозелітизмом. Крім того, термін 
"Унійні Церкви" став образливим і принизливим у своєму вжитку, і тому сьогод
ні його, здебільшого, намагаються уникати в екуменічно-налаштованих колах. 
З цих причин його не використано в цих коментарях. 

Якими є ці Східні Католицькі Церкви? Вони не перелічені в каноні чи в будь-
якому иншому місці Кодексу (додатку чи доповненнях, як це зазвичай роблять 
за аналогією в конституціях сучасних держав). ССЕО не ідентифікує їх за ім'ям 
чи числом, кажучи тільки, що вони належать до п'ятьох традицій з різноманіт-

5 "In canonicis autem scripturis, Ecclesiarum Catholicarum quam auctoritatem sequantur, inter quas sane sint quae 
Apostolicas Sedes habere et epistolas accipere meruerunt" (St. Augustine, De doctrina Christiana, II, c. VIII, 12), in: 
Corpus Christianorum, series latina, 32, p. 39. 

6 Ось два приклади таких залежних Східних Церков. Ефіопська Церква перебувала поза східними кордона
ми Римської Імперії, але вона була єрархічно залежною від Олександрійської Церкви у межах східної частини 
Імперії, і тому вважалася Східною Церквою. Церква християн святого Томи в Індії була єрархічно залежною, 
принаймні з УП століття, від Церкви Сходу (яку називали инакше Ассирійською Церквою чи Халдейською 
Церквою), що мала патріярший престол поза межами східних кордонів Римської імперії, у Селевції-Ктесифоні 
в Перській імперії. 
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ними обрядами. У каноні 28 § 2 Кодекс перелічує ці п'ять східних традицій, які 
були названі обрядами в РА к. 303 з таким доповненням: "а також инші обряди, 
які Церква виразно або мовчки визнає як sui iuris " (aliique ritus quos uti sui iuris 
expresse vel tacite agnoscit Ecclesia).7 Щодо цього останнього речення, яке було 
рівносильно підтверджене в nisi aluid constat к. 28 § 2, дивіться коментар про 
цей канон під Титулом 2, де наведено також важливе розмежування між трьома 
термінами, вживаними в ССЕО (Церкви, традиції й обряди). 

По суті, найвища церковна влада визнає двадцять одну Східну Католицьку 
Церкву, яких стосується законодавство ССЕО. 8 Вони перелічені нижче, поділені 
на чотири групи згідно з їхнім єрархічним рангом. У кожній групі ми додержує
мося алфавітного порядку, у той час як про порядок першенства патріярших пре
столів іде мова у кк. 58-60. Ми також вказуємо на їхнє географічне розташуван
ня, згадуючи ті країни, де ці Церкви мають територіяльну юрисдикцію, щонай
менше через екзархат (або ординаріят Латинської Церкви для східних вірних 9). 
Більшість з них мають також широку діаспору, де вони можуть або не можуть 
бути єрархічно організовані, як вказано внизу. Ми також надаємо приблизне чис
ло християнських вірних цієї двадцяти однієї Церкви 1 0 і, за винятком останньої 
групи, вказуємо курсивом їхні головні престоли." 

А. Патріярші Церкви (6): 

1. Вірменська Католицька Церква (Ливан, Сирія, Ірак, Туреччина, Єгипет, 
Іран, Україна, Франція, Аргентина, США і Канада, Латинська Америка, 
Греція, Румунія, Східна Європа, Палестина; Бейрут, 344 000). 

2. Халдейська Церква (Ірак, Іран, Сирія, Ливан, Туреччина, Єгипет, США, 
Єрусалим; Багдад, 304 000). 

3. Коптська Католицька Церква (Єгипет; Каїр, 197 000). 
4. Маронітська Церква (Ливан, Сирія, Кіпр, Ізраїль, Єгипет, Бразилія, США, 

Канада, Австралія, Мексика, Аргентина, Йорданія, Палестина; БкеркеІ 
Бейрут, 3 222 000). 

7 РАс. 303 § 1 ч. 1-е; AAS 44 (1952) 144. 
8 В Annuario Pontificio 2001 "Chiesa Bielonissa" (с. 981) зарахована до Східних Католицьких Церков, а від

так може видаватися, що їх число зросло до двадцяти двох. Позаяк не існує жодної єрархії у цій розпорошеній 
Церкві, кількість Східних Церков sui iuris і далі двадцять одна. Бо канонічно єрархія - це суттєвий елемент, 
який належить власне до визначення Церкви sui iuris (к. 27). Однак з появою католицької єпархії чи екзархії для 
Білоруської Церкви і її визнання як однієї з Инших Церков sui iuris у майбутньому, їхня кількість може зрости 
від сучасних 9 до 10, і загальна кількість Східних Католицьких Церков від 21 до 22. 

9 Сьогодні в таких п'яти країнах існують латинські ординаріяти для пастирської опіки над вірними Східних 
Церков, що не мають власних єпархій чи екзархій у тих самих країнах: Аргентина (Буенос-Айрес), Австрія 
(Відень), Бразилія (Ріо-де-Жанейро), Франція (Париж), Польща (Варшава). 

10 Щодо Церков, які потерпали від тоталітарних режимів або мають значну діяспору, розпорошену по всьо
му світу, особливо під латинською юрисдикцією, важко отримати точну статистику; тому не дивно, що її немає 
навіть у Конгрегації Східних Церков. 

11 Annuario Pontificio 2001, CdV, LEV, 2001, c. 979-982; Ivan Zuïek, "Un codice per una varietas Ecclesia-
rum", Understanding, 238-265; Ronald Roberson, The Eastern Catholic Churches: A Brief Survey, 6* ed., Rome, 
EOC, 1999. 
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Мелхітська Церква (Сирія, Ливан, Ізраїль, Йорданія, Бразилія, Мексика, 
США, Канада, Австралія, Ірак, Кувейт, Венесуела, Єгипет і Судан, Єруса
лим; Дамаск, 1 190 000). 
Сирійська Католицька Церква (Ливан, Сирія, Ірак, Єгипет, США і Кана
да, Йорданія, Кувейт, Палестина, Туреччина, Судан; Бейрут, 129 000). 

Б. Верховні Архиєпископські Церкви (2) 

Сиро-Малабарська Церква (Індія, особливо Керала, США; Ернакулам, 
З 886 000). 
Українська Греко-Католицька Церква (Україна, Польща, США, Канада, 
Австралія, Бразилія, Аргентина, Великобританія, Німеччина, Франція; 
Київ, 5 182 000). 

В. Митрополичі Церкви sui iuris (4) 

Ефіопська Католицька Церква (Ефіопія, Еритрея; Аддис-Абеба, 203 000). 
Сиро-Маланкарська Церква (Індія, особливо Керала; Трівандрум, 327 000). 
Румунська Католицька Церква (Румунія, США і Канада; Блай, 1 119 000). 
Русинська Церква (Україна, США, Чеська Республіка; Ужгород, 533 000). 

Г. Инші Церкви sui iuris (9) 

Албанська Церква (Албанія, 2527: Апостольська Адміністрація). 
Болгарська Церква (Болгарія, 15 000; Апостольська екзархія). 
Грецька Церква (Греція, Туреччина, 2345: дві Апостольські екзархії). 
Угорська Церква (Угорщина, 25 000: Апостольська єпархія). 
Італо-Албанська Церква (Італія, 60 000: дві єпархії; з 1972, як припуска
ють, також екзархальний монастир (див. нижче с. 80). 
Церква Крижевці (у колишній Югославії, 49 000: єпархія). 
Македонська Церква (Македонія, у колишній Югославії, 10 000: Апос
тольська екзархія). 
Російська Церква (Росія, Китай, ?? [невідомо після 1917]: дві Апостоль
ські екзархії). 
Словацька Церква (Словаччина, Канада, 222 000: дві єпархії та Апостоль
ська екзархія). 

Це двадцять одна Церква, що підпадає під дію ССЕО. Загальне число хрис
тиянських вірних цих Церков становить трохи більше як 15 мільйонів. 1 2 Ста
тистично вони становлять лише 1,5% католицького населення і належать до 198 
з усіх 2834 церковних округів Католицької Церкви у всьому світі. 1 3 Однак ця 
"меншість" Церков має ті самі права й обов'язки, що й "більшість" Латинської 
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Церкви, і їхній спільний кодекс папа Йоан Павло II наділив рівними правами з 
СІС - логічний наслідок соборного принципу рівности Церков Сходу й Заходу 
(ОЕ 3), незалежно від їхньої кількісної сили. Порівняно з часто сумною долею 
етнічних меншин у більшості країн, меншости Церков у католицькій спільноті 
поводиться добре у праві Католицької Церкви. 

У той час як ССЕО жодним чином не повинен впливати на Східні Православ
ні Церкви, як було сказано вище, у випадку з Латинською Церквою це не так. 
Хоча Латинська Церква також підкоряється власному кодексу, а саме СІС, позаяк 
Східні Католицькі Церкви і Латинська Церква належать до тієї ж католицької 
спільноти, що юридично виражено через їхню єдність з Римським Архиєреєм 
і підлеглість йому, між ними неминуче існуватимуть стосунки. З цієї причини 
певні канони ССЕО обов'язкові для вірних Латинської Церкви; але тільки якщо 
текст ССЕО твердить це виразно. Отож, ми маємо десять випадків, у дев'яти кано
нах, коли Латинська Церква згадується явно: канони 37, 41, 207, 322 § 1,432, 696 
§ 2, 830 § 1, 916 § 5 і 1465. Формула, використана в цих десяти випадках для по
значення того, що закон однаково обов'язковий для вірних Латинської Церкви, 
така: "також Латинської Церкви" (etiam Ecclesia latino). 

Однак існують також инші канони, які, не вживаючи цієї формули, мають на 
увазі Латинську Церкву, коли говорять "Церква sui iuris". У ССЕО цей вислів 
трапляється всього 243 рази. І хоча він не завжди виразно охоплює Латинську 
Церкву, иноді його слід розуміти саме так. Зрозуміло, що там, де законодавець 
вимагає єдности дій між різноманітними Церквами sui iuris, особливо тієї ж те
риторії, Латинська Церква також мається на увазі (див. наприклад, кк. 84 § 1, 
202, 330 § 2,622 § 1). Деякі инші канони ССЕО стосуються Латинської Церкви ех 
natura rei, тобто, впливають на Латинську Церкву через природу речі. Ось кілька 
прикладів: норми, що керують приписанням до Церкви (кк. 29-38); зберігання 
обрядів (кк. 39-41); законний дозвіл східному кандидату на новіціят у латинсько
му чернечому інституті (кк. 451 і 517 § 2) і характерні східні норми, особливо, 
у контексті міжритуальних шлюбів (кк. 806, 809 § 1, 811, 826, 828 § 1 і 835). 
Це тільки кілька прикладів канонів ССЕО, які стосуються Латинської Церкви ех 
natura rei. Безсумнівно, що існує потреба у подальших дослідженнях, щоб точні
ше окреслити взаємозв'язок кодексів, які встановив законодавець у ССЕО к. І . 1 4 

12 Annuario Pontificio щороку, під рубрикою Riti nella Chiesa, подає список Східних Церков та імена єрархів, 
які очолюють місцеві Церкви у різних країнах (див., наприклад, Annuario Pontificio 2001, с. 979-982), і під ру
брикою Note storiche... I riti, Annuario також дає історичну інформацію стосовно кожного з п'яти обрядів (див. 
там же, с. 1582-1584). Для детальнішого ознайомлення з різноманіттям Східних Церков ми відсилаємо читача 
до праці Said Elias Said, Les Églises orientales et leurs droits, hier, aujourd'hui... demain, Paris, 1989 і до Ronald 
Roberson, Me Eastern Christian Churches: A Brief Survey, б* ed., Rome, E O C , 1999. 

13 Statistical Yearbook of the Church 1998, CdV, LEV, 2001, c. 20. 
14 Детальніший розгляд взаємозв'язку Латинського та Східного кодексів, встановленого ССЕО к. 1, 

див. частину 3 праці під назвою "ССЕО і СІС у порівнянні" Джоба Аббаса у цьому Путівнику, с. 882-891. 
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2. Давнє право, взяте до уваги в Кодексі (к. 2) 
Перш за все, формулювання цього канону сприяє певному непорозумінню, на 

яке слід звернути увагу. Канон не каже, що в Кодексі "значною мірою береться 
до уваги або застосовується давнє право Східних Церков" (ССЕО) в тому сен
сі, що тільки невелика частина Кодексу складається з сучасного права. Це не
правильно, і не про це йде мова в каноні. Тут мається на увазі наступне: у тих 
канонах, у яких значною мірою (plerumquè) священні канони (давнє право) були 
взяті до уваги (тобто, збережені чи відновлені) або адаптовані, саме згідно з цим 
правом їх слід оцінювати головним чином (ргаесірие).15 "Канони Кодексу, в яких 
значною мірою береться до уваги або застосовується давнє право східних Цер
ков, треба оцінювати головним чином на підставі того права". 1 6 

До давнього права (ius antiquum), згідно з джерелами, цитованими для ССЕО 
к. 2, передусім належать канони семи Вселенських соборів до II Нікейського 
Собору (787) і канони місцевих соборів та Отців Церкви, які підтвердили пер
ший канон цього собору. До них, за звичаєм, додають 27 канонів IV Константи
нопольського Собору (869-870), який вважається V I I I Вселенським Собором за 
звичайною для Заходу системою числення з X V I століття (Роберт Беллармін), 
хоча ця система, яка стала загальновживаною у Латинській Церкві, не є ані офі
ційною, ані визнаною в будь-яких канонічних збірниках грецького Сходу. 

ССЕО к. 2 можна спершу порівняти з СІС-1917 к. 6 чч. 2-е-З-є, а далі з СІС-
1983 к. 6 § 2, де в обох постає питання наступности до старого права (Jus vêtus). 

Це старе право не тотожне давньому праву (ius antiquum). Старе право є таким 
відносно сучасного, а відтак воно тотожне колишньому праву. У СІС старе право 
переважно означає СІС-1917, а для цього останнього старе право означає масу 
переважно невпорядкованого і подекуди суперечливого права, яке діяло до 1917 
року, головним чином з часів Тридентського Собору. Але в ССЕО к. 2 йдеться 
про давнє право (ius antiquum), а не старе право (ius vêtus). Стосовно ССЕО цим 

останнім був би СІСО, який справді був значно латинізований і був скасований 
у ССЕО к. 6 ч. 1-е. Виконуючи вказівку II Ватикансього Собору, ССЕО спробу-

15 Вирішальним у формулюванні к. 2 було подальше критичне дослідження: Emmanuel Lanne, "La révi

sion du Droit canonique oriental et le retour aux traditions authentique de l'Orient", Irénikon 54 (1981) 485497. 

Ця стаття попереджала про небезпеку розмежування між правом та історією на кшталт того, що сталося 
після проголошення СІС-17 к. 6 ч. 1-е, згідно з відомим звинуваченням Стефана Кутнера в 1967 році під час 
святкування 50-ї річниці цього кодексу у присутности Павла VI (звинуваченням, яке увійшло в історію, але 
було, мабуть, зайвим з огляду на те, що канонічна традиція повинна була долучитися до інтерпретації кано
нів, і тому розмежування було більше формальним, ніж фактичним). ССЕО к. 2 з'явився внаслідок рішучости 
PCCICOR уникнути такого розмежування між правом та історією, особливо щодо священних канонів, які 
становлять ius antiquum. 

16 Важливою є офіційна зміна "Canones codicis, in quo... (Канони кодексу, які...)" (Nuntia 24-25 [1986] 1)на 
"Canones Codicis, in quibus...(Канони кодексу в яких...)" (Nuntia 28 [1989] 14). Щоб продемонструвати різницю 
в значенні англійською мовою, "The canons of the Code, in which..." потрібно замінити на "The canons of the 
Code in which..." Останнє є обмежувальним означальним реченням, у той час як перше - описове означальне. 
Попри те, що присутність чи відсутність коми робить відмінність у значенні очевидною згідно з традиційною 
англійською граматикою, у латинській мові ССЕО, у якій усі означальні речення відокремлюються комою, 
відмінність не так легко вловити, і певні канони можуть навіть допускати подвійне тлумачення. Але в цьому 
випадку заміна in quo на in quibus робить бажану відмінність у значенні абсолютно зрозумілою. 
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вав відновити давні загальнопоширені правила чи "прадідівні передання" (ОЕ 6) 
Східних Католицьких Церков. У той час як СІС-1917 мав, загалом, підкреслену 
наступність до старого права, попри так зване "розмежування між правом та іс
торією", СІС к. 6 § 1 наголошує на переривчастості канонічних норм, особливо 
відносно СІС-1917. Тепер ССЕО, з одного боку, наголошує на розриві з СІСО, 
який, загалом, був значно латинізований, і, з иншого боку, на наступності до дав
нього права, яке, відтак, стає "основним критерієм для оцінки Кодексу".1 7 Але по
вернення давнього права не завжди є простим відновленням минулого (recipitur), 
але й часто є оновленням (accommodatur), що сприяє органічному поступу. По 
суті, згідно з соборною постановою для Східних Католицьких Церков, жодна 
Літургічна чи дисциплінарна зміна не може бути впроваджена, якщо це не від
будеться шляхом "органічного поступу" (ОЕ б). 1 8 Тому і сприйняття давнього 
закону, і його оновлення слід тлумачити у світлі цієї соборної постанови. 

Отже, якщо канон ССЕО відображає значною мірою (plerumque) норму свя
щенних канонів, його слід інтерпретувати у світлі давнього права, спираючись 
переважно на класичних каноністів минулого. 1 9 їхня роль в канонічній інтерпре
тації аналогічна ролі Отців Церкви в богослов'ї катехизи (к. 621 § 2). 2 0 Якщо, 
з иншого боку, давній канон був адаптований до сучасних змінених умов, його 
слід розцінювати не як цілковитий розрив з минулим, а як розквіт живої традиції 
в новизні життя. 2 1 У таких випадках священні канони є головним (ргаесірие) кри
терієм тлумачення щодо наступносте до традиції. Це, однак, не суперечить і не 
підпорядковується тлумаченню через з'ясування значення у "тексті і контексті" 
(к. 1499) як священних канонів, так і пізніших та сучасніших норм на зразок тих, 
що з'явилися після II Ватиканського Собору. 

3. Закони, на які Кодекс не впливає (кк. З, 4 і 5) 
Кодекс не впливає на закони трьох типів: 

а) Літургійне право. Кодекс не претендує на те, щоб регулювати Літургійне 
право. Тому приписи щодо Літургії зберігаються, за винятком тих, які суперечать 
новому законодавству (к. 3). 

б) Закон конкордатів. Беручи свій початок з міжнародного права, конкордати, 
укладені між Святим Престолом і державою, або угоди, укладені між державою 

17 Nimtia 22 (1986) 18. "Кодекс", тобто ті "канони" кодексу, які містять давнє право. Див. George Nedungatt, 
"Ancient Law in ССЕО: The Interpretation of Canon 2", y: lus canonicum in Oriente et Occidente (Festschrift Carl G. 
Fürst), ed. H. Zapp, A. Weiß and S. Korta, Frankfurt, Lang, 2002. 

18

 Наприклад, у Візантійській традиції священні канони тлумачили класичні каноністи Алексіус Арістенус, 
Теодор Бальзамон і Иоан Зонарас. Тут йдеться не про позицію цих та инших стандартних авторів на кшталт 
Матея Влостаря щодо кожного одного питання (иноді вони погоджуються між собою або суперечать католиць
кій традиції), як про їхню спільну позицію загалом і визначальний дух - саме так, як Отці Церкви стали взірцем 
тлумачення в богослов'ї. 

"Див.РАк. 128 § 2 ч . 1-е: "In theologicis disciplinis tradendis professores prae оси lis habeant sanctorum Patrum 
ac Doctorum Ecclesiae doctrinam". 

20 Інавгураційна промова папи Павла VI до PCCICOR 18 березня 1974 року (цитована в Nuntia 1 [1975] 4-8; 
22 [ 1986] 19) наголошує радше на наступності нового права до старого (ius vêtus), "на якому повинні спонтанно 
розквітати нові норми". 
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і Патріархом чи Верховним Архиєпископом (кк. 98, 152) за згодою Римського 
Архиєрея, не можуть юридично змінюватися, хіба що зі згоди обидвох сторін 
конкордату чи угоди. Церковний законодавець не має повноважень самостійно 
модифікувати законодавство в цій царині. З цієї причини всі умови, які містять 
ці конкордати чи угоди, далі мають силу, навіть якщо вони суперечать законодав
ству Кодексу (к. 4), зважаючи на фундаментальний принцип "угод слід дотриму
ватися" (pacta sunt servanda). 

Ані СІС к. З, ані ССЕО к. 4, який є його прямим аналогом, за винятком допо
внення або затверджених (aut approbatas) в останньому, використовує не термін 
"конкордат", a convenue, що може означати угоду, пакт, а також конкордат. Цей 
останній термін тепер нерідко замінюють терміном угода. У цьому контексті не
рідко застосовують термін "Святий Престол" (а не Апостольський Престол). 

У тих регіонах Близького Сходу, де існують спільноти східних католиків, пев
на кількість держав, які розглядають іслам як державну релігію, налагодили від
носини зі Святим Престолом у формі обміну дипломатами: посол або повноваж
ний представник з боку держави і нунцій, пронунцій (скасований в 1992 році ти
тул, яким з 1965 до 1992 року називали нунція, що не був старшим чиновником 
дипломатичного корпусу) або інтернунцій з боку Святого Престолу. До таких іс
ламських держав належать: Іран, Ірак, Пакистан і Кувейт, а також деякі инші. 2 2 

Хоча ці ісламські держави охоче налагоджують відносини зі Святим Престолом, 
однак не надто прагнуть дійти з ним до будь-якої конкретної угоди, що виправи
ла б правовий статус католицької спільноти на їхній території. 

Наскільки нам відомо, тільки дві ісламські держави, не на Близькому Сході, 
а в Північній Африці, уклали такі угоди зі Святим Престолом: Туніс, що поста
вив підпис під modus vivendi 27 червня 1964 року,2 3 і Марокко, у формі обміну 
листами, що на практиці дорівнює угоді: лист, який надіслав король Марокко 
Хассан II папі Йоану Павлу II ЗО грудня 1983 року, і лист, який надіслав папа 
Йоан Павло II королю Хассану II 5 лютого 1985 року. 2 4 Ці дві угоди більшою 
мірою безпосередньо стосуються Латинських Церков, створених в цих країнах. 
Нам невідома жодна угода між будь-якою державою та Святим Престолом, яка би 
безпосередньо стосувалася Східної Католицької Церкви. Якщо постане питання 
про угоди, що стосуються Східних Католицьких Церков, вони можуть вважатися 
такими тільки в межах держави, на чиїй території проживають члени вищезга
даних Церков. Така угода може укладатися зі Святим Престолом або з одним 
чи двома патріярхами. Не можна зачислити до таких угод постанови, прийня-

22 Список можна знайти в Annuario Pontificio під рубриками Rappresentanzepontificie і Eccellentissimo Corpc 
diplomatico; див., наприклад, Annuario Pontificio 2001, c. 1134-1157 і 1162-1185. 

23 Текст modus vivendi в AAS 56 (1964) 917-924; пив. René Metz, "Les relations diplomatiques entre la Siège 

Apostolique et les nouveaux Etats africains, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'année 1984", y Ministeriun 

iustitiae. Festschriftfiir H. Heinemann... ed. A. Gabriels - H. J. F. Reinhardt, Essen, 1985, 87-93; той же автор. 

"L'intervention du pouvoir civil dans la nomination du prélat nullius de Tunis. Premier exemple d'un droit de con 

sultation octroyé à un État islamique", y журналі Melto (Kaslik, Lebanon), 1-2, 1967 (Mélanges Mgr. Dib), 273-292 
24

 Текст в AAS 67 (1985) 712-714; див. René Metz, "Les relations du Royaume de Maroc et de l'Église catholi 

que. La lettre du roi Hassan II du 30 décembre 1983", в Cristianità ed Europa, Miscellanea di studi in onore di Luig 

Prosdocimi, ed. Cesare Alzati, Rome - Freiburg - Vienna, vol. 1,1992,459-473. 
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ті державою у кількох мусульманських країнах на користь релігійних спільнот, 
здебільшого ті, що надають право на особові статути. За цих обставин йдеться 
про односторонні поступки чи наміри держави, а не про угоду між державою 
і Святим Престолом чи державою і Патріяршою Церквою на її території, що є 
можливим згідно з к. 98. 

с) Набуті права. За старовинною правовою нормою, Кодекс не впливає на 
набуті права; тому далі залишаються чинними привілеї, які фізичні чи юридичні 
особи отримали від Апостольського Престолу, якщо тільки їх виразно не відкли
кають канони сучасного Кодексу. Словом, тут йдеться про застосування принци
пу незворотности законів, який сформулював законодавець у каноні 1494. Але 
щоб діяли правила, такі набуті права і привілеї мусять мати силу в момент про
голошення Кодексу 18 жовтня 1990 року, і, очевидно, що вони не повинні бути 
відкликані (к. 5). 

4. Закони та звичаї, які втратили силу (к.6) 
ССЕО - це не кодекс, який просто зібрав та узгодив існуюче право (як це зро

бив СІС-17) чи довершив його (що було метою ОСО) ; він, як і СІС, передусім є 
кодексом, який переглянув чинне право. Відтак він містить як старе, так і нове 
право. Тому важливо бути точним щодо того, що втратило силу закону з набран
ням чинности ССЕО 1 жовтня 1991 року, а що ні. Канон 6 спершу вказує на за
кони, які втратили свою юридичну силу (1-е), а далі на звичаї, які були юридично 
скасовані чи збережені (2-е). 

a) закони (leges) загального права (ius) або партикулярного права (ius) скасо
вані, якщо вони суперечать канонам Кодексу або якщо вони стосуються справи, 
якої торкалося попереднє законодавство, але були повністю врегульовані в цьо
му кодексі. Відтак СІСО був скасований 1 жовтня 1991 року згідно з останньою 
тезою. 

b) звичаї відкликані, якщо їх виразно засуджують канони Кодексу, ̂ навіть як
що вони столітні чи незапам'ятні. Подальші закони Кодексу виразно засуджують 
окремі звичаї: 67, 225, 343, 764, 793, 874, 954, 1031, 1402. Отже, звичаї, які були 
таким чином засуджені, перестали мати будь-яку юридичну силу. 

c) звичаї відкликані, якщо вони суперечать канонам кодексу, хіба що вони є 
столітніми або незапам'ятними. 

Скасування законів у СІС к. 6 § 1 чч. 2-е і 4-е має більше нюансів, ніж скасу
вання законів у ССЕО к. 6. Згідно з СІС к. 6 § 1 ч. 2-е не всі партикулярні закони, 
що суперечать нормам СІС, скасовані цим кодексом, позаяк деякі з них на закон
них підставах збережені в самому праві. ССЕО к. 6 не передбачає такого винятку, 
що можна інтерпретувати як недогляд не тільки з огляду на паралель з СІС, але 
й тому, що ССЕО к. 1502 § 2 явно передбачає цей виняток. Крім того, згідно з 
СІС к. 6 § 1 ч. 4-е скасовуються тільки дисциплінарні універсальні закони (а не 
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закони, що проголошують чи інтерпретують божественні закони), якщо даний 
предмет розгляду був "повністю врегульованим" у СІС, 2 5 у той час як у форму
люванні ССЕО к. 6 ч. 1-е це звуження до дисциплінарних законів відсутнє, однак 
очевидно, що воно мається на увазі. 

Столітні та незапам'ятні звичаї ССЕО не скасовує,16 навіть якщо вони супер
ечать його нормам, хіба що були виразно засуджені кодексом. До столітніх зви
чаїв належать ті, які вже мають принаймні сто років. 

Під незапам'ятним звичаєм розуміють звичай, чиє походження загубилося 
в глибокому минулому. Однак тут не йдеться про звичай, історичне походжен
ня якого невідоме нікому. Якийсь учений може знати його походження, і навіть 
знайти це достеменно, у той час як сучасники переважно розглядають його як 
звичай, що завжди мав силу, навіть якщо це, фактично, не так. У цьому разі право 
підтримує суспільство загалом (навіть у його незнанні!), а не виняткового інди
відуума, що володіє високими знаннями, які, однак, не мають функціональної 
ефективности. Незапам'ятні звичаї можуть бути не тільки давнішими від століт
ніх, але й, можливо, навіть менш давніми. 2 7 

Як і будь-яка спільнота, Церква завжди надавала певної ваги звичаям. Зви
чаї можуть бути виразниками традицій. Однак, як і традиції, звичаї можуть бути 
добрими або поганими, можуть сприяти стабільності й порядку, з одного боку, 
і перешкоджати законним і потрібним змінам чи стримувати природний поступ 
з иншого. Право мусить відрізняти один звичай від иншого для того, щоб збері
гати і підтримувати добрі звичаї, і водночас викорінювати чи, принаймні, забо
роняти погані. Латинський кодекс твердить, що столітні та незапам'ятні звичаї, 
які суперечать канонам, але не були засуджені ними, "можна допускати, якщо 
Ординарій вважає, що, у цьому місці і серед цих людей, їх не можна позбутися" 
(СІС к. 5 § 1). Це відображає позицію Тридентійського Собору, на якому не засу
джувалися старі звичаї трьох століть. Ця поблажливість СІС є у своїй суті засто
суванням загального морального принципу, що ніхто не зобов'язаний перед не
можливим (nemo tentur ad impossibile). Цей принцип очевидно стосується всього 
церковного права, тому не вважалося за необхідне виокремити його застосуван
ня у питанні звичаїв у ССЕО к. 6, але він, безсумнівно, стосується також і них. 
Крім того, СІС к. 5 § 1 явно твердить, що він торкається "як універсальних, так 
і особливих звичаїв", однак ССЕО к. 6 досягає того ж результату завдяки вислову 
"усі звичаї". Зв'язок між загальними законами (leges) і партикулярними законами 
(к. 1502 § 2) відрізняється від зв'язку між Канонами Кодексу та особливими зви
чаями (к. 6). Кодекс детальніше розглядає звичаї в кк. 1506-1508. 

25 "Ex integro ordinate" означає не "суттєво змінений" (пив. "umfassend geordnet" у німецькій мові; 
"intégralment réorgnisée" в французькій; "integralmente ordinate" в італійській; "ordenadas por compléta" в іс
панській). 

26 Термінологічне зауваження. Влада може відкликати те, що встановлене чи дане (закон, право, привілей 
і т. ин.), але, власне кажучи, вона не відкликає звичай, а лише схвалення, яке вона дала звичаю. І саме цей зміст 
мають слова "відкликати звичай" у ССЕО к. 6 § 1-е. 

27 A. Van Hove, "Coutume", DTC, IV, cols. 731-755: "Il ne s'agit donc pas ici d'une coutume immémoriale au sens 
historique du mot: on peut en connaître parfaitement l'origine historique. Une coutume immémoriale peut être plus 
ancienne ou moins ancienne qu'une coutume centenaire" (col. 733). 
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Підсумовуючи, потрібно передусім зазначити, що в той час як перші шість ка
нонів СІС утворюють частину Книги І, названу De normis generalibùs (кк. 1-203), 

Вступні Канони ССЕО не належать до відповідного титулу і формально вони не 
поміщені серед загальних норм. Це не означає, що ССЕО не має загальних норм, 
а тільки те, що вони не названі так і розміщені в різних місцях цього кодексу: 
Вступні канони (кк. 1-6), Особи і юридичні акти (титул XIX, кк. 909-935), Уряди 
(Титул XX, кк. 936-978), Влада управління (Титул X X I , кк. 979-995), Закон, зви
чай і адміністративні акти (Титул XXIX, кк. 1488-1539) і Давність і обчислення 
часу (Титул XXX, кк. 1540-1546). 

По-друге, Вступні канони ССЕО і перші шість канонів СІС значною мірою 
відповідають одні одним. Деякі з них навіть суттєво не відрізняються, попри 
певні редакційні відмінності (порівняйте, наприклад, СІС кк. 2 і 4 з ССЕО кк. З 
і 5 відповідно). Різниця між СІС к. З і ССЕО к. 4 (додані два слова aut approbatas) 
може видатися мінімальною, однак вона вказує на одну з деталей, яка підкрес
лює велике юридичне значення Патріяршої Церкви на противагу латинській на
ціональній Церкві, яку очолює конференція єпископів. Якщо говорити про СІС 
к. 6 § 2 і ССЕО к. 2, то попри їхню позірну подібність, вони є цілковито різними, 
позаяк останній надає великого значення давній канонічній традиції Церкви. 

Екскурс: Заувага щодо Італо-Албанської Церкви 
З 1972 року Італо-Албанська Церква числиться в Annuario Pontificio як така, 

що складається з трьох церковних округів: єпархії Лунгро, єпархії Піяна делі Ал-
банесі і монастиря святої Марії з Ґротта Феррати. Однак було продемонстрова
но, що внесок цього давнього монастиря в Італо-Албанську Церкву позбавлений 
канонічної основи. 2 8 Дві єпархії були засновані в 1919 і 1937 році для біженців 
з Албанії, які емігрували до південної Італії в XV-XVIII століттях і поступово по
кинули грецьку православну спільноту, щоб приєднатися до Католицької Церк
ви, зовсім не будучи латинізованими. Натомість, монастир Ґротта Феррати засну
вав в 1004 р. св. Ніл Россанський, використавши Hypotyposis чи typicon св. Те
одора з Константинопольського монастиря Студитів. Цей монастир св. Ніла був 
визнаний рівноцінним ставропігійському монастиреві папи Иоана X I X (17. 12. 
1024), привілей, який поновлювали кілька инших пап. Монастир згрдом при
ймав кандидатів, які дотримувалися не тільки візантійсько-грецького обряду, але 
й також латинського, українського, римського, італо-албанського, сиро-малабар-
ського і т. ин., хоча раніше такі кандидати змушені були відмовлятися від свого 
обряду і приймати грецький обряд. Жоден офіційний папський документ не при
писував цього монастиря до Італо-Албанської Церкви. Приписання, мабуть, є 
суттєвою помилкою того, хто "слабкий в історії і канонічному праві, але прагне 
до албанізації монастиря". 2 9 Ця помилка, що допускається в Annuario Pontificio 

28 Stefano Parenti, "Il monastero esarchico di Grottaferrata e la Chiesa italo-albanese", Apollinaris 73 (2000) 
629-662. 

2» Там же, 657. 
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з 1972 p., неминуче вводила в оману коментаторів Церков sui iuris в ССЕО (Жу-
жек, Фюрст, Броґі, Салакас, Фаріс, Метц, Недунґатт та ин.), і дехто з них уяв
ляв собі заснування Італо-Албанської Церкви як Митрополичої Церкви з двома 
єпархіями та цим монастирем, від чого монастир рішуче та твердо відмежувався 
в 2000 р. 
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Титул I 

ВІРНІ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 
(кк. 7-26) 

Закони, які містяться в першому Титулі ССЕО, відтворюють значною мірою 
норми канонів 204-223 СІС. Така співзвучність двох післясоборових кодифікацій 
не повинна дивувати з огляду на той факт, що в них йде мова про принципи, які, 
зважаючи на саму їхню природу, є нероздільно правосильними як для вірних Ла
тинської Церкви, так і для вірних Східних Церков. А якщо йде мова про те, що 
стосується майже повної тотожности формулювань, використаних в цих кано
нах, то це можна легко виправдати, якщо врахувати, що як у СІС, так і в ССЕО 
згадані канони взяті з попередніх текстів Фундаментального Права Церкви (LEF), 
яке, згідно із задумом Павла V I , повинне було переважати та інтегрувати обидва 
кодекси. Загальновідомо, що від цього проекту пізніше відмовилися.1 

Достоту так, як кодифікація СІС мала за взірець цивільну кодифікацію, ство
рення цієї хартії про права та обов'язки було натхненне Загальною декларацією 
прав людини Організації Об'єднаних Націй від 10 грудня 1948 p., хоча цей доку
мент і не згадує жодних обов'язків чи зобов'язань. Церковні документи на кшталт 
енцикліки Йоана X X I I I Расет in Terris і Душпастирської конституції про Церкву 
в сучасному світі Gaudium et Spes II Ватиканського Собору, які вже проголосили 
деякі з цих прав та обов'язків вірних, заклали підвалини сучасної хартії. 

1. "Статус" вірних (кк. 7-9) 
Визначивши Церкву як Божий Народ, II Ватиканський Собор здійснив гли

боку переоцінку смислу приналежносте до такого Народу. Тобто, він повністю 
з'ясував статус, який є спільним для всіх вірних, незалежно від того, чи перебу
вають вони в священичому стані: мирян, монахів, одружених людей та инших, 
від Понтифіка до найменшого з охрещених. Позаяк статус ототожнюється власне 
з приналежністю до Церкви, то становить обов'язкову передумову для кожно
го иншого особливого становища в Церкві, яке пов'язане з виконанням окремої 
функції чи з перебуванням у певному стані життя. 

1 Інформацію та бібліографію щодо такого складного питання див. Giorgio Feliciani, he basi del diritto 
canonico, 2 ed., Bologna, II Mulino, 1995, 31-35 і 163. 



70 Т И Т У Л І : В І Р Н І , Ї Х Н І П Р А В А І О Б О В ' Я З К И 

Відтак цілком доречним є те, що перший Титул ССЕО починається з визна 
чення цього християнського статусу, який можна назвати "фундаментальним" 
позаяк він спільний для всіх членів Церкви, хоча й не є фундаментальним у фор 
мально юридичному сенсі (див. нижче). 

Спочатку читача може спантеличити формулювання к. 7 § 1. Він не тілью 
визначає вірних як тих, хто прийняв хрещення, але й намагається також виявиті 
наслідки такого прийняття. По суті, канон є настільки стислим, що не допуска 
ні прозорого пояснення, ні чіткого розуміння різноманітних і вагомих тверджень 
які він містить. Він відсилає читача до низки вчень II Ватиканського Собору, як 
є спеціяльно вказані: хрещення як втілення у Христа, Церква як Божий Народі 
участь усіх вірних у троїстій службі Христа, всезагальна місія спасіння, довірен 
Церкві, і відповідальність, яку кожен християнин несе за її сповнення. 

Ми можемо розпізнати тут один з кодифікаційних принципів інтерпретації 
який був проголошений Йоаном Павлом II стосовно СІС, але який, безумовне 
є чинним також для ССЕО: Кодекс мусить завжди знаходити, наскільки це мож 
ливо, вагому точку відліку в соборному образі Церкви. Тому Кодекс не вдає, щ< 
він встановлює вичерпний та "ексклюзивний" текст згідно з тою ідеологією, щ< 
властива світським кодифікаціям; натомість його слід читати паралельно із сс 
борними документами. 2 Важливість, яку приписують постаті вірного, змушу 
законодавця зіштовхнутися віч-на-віч з делікатною проблемою. З одного бою 
було вкрай важливо точно вказати на умови і способи приналежносте до Церв 
ви. З иншого боку, було потрібно, щоб усі ці стремління відбувалися в атмосфе 
рі екуменічної відкритосте, схваленої II Ватиканським Собором. Для того що 
досягти успіху в цьому важкому завданні, Кодекс обрав шлях якомога суворі 
шого дотримання вчень соборної Конституції ЬС Через це к. 7 § 2 пригаду< 
що Церква "встановлена в цьому світі, як основане й упорядковане товариствс 
здійснюється в Церкві Католицькій" ( Ь в 8). Канон 8 має продовження, з яког 
випливає, що всі, хто перебуває у повній злуці з цією Церквою на цій землі, хт 
об'єднується з Христом у його видимій формі через визнання віри, Таїнств і 
церковної влади ( Ь в 14). 

Також потрібно зауважити, що згідно із соборним вченням таке "здійснеї 
ня" Церкви як товариства в Католицькій Церкві не означає, що инші Церкви і 
християнські спільноти "позбавлені в Таїнстві спасіння свого значення та ваги' 
їхні члени, які через прийняття хрещення "наповнюються вірою, . . .ВТІЛЮЮТІ 

ся в Христа і тому іменуються християнами" (ІЖ 3). Однак між вірними, яі 
перебувають у повній злуці з Католицькою Церквою, і тими, які належать д 
инших християнських деномінацій, існує об'єктивна відмінність, яка не мо» 
залишатися без жодних наслідків на юридичному рівні. Це очевидно з тверджеі 
ня к. 1490. Можна зробити такий підсумок: якщо всі хрещені є членами Христ 
і Церкви, то тільки католики, тобто ті, хто перебуває у повній злуці з Католиці 

2 Див. Апостольську конституцію щодо проголошення СІС "Sacrae disciplinae leges" (25 січня 1983 p. 
папську промову, проголошену з нагоди його презентації (3 лютого 1983 p.), AAS 75 (1983) n. 8, part I, 462. 
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кою Церквою, мають всю сукупність прав і повноту обов'язків, властивих чле
нам цієї Церкви. У першому Титулі ССЕО вони і тільки вони підпадають під 
категорію скшйАсіеШ (що перекладають як Христові вірні, християни чи вірні), 
хоча цей термін використовується в кількох канонах Кодексу для позначення чле
нів некатолицьких Східних Церков або Православних Церков (кк. 685 § 3, 781 
ч. 2-е, 897, неявно 908), зважаючи на факт, що існує "майже повна" єдність між 
цими Церквами і Католицькою Церквою. І тільки права та обов'язки попередніх 
сформульовані в Титулі 1, у той час як в инших місцях згадуються також другі, 
однак у зв'язку з Католицькою Церквою. 

Кодекс відразу звертає увагу на оглашенних, які прагнуть хрещення і готу
ються прийняти його (к. 9). Очевидно, що вони не підпадають під визначення 
християнських вірних, однак об'єднані з Церквою у спосіб, який визначений як 
"особливий", і тому їм вже надали деякі привілеї, властиві християнам. Кодекс, 
однак, говорить про них загально і спрощено, відсилаючи читача до партикуляр
ного права за потрібними уточненнями (к. 587). 

2. Рівність гідности (к. 11) 
Церква не є однорідним та недиференційованим суспільством, у якому всі 

члени мають рівні обов'язки. Радше вона, "з божої установи, зложена та живе 
за дивною різнорідністю" ( Ь в 32). Тому конкретні способи, з допомогою яких 
окремих осіб закликають до співпраці в побудові Церкви, суттєво відрізняють
ся один від одного. У зв'язку з цим к. 323 згадує, що тих, хто прийняв Таїнство 
рукоположения (духовенство чи священнослужителі), божа установа вирізняє 
з-поміж усіх инших вірних. 

Однак духовенство і миряни не становлять двох окремих класів (правителів 
і підданців, як колись часто говорили на Заході), позаяк розрізнення, основою 
якого є Таїнство рукоположения, стосується різноманіття відповідних завдань 
і конкретних служінь, які не збільшують і не зменшують гідности і свободи, 
спільної для всіх членів Церкви. 

Це поняття яскраво виражене в к. 11, який, з допомогою майже дослівної ци
тати з соборного вчення (ЬО 32), розкриває юридичний наслідок приналежности 
до Народу Божого, яка, поза будь-яким розрізненням між священнослужителя
ми і мирянами, об'єднує всіх християн. Позаяк цей Народ має "основою своєю 
гідність і свободу дітей Божих" ( Ь в 9), ті, хто належить до нього, без жодного 
винятку, поділяють цю гідність таким чином, як це було описано у змалюванні 
постаті християнського вірного. 

Ця фундаментальна рівність існує також між мирянами (к. 399), які усвідом
люють своє християнське покликання у світі, позаяк вони беруть участь у спра
вах цього світу, і тих, хто прийняв чернечий стан, який характеризує спільне 
життя і проголошення публічних обітниць послуху, чистоти і вбогости (к. 410). 
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3. "Фундаментальні" права і єдність (кк. 12 і 26 §1) 
Окресливши суттєві елементи постаті вірного, законодавець повинен був 

точно визначити його юридичний статус. Цю потребу пояснив Синод Єпископів 
1967 року у своєму твердженні, що церковна влада не може здійснювати свої 
повноваження у довільний спосіб, а мусить поважати й оберігати права, надані 
кожному окремому членові громади вірних божественним правом і законодав
ством Церкви. Було також запропоновано, щоби на підставі фундаментальної 
рівно сти всіх християн з огляду на їхню людську гідність і прийняття хрещення, 
юридичний стан, спільний для всіх вірних, був виразно встановлений законом. 3 

Реалізація цієї мети виявилася не легкою, бо хоча Собор визнав існування 
прав та обов'язків, спільних для всіх членів Народу Божого, він не подбав про 
створення систематизованого і повного їх переліку. Радше він обмежився кілько
ма прикладами, які, крім того, використовували мову, якій бракувало юридичної 
форми, потрібної в законодавстві. 

Тим паче, у попередні роки богослови і каноністи розпочали жваву дискусію 
щодо значення і ваги так званих "фундаментальних" прав вірних, щодо можли
восте та перспективи їхньої формалізації і стилю, який слід використовувати у 
формулюванні вищезгаданого каталогу.4 

Безсумнівно, секулярні конституції мали певний вплив на ідею формування 
"хартії прав" вірних. Очевидно, що їхні права мають фундамент і природу цілком 
відмінні від прав громадян, визнаних державними законодавствами. Це спричи
нено там фактом, що існують об'єктивні відмінності між релігійними та політич
ними суспільствами, і що відмінними є також концепції стосунків між особою та 
спільнотою, які надихають такі інституції.5 

Права вірних відмінні від прав людини, яким в нещодавньому спеціяльному 
навчанні папи було справедливо наділено стільки уваги. По суті, християнські 
права не ґрунтуються, принаймні прямо, безпосередньо й виключно, на люд
ській природі, а випливають з втілення в Божий Народ. 

Але всі проблеми і труднощі, які постають під час кодифікації юридичного 
статусу вірного, не можуть, однак, взяти під сумнів той факт, що окремі христи
яни мають у Церкві певні справжні і належні права і, відповідно, сферу діяль-

3 Com 1 (1969 ) 82 -83 . 
4 Міжнародна АСОЦІАЦІЯ Канонічного Права присвятила цим питанням свій IV Конгрес, проведений у 1980 

p. у Фрібургу (Швейцарія). Див. Eugenio Correco, Nikiaus Herzog, Angelo Scola, eds., Les Droits Fondamentaux du 
Chrétien dans l'Église et dans la Société, Fribourg, Editions Universitaires, 1981. Цей великий том ( X X X V I I l + 1328 

сторінок), виданий Гердером і Джуффре, мас також альтернативні Титули німецькою та італійською мовами 
і містить повну документацію стосовно складности проблеми і суперечливих думок, які існують навіть щодо 
поняття фундаментального права (с. 209-211) . 

У Православній Церкві ця тема досить неактуальна, позаяк її канонічна традиція не підтримує відкрито 
входження фундаментальних людських чи християнських прав у канонічне законодавство: Vlassios Fidas, 
"Doctrine et développement historique des droits fondamentaux dans la tradition orthodoxe", там же, 669 -681 . 

s

 Rosalio José Castillo Lara, "Some General Reflections on the Rights and Duties of the Christian Faithful", StCan 

20 (1986) 7-23. Термін "фундаментальний" може означати: 1) фундамент чи основу инших прав і обов'язків; 2) 
важливіший; 3) далекий від подальших законодавчих втручань; 4) спільний для всіх (с. 17). Категорія "фунда
ментального" не "включена в Кодекс, хоча, очевидно, дискусія щодо його потенціялу та реального існування 
в канонічній системі залишається відкритою" (с. 15). 
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ности і стосунків, у якій вони можуть діяти вільно і відповідально, незалежно 
від будь-якого примусу чи влади. 6 З иншого боку, неможливо заперечити, що в 
канонічному праві визнання індивідуальних прав різниться як стосовно їхнього 
суттєвого змісту, так і стосовно форм їхнього здійснення у спосіб, що значно від
різняється від будь-якої иншої юридичної системи. 

Фактично, усі норми церковного права, якими б конкретними і детальними 
вони не були, прямо пов'язані з переслідуванням однієї єдиної мети, яку опи
сують різними, але несуперечливими словами: слава Божа, спасіння душ (СІС 
к. 1752: заїш апітагит, тобто, сповнення долі, до якої всі покликані), спільне 
добро і користь Церкви чи, зрештою, здійснення того єднання, яке пов'язує окре
мих вірних між собою, а також різноманітні спільноти в Божому Народі (цер
ковна єдність: коіпопіа). З цього випливає, що в церковній спільноті будь-який 
індивідуальний "статус" визнається і захищається тільки тою мірою, наскільки 
він виконує завдання досягнення мети, що характерна і єдина для Церкви, і тому 
не може бути в будь-який спосіб використаний для инших цілей. 

Ця необхідність є настільки загальною, що вона стосується не тільки прав, 
але й також влади. По суті, церковна влада, яка походить безпосередньо від Бо
га і Христа, повинна бути використана згідно з волею Бога і прикладом Христа 
(1X5 27). 

Отже, підсумок може бути таким: у Церкві кожне право, як і кожна влада, 
мусять бути використані в такий спосіб, який відповідає меті і прагненням, ха
рактерним для церковної спільноти. Тобто, вони мусять бути реалізовані згідно 
з логікою коіпопіа чи єдности. 

Якщо йдеться про права зокрема, то це виразно стверджено в к. 12 § 1, у якому 
вислів "діючи кожен по-своєму" виявляється особливо змістовним, позаяк він 
висвітлює, без жодного розмежування між публічною і приватною сферами, усі 
дії християнських вірних. Внаслідок цього жодна поведінка вірних не може вва
жатися легітимною, якщо вона суперечить чи шкодить їхній приналежності до 
Народу Божого. 

Однак слід зауважити, що к. 12 § 1 заслуговує на те, щоб отримати більш роз
ширене і виразне формулювання з огляду на його значимість. Життя у єдності з 
Церквою є для вірних не тільки обов'язком, але й також правом. Насправді, оче
видним є те, що абсолютно неможливо виключати з видимої структури Церкви 
будь-кого, хто "має дух Христа", повністю приймає її віру, єрархічну структуру 
і засоби спасіння (ЬЄ 14). 

Тим паче, життя у єдності є не тільки одним з численних обов'язків і прав 
вірних, а становить одне істинно фундаментальне право-обов'язок, позаяк воно 
підсумовує, синтезує і кваліфікує всі инші. Стосовно цього пункту досить буде 
згадати (поруч з тим, що вже було сказано про абсолютну послідовність кано
нічного права в цій справі) як глибоко вимоги єдности вкарбовані в конкретні 

6 Згідно з Евгеніо Корекко, "було б правильніше не кваліфікувати права християн як фундаментальні, 
а радше як первинні права чи просто права". Див. його завершальну промову на Конгресі, згаданому в п. 4 
вище, там же, 1219. 
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шляхи здійснення будь-якого права християнина. Канон 26 § 1 згадує, по суті, що 
в цьому здійсненні потрібно пам'ятати не лише про права инших і власні права 
у зв'язку з їхніми правами, але й понад усе про спільне добро Церкви. Канон 12 
§ 2 рішуче говорить про виконання зобов'язань щодо Вселенської Церкви і своєї 
власної Церкви sui iuris.1 Тому жодне право не може бути використане на під
ставі себелюбних чи індивідуалістичних цінностей, позаяк така постава вкрай 
суперечила б самій природі прав християн. 

4. Перелік прав та обов'язків (кк. 10, 13-26) 
Перед обговоренням окремих і конкретних обов'язків і прав, перелічених в 

кк. 13-26, знадобляться деякі роз'яснення. Перш за все, цей перелік не можна 
вважати вичерпним; це лише емпірична, а відтак історично умовна, формаліза
ція принципів, що походять переважно з божественного права. Тим паче, перед 
II Ватиканським Собором ніколи не існувало структурованого переліку обов'яз
ків і прав вірних. Тому післясоборові проектувальники Кодексів не могли скорис
татися будь-якими вказівками, одержаними з попереднього законодавчого дос
віду. Водночас їм довелося вирішувати низку питань, для яких богословська та 
юридична рефлексія ще не запропонувала абсолютно чіткого ті цілковито пере
конливого рішення. 

Тому перелік, що міститься в Кодексі, не може бути витлумачений формально 
і легалістично, а повинен бути поміщений в контекст ідеалу у формі трикутни
ка, зауваженого Иоаном Павлом I I , який бачить з одного боку кодекс, з иншого -
міркування Собору і, на вершині, Боже слово. 8 Иншими словами: щоб адекватно 
зрозуміти значення цих норм, завжди потрібно звертатися до всезагального об
разу вірного, який постає з одкровення та його правдивого тлумачення, даного 
владою Церкви, як це приховано стверджено у вже згадуваному к. 7 § 1. 

5. Зобов'язання щодо віри (к. 10) 
Не тільки порівняно з СІС, але й також з тими самими соборними документа

ми, к. 10 є надзвичайно оригінальний з погляду як системи, так і змісту. Вільно 
черпаючи натхнення з кількох соборних фрагментів (LG 11, DV 10), ССЕО вва
жав за потрібне, перш ніж проголошувати будь-які инші християнські права чи 
обов'язки, у першу чергу пам'ятати зобов'язання непорушно зберігати віру, від
крито визнавати її, поглиблювати в особистому досвіді і примножувати в ділах 
любови. Це завдання, які є досить привабливими і вимагають безумовного дотри
мання слова Божого і живого та правдивого навчання Церкви (див. кк. 598-600). 
Варто особливо підкреслити також суху згадку про найвищу ціну, яку заплатили 

7 Замість "Церкви sui iuris" відповідний к. 209 § 2 СІС має "партикулярна Церква, до якої вони належать 
згідно з приписами права". Партикулярна Церква - це єпархія чи її еквівалент (СІС к. 368); ССЕО підкреслює 
радше обов'язки щодо своєї Церкви sui iuris, які мають пріоритет над обов'язками щодо своєї єпархії; вони 
справді існують, хоча виразно не згадуються тут. 

8 Див. вже цитовану папську промову (п. 2) з нагоди презентації СІС, п. 9. 
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ті, які берегли і передавали віру від покоління до покоління. По суті, тут можна 
розпізнати зворушливий спогад про труднощі, яких зазнавали впродовж століть 
досить багато східних спільнот через свою вірність Господу і його Церкві. 9 

6. Святість і ріст (к. 13) 
Канон 13 повторює вчення Собору про всезагальне покликання до святос

ти (LG 39-42) і підкреслює дуже тісний зв'язок між цим покликанням і ростом 
Церкви. Це не питання різних обов'язків, а єдиного зобов'язання, запропоновано
го вірним. Ріст Церкви існуватиме, якщо окремі особи реалізують у своєму житті 
повноту Християнської святости і досконалість любови (LG 40). Христові вірні 
не зможуть досягти святости, якщо не будуть відгукуватися на своє божественне 
покликання, щоб "докласти всіх сил... на розріст Церкви" (LG 33). 

Божественний поклик до святости охоплює християнський обов'язок жити 
святим життям, перший крок у плеканні святости і ростуДеркви. Церква єдина 
і свята, але її єдність і святість - це якості Церкви наземної, яка перебуває між 
"уже" і "ще ні". Усі вірні мають обов'язок сприяти як єдності Церкви (к. 902), так 
і її святості і росту. За новим титулом цей обов'язок покладено, зокрема, на свя
щеннослужителів (к. 368), монахів (к. 410) і єпархіяльних єпископів (к. 197). 

7. Євангелизація (к. 14) 
Собор підтвердив обов'язок Церкви в цілому і всіх вірних поширювати Божу 

звістку про спасіння. 1 0 Сучасний канон додав також право. 1 1 Як живі члени Церк
ви, яка є місіонерською (к. 584 § 1), усі вірні мають свою частку обов'язків щодо 
цього (к. 585 § 4). 

Щоб реалізація цих прав та обов'язків була правильною з церковного погля
ду, існує потреба заснування товариств; тому можна визначати, що існує дуже 
тісний зв'язок між правом на апостольську ініціятиву і правом на заснування то
вариств, ствердженому в кк. 18 і 19. 

8. Християнський послух (к. 15) 
З обов'язку християнина постійно зберігати єдність з Церквою випливає зо

бов'язання послуху перед єрархією, як стверджено в к. 15 § 1. Такий послух ви
разно кваліфікований як "християнський", а відтак як той, що грунтується на по
слуху Христа (LG 37). Це аж ніяк не бездіяльна доброчесність чи тільки меха
нічна покора. Вона охоплює усвідомлення своєї гідносте охрещеного і відповід-

9 ТІ цього канону див. у Schema "De fide catholica" від 17 грудня 1945 p. (Nuntia 2 [1976] 56, cc. 2, 3). Віру 
потрібно визнавати відкрито (див. СІС-17, к. 1325 § 1), а не ховати під посудиною (Мт. 5:15, 16); і краще розу
міння віри можна здобути не тільки завдяки навчанню, але й також завдяки практиці ("et exercendo") (Nuntia 
10 [1980] 67). 

1 0 L G 33, A A 3, A G 35, 36. 
11 "Право" і "обов'язок" чи "право" і "зобов'язання" можуть мати різні конотації у праві, і тому дехто 

розрізняє їх. Виникало багато ерудованих дискусій щодо їхнього вживання в англійській мові. Однак вони, за
галом, вживаються в цьому коментарі як синонімічні. 
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ної особистої та церковної відповідальности. Тим паче, вона зовсім не зважає на 
будь-яке рішення церковної влади, а лише на те, що є легітимним здійсненням 
функцій навчання та управління. Цей обов'язок йде пліч-о-пліч зі свободою, зга
даною в к. 21. 

II Ватиканський Собор не обмежується підкресленням обов'язку послуху, а 
також проголошує, у більш-менш повний та явний спосіб, деякі права, які мають 
християни стосовно єрархії (LG 37). У світлі цього вчення Кодекс санкціонує 
право вірних виявляти пастирям Церкви свої власні потреби (к. 15 § 2) і повідо
мляти їм свою думку про те, що стосується добра Церкви, з чим, за певних умов, 
вони можуть також ознайомлювати инших вірних (к. 15 § З, LG 37). 

Важливість, надана цим прерогативам, є цілком виправдана, позаяк без віль
ного і довірливого діялогу соборні вчення про гідність та спільну відповідаль
ність всіх вірних залишаться мертвою буквою і не матимуть будь-якого практич
ного впливу на пастирську дійсність. 

9. Слово Боже і святі Таїнства (к. 16) 
Слово Боже і святі Таїнства є засобами для плекання життя віри і благодати, 

а відтак вірні мають право приймати їх від пастирів Церкви. Це право поширю
ється також на духовні багатства (їх слід відрізняти від дочасного майна: див. 
Титул 23, кк. 1007-1054), як-от на посвячення і благословення (к. 867). Однак 
це право не має характеру, який є, так би мовити, абсолютним. Радше його здій
снення підлягає низці суворих умов, окреслених у загальних рисах в к. 381 § 2 і 
конкретизованих в положеннях, що стосуються окремих Таїнств. 

Також слід пояснити, що дане право не може бути витребуване в будь-якого 
священнослужителя чи клирика Церкви, а тільки в Пастирів Церкви (не ли
ше власних Пастирів) у ширшому сенсі: відтак, єпархіальних єпископів, паро-
хіяльних священиків та инших, кому довірено опіку над душами. Зобов'язання 
инших священнослужителів більш обмежені, як стверджено в к. 381 § 2, хоча всі 
священнослужителі мають загальний пастирський обов'язок, який не є строго 
юридичним, бути взірцями Божої любови через служіння слова і святих тайн 
(к. 367). 

10. Богопочитання і особиста духовність (к. 17) 
Два окремих, але пов'язаних між собою права стверджені в цьому каноні. 

Першим є право вірних почитати Бога згідно з приписами їхньої власної Церкви 
sui iuris. Ця фраза замінює "згідно з приписами їхнього власного обряду" відпо
відного к. 214 СІС. Обряд, як це визначено в к. 28 становить не лише елемент, 
який характеризує одну чи більше певних Церков sui iuris, але й сприяє також 
визначенню церковної ідентичності окремих вірних. По суті, за винятком осо
бливих виразно передбачених випадків, усі вірні зобов'язані скрізь дотримувати
ся обряду Церкви, до якої вони належать, і плекати його пізнання і пошану (к. 40 
§ 3). Позаяк Літургічне богопочитання є церковним актом, вірні мають право й 
обов'язок зберігати свою церковну ідентичність у богопочитанні. 
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Инше, але пов'язане з цим право, визнане в к. 17 - прагнення до особистої 
духовности (буквально, "власної форми духовного життя"). Прагнення до духо
вности не обмежене, як у першому праві, власним обрядом чи приписами влас
ної Церкви sui iuris. І це цілком правильно, оскільки духовність не може бути ха
рактерною тільки для Церкви sui iuris, а може перетинати духовні кордони і бути 
спільною для кількох Церков sui iuris, навіть для всієї Церкви, якщо вона істинно 
католицька. Тому цей вибір просто особистий. У цій інтимній сфері може досяг
ти своєї повноти свобода душі, яку веде Святий Дух. Єдина умова, яка є також 
попередженням у світлі досвіду і небезпеки фальшивого містицизму, полягає в 
тому, що духовність повинна бути згідною з вченням Церкви. 

По суті, II Ватиканський Собор описує духовне життя як "прихований" зв'язок 
вірних з "Христом у Бозі", який живить молитва, слухання Слова і участь в Лі
тургії, і яка запалює і пробуджує любов до ближнього і будування Церкви (PC 6, 
АА4) . 

11. Товариства і збори (к. 18) 
Право засновувати товариства і скликати збори належить до прав людини. 

Вони є також християнськими правами. 1 2 Для збільшення святости Церкви і її 
росту (к. 13), чи то завдяки євангелизації, чи то апостольській діяльності, чи то 
ділам любови та побожности, потрібною і справді часто вживаною є організо
вана і структурована діяльність. Канон 18 проголошує, по-перше, право вірних 
засновувати товариства і керувати ними, і, по-друге, їхнє право проводити збори 
чи засідання або у вищезгаданих товариствах, або ні. Товариство, яке не може 
скликати своїх членів, зникає або приречене на зникнення. Хоча в цивільному 
праві певних країн Церква розглядається як товариство, у канонічному праві 
Церква (вселенська, партикулярна чи парохіяльна) є народом чи спільнотою, а 
не товариством. Про точне поняття товариства і норми стосовно реалізації права 
на товариство див. кк. 573-583. 

12. Апостольська діяльність (к. 19) 
Беручи участь у місії Церкви, вірні мають право й обов'язок виконувати певну 

апостольську діяльність (АА 25), з власної ініціятиви, або підтримуючи її (АА 
2-3). Цей обов'язок не згаданий виразно в к. 19, однак його можна вивести з 
обов'язку, згаданого в к. 13. Діяльність католика не визнається католицькою на 
підставі самого факту, а тільки за умови, яку накладає к. 19: "жодне починання не 
може приписувати собі назви католицького, якщо не одержить згоди компетент
ної церковної влади" (АА 24). Мета цього положення полягає в тому, щоб мати 
змогу негайно розпізнати ті починання, які єрархія хоче виразно кваліфікувати 
як повністю церковні чи католицькі, даючи їм своє схвалення, і таким чином 
відрізняючи їх від усіх инших, які можуть забезпечити довіру до себе тільки за
вдяки власній правдивості та автентичності. 

12 АА 18-21, РО 8, GS 68. 
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13. Християнське виховання (к. 20) 
Поняття християнського виховання і права та обов'язки осіб, що беруть 

участь у ньому, витлумачені в кк. 627-629. Напевно так, як виховання є правом 
людини, християнське виховання є християнським правом. Це стверджено в 
к. 20, який черпає вільне натхнення з двох уривків соборної декларації про хрис
тиянську освіту (GE 1-2). Достоту так, як людська зрілість становить мету будь-
якої форми виховання без винятку, християнська зрілість є метою християнського 
виховання. Це вичерпно пояснив власне соборний текст і в синтетичній формі 
відтворив в к. 629. 

Праву на християнську освіту, яке мають усі вірні, відповідає обов'язок бать
ків, опікунів, вчителів і навіть усієї церковної спільноти (кк. 627, 628). Детальні 
та конкретні зобов'язання стверджені в инших місцях Кодексу: батьки (к. 618), 
вчителі (к. 639), єпископи (к. 196), парохи (к. 289). 

Католицькі школи (кк. 631-639) і католицькі університети (кк. 640-645) є юри
дично привілейованими "інструментами" (к. 631 § 1) католицької освіти, хоча не 
виключено, що вищезгадана християнська зрілість може бути досягнута навіть 
поза ними. Канон 20 не твердить, що католики мають право відвідувати като
лицьку школу, і тим більше отримувати дозвіл на навчання в католицькому уні
верситеті. 

14. Свобода досліджень і вияву думки (к. 21) 
Право шукати істину і висловлювати власні переконання належить до прав 

людини. Вірні мають ті самі права, але в додаток вони мають також право робити 
це в царині священних наук, що є християнським правом. Однак ці права не є аб
солютними, позаяк під час їхнього здійснення слід поважати права та обов'язки 
инших, особливо тих, які є пастирями Церкви. 

Делікатну проблему богословських досліджень потрібно розглядати в кон
тексті. Ті, які присвятили себе вивченню священних наук "користуються закон
ною свободою дослідження, а також розсудливого вияву своєї думки у справах, 
в яких вони є фахівцями, зберігаючи, однак, належну слухняність (не "покору": 
див. ССЕС-2) Учительському урядові Церкви". Більш детальні поняття та норми 
див. у кк. 595-606. 

15. Деякі християнські права людини (кк. 22-23) 
Три права, проголошені в кк. 22-23 (вибір стану життя, добра слава, захист 

приватного життя) передусім є правами людини. Як і право на товариства, об'єд
нання, згадане в к. 18, вони справедливо перелічені серед привілеїв вірних, поза
як мають належну і характерну церковну значимість. 

1) Вибір власного стану життя для вірного стосується визначення і вживан
ня конкретних засобів для реалізації власного християнського покликання. Цю 
свободу вибору спеціяльно оберігають різні канони: див. зокрема кк. 527 ч. 3-є; 
756 і 825. 
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2) Добра слава (к. 23) не стосується тільки людських якостей особи, але також 
і передусім християнських чеснот. Наклеп підлягає покаранню і вимагає також 
належного відшкодування (к. 1452). 

3) Зрештою, к. 23 забороняє порушення прав особи на приватне життя, як 
людських, так і християнських. Ці останні стосуються також особистого зв'язку 
з Христом і Церквою. Прикладами є особиста кореспонденція (к. 429), сповідь 
і духовний провід (к. 339), біографічні дані кандидатів на чернече життя (к. к. 448, 
453) і навчання в семінаріях (к. 342), клявзура в чинах і згромадженнях (к. 541). 

16. Забезпечення потреб Церкви (к. 25 § 1) 
II Ватиканський Собор навчає, що, хоча місія Церкви не має політичної, со

ціальної чи економічної природи, вона не може не використовувати людські ре
сурси, позаяк живе і функціонує в умовах цього світу. Зокрема, вона повинна 
використовувати дочасне майно, щоб налагодити богопочитання, гарантувати 
достойне утримання служителів, виконувати апостольську і доброчинну діяль
ність, особливо щодо потребуючих (РО 17), і поширювати роботу місій ( А в 36, 
38). З цього принципу собор виводить і проголошує справжній обов'язок вір
них" (РО 20). 

Сформульований на основі цих джерел, к. 25 § 1 визначає спільний для всіх 
вірних обов'язок дбати про потреби Церкви. Те, як вони повинні сповняти його, 
тут докладно не розглянуто. Вірні можуть виконувати це зобов'язання багатьма 
способами і залежно від своїх можливостей - грошима, роботою, талантами. У 
канонах йдеться про підтримку священнослужителів (к. 192), семінарій (к. 341), 
податки на юридичних осіб (к. 1012), збирання пожертв (к. 1014), милостиню 
(к. 1015). 

17. Соціяльна справедливість і допомога бідним (к. 25 § 2) 
Той самий канон проголошує инший обов'язок - підтримувати соціяльну 

справедливість і допомагати бідним з власних прибутків (к. 25 § 2) /Це відпо
відає праву кожної особи "посідати частину благ, вистачальних для себе і своїх 
сімей" (вБ 69). Сповняючи цей обов'язок, Церква "бажає служити Христові" і 
в "убогих і страждущих вбачає образ свого убогого і страждучого Основника", 
який встановив це "як розпізнавальний знак своїх учнів" (ЬЄ 8, АА 8). Канон 
вдало натякає на "Господню заповідь" і долає позірну суперечність між соціяль-
ною допомогою, яка має на меті реабілітацію бідних, і благочинною діяльністю, 
яка може спинитися на підтримці бідних, не даючи їм змоги допомагати собі. 

- Згідно із Божим задумом, "сотворені блага повинні бути в користуванні всіх, 
відповідно до слушних норм, і під проводом справедливости, у злуці з любов'ю" 
(08 69). 
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18. Юридичний захист прав (к. 24, 26 § 2) 
Як згадувалося раніше, Синод Єпископів 1967 року визнав потребу забезпе

чити належний захист вірних супроти будь-якої деспотичної поведінки з боку 
влади. Положення, що містяться в перших двох параграфах к. 24 задовольняють 
цю потребу. Вірні можуть (це означає, якщо вони в цьому контексті мають на 
це право) захищати свої права у компетентному суді (§ 1); вони мають право 
на належний судовий процес і бути судженими згідно з процесуальним правом 
Церкви, справедливо витлумаченим і застосованим (§ 2). Це норми програми, 
яка приречена стати взірцем для будь-якої майбутньої еволюції процесуального 
права. 1 3 

Вірні мають право не зазнавати жодних канонічних кар, окрім згідних із за
коном (§ 3), тобто, тільки в тих випадках і тими засобами, що приписані правом. 
Це положення текстуально повторює те, що було встановлене к. 221 § З СІС. Цей 
принцип має набагато суворішу і послідовнішу реалізацію в ССЕО, який не міс
тить жодного сліду положення СІС к. 1399, що дозволяє накладання каральних 
санкцій у випадках, які, хоча й не передбачені законом, є "особливо важкими", 
і коли існує "потреба запобігти скандалові чи залагодити його". Однак в ССЕО 
кара може бути накладена не тільки згідно з карним правом, але також через на
каз погрози (к. 1406). 

Положення к. 26 § 2 стає причиною вагомих труднощів. Його важко обгово
рювати у принципі, позаяк, з одного боку, кожне право, як це було продемонстро
вано, повинне бути реалізовано згідно з логікою єдности, однак з иншого боку, 
немає жодного сумніву, що пастирі мають право встановити те, що потрібне для 
добра Церкви. Тим не менш, використане положення сформульоване надто ши
роко і загально, щоб його можна було вважати прийнятним. 

19. Критична похвала 
Різноманітна критика була спрямована проти хартії прав та обов'язків, викла

дених у Титулі І. Зокрема вказувалося на те, що очевидні систематичні недоліки 
не дозволяють взяти до уваги критерії, використані у формулюванні. Також було 
помічено, що моральні зобов'язання часом сплутуються з юридичними, у той час 
як права вірних не завжди відмежовуються від прав людини. 1 4 

Ці недоліки можна зауважити, певною мірою, навіть у проголошеному тексті. 
Це може, передусім, дати привід для спостережень щодо спроби законодавця 
примирити в самих нормах ствердження прав людини і захист привілеїв влади. 

З цього погляду відкритим для критики є те, що в проголошенні конкретних 
прав часто повторюються суттєві обмеження та умови для їхнього використання, 
хоча вони вже очевидні з норм загального характеру чи з тих самих основних 

13 С. Mirabelli, "La protezione giuridica dei diritti fondamentali", in: Droits foundamentaux (n. 4), 417. 
14 Узагальнення різноманітних думок, які існують з цього питання, див. у J. Bernhard, "Les droits fonda

mentaux dans la perspective de la Lex fimdamentalis et de la revision du Code de Droit Canonique", y: Droits fonda
mentaux (n. 4), 367-395. 
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принципів права. Це відбувається, наприклад, щодо згоди з доктриною Церкви, 
оберігання цілісности віри й моралі, слухняности перед церковною владою та 
Учительським урядом, різних шляхів реалізації вищезгаданих прав, яких вима
гає різноманіття станів, у яких перебувають особи та їхні служіння. 

Постійні нагадування про ці вимоги демонструють неспокій чи страх зако
нодавця, що визнання прав вірних може бути неправильно витлумачене і дасть 
поштовх до неприйнятних зловживань. Навіть якщо таку стурбованість можна 
зрозуміти з пастирського погляду, прийняте рішення зовсім не узгоджується з 
правилами юридично коректної методики. 

У будь-якому разі цей та инші недоліки, на які можна було б вказати, не пови
нні ставати причиною недооцінки важливости і значення кодифікації юридично
го статуту вірних. Фактично, це не є питання родових принципових тверджень, 
а правдивих та істотних норм, проголошених Римським Архиєреєм, що значною 
мірою ґрунтуються на божественному праві і приречені розширити свою ефек
тивність на різноманітні сфери і стосунки. Відповідно, якщо єрархічна влада має 
повноваження регулювати здійснення прав християн, вона не може поводитися 
так, немов цих прав не існує або вони повністю залежать від її волі. Тому кожне 
можливе обмеження мусить бути винятковим за своїм характером і виправданим 
серйозними і доречними причинами. До того ж, неприхильність, з якою церков
не право розглядає офіційні, навіть законодавчі, обмеження на свободу тих, хто 
належить до Божого Народу, очевидна з тих норм Кодексу, які, повторюючи тра
диційні положення, прагнуть якомога більше обмежити їхнє застосування (див. 
кк. 1495, 1500). 

20. Висновок 
Як уже було сказано на початку, вищезгаданий перелік прав та обов'язків вір

ного ані не є повною хартією, ані не повинен був стати нею. Деякі инші права 
і зобов'язання розкидані в инших титулах Кодексу. Крім того, порядок канонів 
цього титулу не є цілковито логічним та послідовним. Відтак кк. 7-9 і кк. 11-12 
формують основний блок понять і принципів, і перший обов'язок віри (к. 10) ло
гічно повинен був міститися після к. 12. Знову ж, обов'язки, згадані в к. 25 пови
нні логічно передувати к. 24 про право захищати власні права. ССЕО перелічив 
у першому Титулі двадцять три права й обов'язки в чотирнадцяти канонах (к. 10, 
13-25), які можна класифікувати різним чином. 

Якими б не були їхні недоліки, важливість цих канонів як першого кроку в ко
дифікації основних прав та обов'язків вірних не слід ігнорувати чи недооцінюва
ти. Ще вагомішою підставою для цього є те, що ці права та обов'язки переважно 
ґрунтуються на давніх священних канонах Східних Церков, які часто цитуються 
в инших місцях Кодексу як первинні джерела його канонів і навіть виконують 
функцію у їхньому тлумаченні (к. 2). Тому Титул І демонструє, як може швидко 
оновлюватися ССЕО, не втрачаючи зв'язку зі здоровою традицією. Зрештою, об
говорюючи вірних та їхні права і обов'язки у своєму першому вступному титу-
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лі, ССЕО, крім того, додав певної свіжости канонічному законодавству Східних 
Церков і врятував його від першого враження педантичности та сухости, що за
звичай асоціюються з юридичними документами. 
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Титул II 

ЦЕРКВИ SUIIURIS І ОБРЯДИ 
(кк. 27-41) 

II Ватиканський Собор навчав, що Католицька Церква є спільнотою Парти
кулярних Церков Сходу й Заходу (ОЕ 2-3). Собор охарактеризував їх як "Ессіе-
siae particulares seu Ritus", однак не ідентифікував за ім'ям і не визначив їхнього 
числа чи рангу. Не зробили цього і післясоборові кодекси СІС та СІСО. Перший 
кваліфікував їх як "обрядові Церкви sui iuris"1, давши їм визначення (к. 27) і по
діливши їх на чотири категорії (Титули IV-VI). Означення sui iuris (від грецького 
autônomos, "зі своїми законами" чи "автономний") стосується юридичного ста
тусу Церкви, позаяк офіційно визнано, що вона має компетенцію чи право здій
снювати самоуправління згідно з власним законодавством, тобто законодавством, 
яке вона або створила для себе, або отримала від вищої влади, або ж добровільно 
прийняла від иншої Церкви. Згідно з II Ватиканським Собором ця компетенція 
надана Церквам Сходу такою ж мірою, як і Церкві Заходу (Латинській Церкві): 

[Собор] торжественно заявляє: як Східні, так і Західні Церкви мають як таким, що 
допоручається шани достойною старинністю, є відповідніший звичаям своїх вірних 
та виглядає відповідніший для забезпечення добра душ (ОЕ 5). 

Це соборне поняття "право й обов'язок рядитися своїм окремим правопоряд
ком" коротко виражене в канонічному терміні "Церкви sui iuris".2 Дослівним пе
рекладом "Ecclesia sui iuris" буде "автономна Церква". Хоча цей термін букваль
но точний, у православній традиції він традиційно має певні особливі конотації,3 

які не відповідають значенню терміну Ecclesia sui iuris, що визначений ССЕО. 

1 ССЕО опускає "ritualis", позаяк двадцять одна Церква sut iuris відрізняється одна від одної власне не за 
обрядом, а за своєю єрархією. 

2 Хоча "duty" не є абсолютно точним еквівалентом до "obligation", в англійській мові в парному звороті 
"right and duty" останній термін duty сприймається як протилежне до right, а відтак як obligation. 

3 Загалом, у православному канонічному праві автономні Церкви відрізняють від автокефальних (бук
вально, тих, що "мають свого главу") Церков. У той час як останні можуть обирати главу Церкви і не підляга
ють будь-якій иншій вищій церковній владі, за винятком вселенського собору, у перших вибори глави Церкви 
потребують затвердження відповідної влади автокефальної Церкви або Константинопольського Патріярха. 
Ці поняття не стосуються Церков sui iuris ССЕО, де главу вибирають тільки в Патріярших і Верховних Ар-
хиєпископських Церквах. Тому вислів "автономна Церква", який деякі автори використовують для перекладу 
терміну "Ecclesia sui iuris ", не вживається в цьому Путівнику. 
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Це радше прагматичний термін, створений PCCICOR не стільки для того, щоб 
наголосити на автономії, як щоб вказати на власну ідентичність Церков з правом 
на самоуправління, що підлягає спільному праву і відповідає їхньому власно
му праву у всіх справах, за винятком тих, що застережені за найвищою владою 
Церкви чи визначені нею, а саме, вселенським собором чи Римським Архиєреєм. 
Це самовизначення є церковним правом, яке переважає над всіма кодексами й 
канонами, хоча його точне формулювання досить недавнє. Це не поступка будь-
якого собору чи кодексу, а фундаментальна риса Церкви, яка є партикулярною та 
універсальною водночас, і в якій перше чи останнє не має пріоритету над иншим. 
Однак самовизначення Церков sui iuris допускає існування рангів відповідно до 
їхньої церковної зрілості, достоту так, як люди, що володіють однаковими люд
ськими правами, відрізняються щодо здійснення цих прав залежно від зрілости 
особи чи браку її. Ця градація для Східних Католицьких Церков відображена 
у вигляді розміщення їх на одній з чотирьох сходинок єрархічної драбини. 

Латинська Церква є також "Ecclesia (ritualis) sui iuris" (CIC к. 112), однак з 
иншою єрархічною структурою, як це визначено в СІС. По суті, її очолює саме 
патріярх (Патріярх Заходу, або Риму), хоча це не Патріярша Церква в сенсі 
ССЕО. 4 Латинська Церква має власний кодекс - СІС, і тому загальнгприписи про 
Ecclesiae sui iuris в ССЕО не стосуються її, якщо це не сказано виразно (к. 1). 

II Ватиканський Собор називав Східні Католицькі Церкви не Церквами sui 
iuris, а "Партикулярними Церквами чи Обрядами" (ОЕ 2-4). Цей останній термін 
ritus був пізнішим додатком, який експерти Східної Соборної Ради спочатку рі
шуче відкидали, однак пізніше погодилися додати на вимогу деяких Отців собо
ру, позаяк це слово, хоча й неясне та неадекватне як синонім до слова "Церква", 
було в загальному і навіть офіційному вжитку.5 Нижче ми будемо обговорювати 

4 За з Іваном Жужеком, Латинська Церква значно відрізняється від инших Церков sui iuris, тому що її 
очолює папа. "Структура Латинської Церкви є цілковито осібною і не може бути уподібнена навіть за від
даленою аналогією до инших Церков sui iuris. Бо Латинська Церква виводить свою юридичну структуру з 
того факту, що вона має своїм главою самого Намісника Христа, наступника св. Петра, який додає iure divino 
до своєї верховної влади над Вселенською Церквою, усієї влади, що існує в Христовій Церкві: законодавчої, 
судової та виконавчої" (I. Zuzek, "Un codice per una varietas Ecclesiarum", в: S. Gherro, Studi, 4; також: Zuzek, 
Understanding, 104-105). Також аж надто очевидно і не викликає жодних заперечень те, що Латинська Церк
ва має иншу юридичну структуру, яка описана в СІС і відрізняється від структури инших Церков sui iuris в 
католицькій спільноті, що описана в ССЕО. Причина цієї відмінности, яку наводить автор, а саме, що главою 
Латинської Церкви є сам папа, який має всю владу в Церкві, зараз дискутується. Згідно з II Ватиканський Собо
ром, папа є видимим главою Вселенської Церкви, а тому однаковою мірою є главою для Східних Католицьких 
Церков і для Латинської чи Західної Церкви (див. ОЕ 3). Латинська Церква як Партикулярна Церква має своїм 
главою Патріярха Заходу, який посідає Апостольський Престол. Найвища влада Римського Архиєрея і його 
патріярші повноваження історично та теологічно є цілком відокремлені. Подальше обговорення цього питання 
див. у G. Nedungatt, "Patriarchal Ministry in the Church of the Third Millennium", Jurist 60 (2000) NN. 3-4. 

5 1. Zuzek, "Le 'Ecclesiae sui iuris' nella revisione del diritto canonici", у той же автор. Understanding, 94-109. 
Коли проект ОЕ був виставлений на голосування, з усіх 2170 голосів 719 мали деякі застереження ("placet iuxta 
modum") близько 50 бажали саме появи слова "Ritus" замість, чи як пояснення терміну "Ecclesiae particulares", 
особливо тому, що цей останній термін використовувався в инших проектах у значенні "єпархія". Підкомісія 
відповіла: "Немає жодних проблем у тому, що в инших проектах єпархію також називають партикулярною 
Церквою". І для вислову "Ecclesia particularis seu ritus" вона дала подальше пояснення. "Через труднощі у 
використанні терміну Ecclesiae particulares, видалося корисним прирівняти його до иншого, а саме Ritus, що 
досі є в канонічному і загальному вжитку, як і в запропонованому проекті. Тому буде більше ясности стосовно 
инших схем, а також загального вжитку. Там, де 'ritus' вживається в Літургійному сенсі, на це чітко вказано" 
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термін обряд докладніше. Для терміну "Церква" ми маємо три найменування, які 
відповідають трьом різним поглядам: 

1. Східні Католицькі Церкви: історичний / соціологічний 
2. Партикулярні Церкви: еклезіологічний 
3. Церкви sui iuris: канонічний 
Четвертний термін, "уніятські Церкви", історично не можна застосувати до 

всіх Східних Католицьких Церков (наприклад, Маронітської Церкви). Хоча він 
колись і був у вжитку серед деяких з цих Церков, його часто використовували 
проти них як образу, і тепер, здебільшого, відкидають як неадекватний та непри
йнятний в екуменічних колах. Крім того, цей вислів надто вузько сфокусований 
на одному аспекті, а саме, на унії з Римським Престолом, який, хоча й важливий, 
але з церковного погляду надто вибірковий, особливо тому, що цей термін ніколи 
не застосовується до Латинської Церкви, яка рівною мірою (не більше і не мен
ше) перебуває в унії з Римом. 

Вислів "ritus sui iuris" використовувався в СІСО (PAL к. 303 § 1 ч. 1-е), хоча й 
дуже рідко; ССЕО замінив його на "Ecclesiae sui iuris". Титул II дає визначення 
Церквам sui iuris, встановлює норми членства, приписання і зміну приписання; 
він також дає канонічне визначення обряду і формулює приписи щодо його збе
реження. Адже "ritus" в церковній латинській мові є багатовалентним терміном 
з понад тридцятьма лексикографічними значеннями. Тому недарма одна з наста
нов для перегляду Східного Кодексу стверджувала: "Поняття Обряду слід пере
глянути і дійти згоди щодо нового терміну, який би характеризував різноманітні 
Партикулярні Церкви Сходу й Заходу".6 Після перегляду було чітко розрізнено 
терміни "обряд" і "Церква sui iuris", однак, зважаючи на їхній історичний та тер
мінологічний зв'язок, про обидва йде мова в Титулі I I , хоча кожен розглянуто 
в окремому розділі. 

1. "Партикулярна Церква" і "Церква sui iuris" 
Хоча ОЕ урочисто ствердив автономію Церков Сходу й Заходу в католиць

кій спільноті, він назвав їх не "Ecclesia sui iuris", a "Ecclesia particularis", вико
ристовуючи еклезіологічний термін. І цей останній термін PCCICOR також ви
користовувала на ранніх стадіях кодифікації,7 у той час як LEF використовував 
"Ecclesia peculiaris".8 PCCICR використовує, натомість, "Ecclesia ritualis sui iuris" 
(кк. I l l , 112) або просто "ritus" (к. 383 § 2, 450 § 1, 991). Але PCCICOR чітко 

(ASSCOV III, XIII , процитовано за Èuzek, 95-96). Словом, ОЕ визнав у вислові "Ecclesia particularis seu ritus" 
силу теперішнього вжитку, а не його перевагу. Справді, "обряд" ніколи не вживається в православній церковній 
доктрині або канонічному праві як відповідник слова "Церква". 

' Nuntia 3 (1976) 22; вище, 62, (7,1). 
7 "Nomine Ecclesiae particularis, hoc in Codice, intelligitur coetus fidelium hierarchia ad normam iuris iunctus, 

quem uti sui iuris expresse vel tacite agnoscit Romanus Pontifex vel Oecumencia Synodus" - Nuntia 3 (1976) 45. I 
єпархія / діоцезія називалася "Ecclesia singularis" - Nuntia 9 (1979) 5; 19 (1984) 526 к. 145. Натомість, у ССЕО 
термін "ecclesia particularis" в сенсі єпархії чи діоцезії трапляється тільки в к. 177 § 1, і це hapax legomenon, 
якого можна було уникнути. 

8 Com 1 (1976) 80-81. 
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розрізнила терміни "обряд" і "Партикулярна Церква" 9 і визначила кожний з них, 
вживаючи останній термін услід за ОЕ 2-4 і UR 14 - як найбільш вдалий з екле-
зіологічної та філософської точки зору.1 0 Однак PCCICR дотримувалася вживан
ня терміну "Ecclesia particularis" для єпархії, що, звісно, мало значну соборну 
і післясоборову підтримку.1 1 Однак у трирівневій єрархічній конституції, що іс
нувала в першому тисячолітті, і яку потрібно було відновити для Східних Като
лицьких Церков за дорученням II Ватиканського Собору (ОЕ 9), термін "Ecclesia 
particularis", що характеризує структуру середнього рівня, був вкрай важливим; 
крім того, той самий собор вважав його єдиним задовільним еклезіологічним 
терміном. Очевидно, ніхто більше не звертав уваги на той факт, що в західній 
канонічній традиції правильним терміном для позначення єпархії є "Ecclesia 
singularis" (СІС-1917, к. 1495 § 2). Коли PCCICR наполягала на використанні 
"Ecclesia particularis", PCCICOR поступилася в інтересах спільного канонічного 
стилю та термінології і прийняла чисто канонічний термін "Ecclesia sui iuris".12 

Хоча це й не адекватний еклезіологічний термін, він прийнятий з канонічного 
погляду і вживається 243 рази в ССЕО. 1 3 

Цей фрагмент історії кодифікації має не лише історичний інтерес. Він демон
струє, що, попри перше враження, термін "Ecclesia sui iuris" не був простим ре
формуванням "ritus sui iuris" СІСО (PAL к. 303 § 1 ч. 1-е), де "Ecclesia" замінило 
"ritus". Також це не був вибір, зроблений PCCICOR, щоб відобразити автоно-

4 Nuntia 3 (1976)45-47; 19 (1984) 21; 22 (1986) 22-24; 26(1988) 110-111; 28 (1989) 19; 30(1990)55-59,71. 
1 0 G . Nedungatt, "Eclesia universalis, particularis, singularis", Nuntia 2 ( 1976) 75-87. Термін "Ecclesia singularis" 

використовувався для позначення єпархії в канонічній традиції (див. СІС-19176 к. 1495 § 2), і він використову
вався Дослідницькою Групою PCCICOR De sacra hierarchia для "єпархії" в проекті "De Episcopis": див. Nuntia 
9(1979)5-6. 

" Наприклад, LG 23, 27; CD 11, 23; AG 6; Paul VI , MP ES, усюди. 
12 Канонічний термін "не є адекватним замінником еклезіологічного терміну "Ecclesia particularis". У той 

час як цей останній термін PCCICR і PCCICOR використовували в двох різних значеннях, змішана група з 
двох комісій (Coetus Specialis Studii "de Lege Ecclesiae Fundamentali"), вирішила прийняти термін "Ecclesia 
ritualis sui iuris": див. Com 8 (1976) 81-82; 9 (1977) 274, 297-299. Відтак y L E F к. 2 § 2 явно стверджувалося, що 
Ecclesiae rituales sui iuris - це videlicet Ecclesia Latina et variae Ecclesiae Orientales": Com 12 [1980] 72), позаяк 
було сказано, що деякі зі Східних Церков однієї традиції мають такий же обряд, скажімо, "візантійський обряд" 
(про більш точне поняття обряду в ССЕО див. нижче). Відтак замість еклезіологічного терміну "Партикулярна 
Церква" було прийнято канонічний термін "Церква sui iuris", і він замінив "ritus sui iuris" СІСО (PAL к. 303 § 
1 n 1-е). 

13 Відмову від "Партикулярної Церкви" у змішаній групі Головна Дослідницька Група PCCICOR прийняла 
тільки з мінімальною перевагою-шість проти п'яти (Nuntia 19 [1984] 5), "pro bono pacis" (Nuntia 22 [1986] 23), 
однак з відчуттям втрати належного еклезіологічного терміну в канонічній термінології для єрархічної струк
тури середнього рівня міжprimatus та episcopatus. В еклезіології, витлумаченій термінами на кшталт "Вселен
ська Церква" і "партикулярна Церква" (ССЕО к. 177 § 1; СІС к. 368), термін "Церква sui iuris" є несумірним 
юридичним терміном для позначення "Партикулярної Церкви" середнього рівня в сенсі ОЕ 2-4 (G. Nedungatt, 
"Ecclesia universalis, particularis, singularis;" Nuntia 2 [1976] 75-87; John D. Fariys, The Communion of Catholic 
Churches: Terminology and Ecclesiology, Brooklyn, New York, 1985). Згадана вище втрата дедалі більше від
чувається в еклезіології та екуменічних дослідженнях, що видно на прикладі подальших цитат з авторитетної 
статті в OR "Ammissione all'Eucarstia in situazioini di nécessita pastorale", (26. 10. 2001, 5): "Католицька Церква 

визнає Ассирійську Церкву Сходу як автентичну партикулярну Церкву" (сої. 6); і обидві Халдейські Церкви та 
Асирійська Церква Сходу є Партикулярними Церквами" (кол. 1). Така концепція Партикулярної Церкви, як ка
толицька, так і будь-яка инша, як структури середнього рівня між Вселенською Церквою і діоцезією / єпархією, 
яка формує Партикулярну Церкву, важлива для майбутнього екуменізму; воно належить до самої єрархічної 
конституції Церкви і не є просто східною особливістю: див. G. Nedungatt, "Patriarchal Ministry in the Church of 
the Third Millennium", Jurist 60 (2000) NN. 3-4. 
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мію Східних Католицьких Церков чи підкреслити їхнє право на самоуправлін
ня. Поки діяв СІСО, автономія справді була більше номінальною, ніж реальною. 
Саме кваліфікування Східних Католицьких Церков як sui iuris не є показником 
їхньої реальної чи більшої автономії, яку повинні засвідчувати власне канони 
ССЕО. 1 4 

У ССЕО Церква sui iuris визначена як "спільнота вірних, об'єднана єрархі-
єю за нормами права, яку найвища влада Церкви виразно або мовчки визнає як 
свого права" (к. 27). Обряд не належить до визначення Церкви sui iuris, яке має 
чотири базових елементи: 

1) спільноту вірних; не просто групу, яка в соціологічній термінології може-
бути просто випадковим засіданням; 

2) єрархію: один чи більше єрархів, які об'єднують вищезгадану спільноту 
у видиму єдність віри завдяки служінню слова, Таїнствам та уряду; 1 5 

3) норму Права (ius): не лише харизматичні групи чи "первинні спільноти", 
якими б духовними, плідними і ревними вони не були; 

4) визнання з боку найвищої влади Церкви, яке має своєю передумовою по
передні три елементи. 

Окрема спільнота вірних може або не може бути територіяльно окресленою. 
Тому поняття Церкви sui iuris не передбачає, що дана Церква є "місцевою Церк
вою", яку, передусім, обмежує певна територія. Це демонструє, що цей термін, 
який пропонує дехто (наприклад, Генрі де Любак), не є заміною для "Партику
лярної Церкви". Будь-яка Церква sui iuris може, у принципі, бути розпорошена 
по всій земній кулі, на кшталт Латинської Церкви, яку навряд чи можна назвати 
місцевою. Також не можна назвати так більшість Східних Католицьких Церков 
(див. коментар до к. 1). Коли таку спільноту згідно з нормами Права об'єднує 
єрархія, постає питання Церкви в канонічному сенсі. Для існування Церкви sui 
iuris четвертий елемент, перелічений внизу, є характерним і визначальним. У ка
толицькому канонічному праві визнання Церков-Сестер не є достатнім для юри
дичного існування Церкви sui iuris; потрібне втручання вселенського собору (у 
надзвичайному випадку) або Римського Архиєрея (у звичайному). У світській 
сфері може вистачити визнання тих, хто рівний за статусом, як це відбувається 
з державами та університетами. В аналогічний спосіб вселенський патріярхат 
Православних Церков може надати автономію чи автокефалію Православній 
Церкві. 1 6 

14 Наприклад, хоча як Патріярші, так і Митрополичі Церкви є sui iuris, останні не мають права вибирати 
єрарха, який керуватиме ними (хоча вони мали це право в давні часи згідно зі священними канонами). ССЕО 
говорить про монастир sui iuris як про "той, який не залежить від иншого монастиря і керується власним уста
вом, затвердженим компетентною владою" (к. 433 § 1). Діоцезія чи єпархія також має певну реальну автономію: 
К. Mörsdorf, "L'autonomia délia Chiesa locale", Atti del congresso internazionale di dirilto canonico: La Chiesa dopo 

il Concilie, Roma 1970, 168169. 
15

 Св. Кипріян говорить про "Церкву як людей, яких об'єднує священик, і як стадо, що йде за своїм пасти
рем" (Epist. 66, 8: C S E L 3,2, 733). 

16 Константинопольський патріярхат надав автокефалію московському патріярхату в 1589 році, і цей 
останній надав автономію Українській Православній Церкві (не визнаній першим). 
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2. Визнання Церков sui iuris 
Церква sui iuris не існує в католицькому канонічному праві, якщо вона не ви

знана найвищою владою Церкви (к. 27). Таке визнання виявляється в формуван
ні єрархії такої Церкви тою самою владою, а також в инших юридичних актах, 
які можуть бути "виразними" або "мовчазними". Ці терміни походять з колиш
нього права, де йшлося про "rites sui iuris, які виразно чи мовчки визнає Церк
ва" (PAL к. 303 § 1 ч. 1-е). Виразне визнання може бути явним чи прихованим. 
Явне визнання, наприклад, маємо в тому випадку, коли папа звертається до глави 
Церкви як до патріярха. Існує приховане визнання у вигляді офіційних візитів 
папи чи до папи, а також його офіційних представників, таких як апостольський 
нунцій чи кардинал Префект Конгрегації у справах Східних Церков. 

Вислів "яких визнає Церква", використаний у попередньому праві, був неяс
ним, тому що Церква могла би означати Церкву-Сестру чи вірних (як у випадку 
особи, яку вшановують як святого у народному культі), хоча насправді малася на 
увазі найвища влада Церкви, як було з'ясовано в к. 27. 

Мовчазне визнання може бути корисним, але й також проблематичним. Воно 
може бути зручним у виняткових випадках переслідуваних Церков, як це колись 
було в Албанії та Радянському Союзі. Але в звичайному управлінні Церквою мо
же стати причиною невизначености. Насправді, це сталося після проголошення 
ССЕО з деякими Східними Католицькими Церквами, які не могли відразу визна
чити свій церковний статус за новим кодексом. 

"Заснування, відновлення, змінювання і скасування патріярших Церков за
стережено найвищій владі Церкви" (ССЕО к. 57 § 1). Саме завдяки заснуванню, 
відновленню і т. ин. патріярхату як єрархічної структури відбувається заснуван
ня, відновлення і т. ин. Патріяршої Церкви. Аналогічна процедура стосується 
також инших Церков sui iuris, у тому числі останнього і четвертого рангу. На
приклад, в Annuario Pontificio 2001 "Chiesa Bielorussa" (с. 981) поміщена серед 
Східних Католицьких Церков. Це вже є певним визнанням, однак канонічно воно 
не встановлює статус цієї Церкви як Церкви sui iuris. Бо внаслідок релігійно
го переслідування, розпочатого радянським комунізмом, члени цієї Церкви досі 
розпорошені, і вона не має єрархічної структури. Якщо і колись ця розпорошена 
Церква матиме єрархію - яка є суттєвим елементом Церкви sui iuris (к. 27) - бу
дучи канонічно заснованою, наприклад, як єпархія чи екзархія, Білоруська Церк
ва буде визнана як одна з "Инших Церков sui iuris", і загальна кількість Східних 
Католицьких Церков у такому разі зросте з фактичної двадцяти одної до двадця
ти двох. Якщо, однак, зробити малоймовірне припущення, що заснована щойно 
єпархія чи екзархія буде приєднана до вже існуючої Церкви sui iuris, то вона не 
стане Церквою sui iuris. Таке припущення повинне проілюструвати думку, що за
снування не є ідентичним визнанню в к. 27. Патріярша Церква засновується або 
після створення її наново 1 7, або як піднесення існуючої Церкви sui iuris нижчого 

17 Наприклад, у 1553 році папа Юлій III заснував Халдейську Патріяршу Церкву, прийнявши монаха Йоана 
Сулаку в католицьку спільноту і призначивши його патріярхом над його послідовниками. 
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рангу до вищого. Усі Церкви sui iuris, як засновані, так і визнані Римським Архи
ереем, безпосередньо залежні від Апостольського Престолу в Римі: вони не ма-

j 1 ють проміжного керівництва між собою та Римським Архиереем (к. 175). Кожна 
Церква sui iuris є ipso iure юридичною особою (к. 921 § 2) і з поважної причини 
(наприклад, якби Патріярша Церква виснажилася і мала менш ніж п'ятдесят чле
нів) може бути скасована Римським Архиереем. 

3. Ранги Церков sui iuris 
J Кожна зі Східних Католицьких Церков є Церквою sui iuris (ССЕО к. 27). Усі 

вони стосовно своєї спільної дисципліни керуються нормами ССЕО, кожна з 
них - нормами свого партикулярного права, яке може бути кодифіковане у пар
тикулярний кодекс. Західна чи Латинська Церква аналогічно визнає себе Церк-

1 вою sui iuris кваліфікує себе як "обрядову Церкву sui iuris" (к. I l l § 2); вона 
керується нормами свого власного кодексу, а саме СІС (к. 1). Східні Католицькі 
Церкви поділені на чотири групи Церков sui iuris відповідно до рівня церковної 
автономії, починаючи з найвищого, Патріарших Церков. Ці чотири групи будуть 
детально розглянуті в иншому місці; ми пропонуємо тут тільки побіжний огляд. 

1) Патріярша Церква (Титул 4, кк. 55-150). її очолює патріярх, який має вла-
' ду над митрополитами, єпископами та иншими вірними своєї Церкви згід

но з нормою права (к. 56). У законодавчих та судових питаннях найвищою 
владою є Синод Єпископів Патріяршої Церкви, а в більшості питань, що 
стосуються виконавчої влади, найвищу владу має патріярх. 

' 2) Верховна Архиєпископська Церква (Титул 5, кк. 151-154). її очолює верхо
вний архиепископ. Його повноваження і повноваження Синоду Єписко
пів дорівнюють повноваженням патріярха і Синоду Єпископів Патріяршої 
Церкви відповідно. 

3) Митрополича Церква sui iuris (Титул 6, глава 1. юс. 155-173). її очолює ми
трополит, якого потрібно відрізняти від митрополита, що очолює церков
ну провінцію Патріяршої Церкви чи Верховної Архиєпископської Церк
ви, позаяк він має реальну владу управління над єпархіями та єпископами 
Церкви, яку він очолює. Його Рада Єрархів відрізняється від синоду тільки 
назвою. 

і 

4) Инші Церкви sui iuris (Титул 6, глава 2. кк. 174-176). Ці церкви мають най
нижчий ступінь церковної автономії, майже такий самий, як в будь-якої 
иншої діоцезії / єпархії. Ці Церкви можуть складатися з одної єпархії чи 
екзархії або більшої кількости таких церковних округів. їх очолює єпископ 
або рівноцінний єрарх. 
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4. Рівна гідність церков sui iuris 

Згідно з II Ватиканським Собором, "Партикулярні Церкви, як Сходу так і За
ходу, хоч і частково відрізняються між собою так званими обрядами, [.. .] вони 
втішаються однаковою гідністю, яка одна одну не перевищує з причини обряду, 
та мають однакові права і обов'язки" (ОЕ 3). Рівна гідність Церков sui iuris про
голошена соборним декретом. За тією ж декларацією, одним з безпосередніх на
слідків цієї рівности є те, що всі Церкви sui iuris мають однакові церковні права 
та обов'язки, як, наприклад, у євангелізації чи проповідуванні Євангелії всім на
родам (ОЕ 5). Рівність церковних прав, у свою чергу, не означає, що всі Церкви 
sui iuris мають однаковий ступінь церковної автономії та однакові повноваження. 
Фактично, компетенція влади кожної з груп Церков sui iuris значно відрізняється, 
так що не все, що може зробити група найвищого рангу, перебуває в компетенції 
груп нижчого рангу, як-от вибори головного єрарха чи инших єпископів і засну
вання єпархій. Однак, попри різну компетенцію, усі Церкви sui iuris рівні у цер
ковній гідносте. 1 8 

Це можна проілюструвати на прикладі рівної гідности вірних. 
Услід за тим самим собором (LG 32), як СІС, так і ССЕО (к. 11) ствердили 

"рівність у гідності і дії"" усіх християнських вірних, попри різницю між духо
венством та мирянами і посіданням та здійсненням священної влади останніми, 
що узаконена в церковній єрархії. Рівна гідність усіх вірних глибше закорінена 
в самому втіленні у Христа через хрещення (LG 31, АА 2, к. 7 § 1) і їхньому від
родженні як дітей Божих (к. 11). 

Якою в такому разі є підстава для рівної гідности Церков sui iuris"? Згідно з 
ОЕ 3, там, де ця рівність проголошена, підставою для неї є те, що всі ці Церк
ви "однаковою мірою доручені пастирському проводові Римського Архиєрея". 
Папа виявляє пастирську турботу не тільки до Латинської Церкви, але й також 
до Східних Церков. Ця турбота є рівною, і тому щодо Латинської Церкви вона не 
виявляється більшою мірою. Иншими словами, папа є папою усіх, і як видимий 
глава єдиної, святої, католицької й апостольської Христової Церкви, він є рівною 
мірою главою кожної з цих Церков. Однак окрім цієї рівности, мусить існувати 
якась глибша підстава для рівної гідности Церков. Адже шукати рівну гідність 
Церков у зв'язку зі спільним для них єрархом є рудиментом єрархіології, що не 
узгоджується з еклезіологією II Ватиканського Собору. Однак ця глибша екле-
зіологічна підстава, на жаль, не проголошена ні в ОЕ, ні в будь-якому иншому 
документі II Ватиканського Собору. Тому ми можемо шукати її, за аналогією до 
підстави для рівної гідности вірних, що становлять Христове Тіло, у тому факті, 
що Вселенська Церква існує не лише у всіх і з усіх Партикулярних Церков, але 
й також (згідно з розвинутою еклезіологією II Ватиканського Собору) у всіх і з 
усіх Партикулярних Церков (або Церков sui iuris в канонічній термінології). 1 9 

18 P. Valdrini, "L'aequalis dignitas des Églises d'Orient et d'Occident", Acta Symposii Kaslik, 51-68. 

" Услід за L E F , СІС і ССЕО погоджуються щодо визначення найвищого ступеня влади, яка керує Все
ленською Церквою. Але на відміну від L E F , як СІС, так і ССЕО уникнули терміну "Ecclesia universalis", замі-
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Вони рівноцінні носії тої самої апостольської традиції (LG 23, ОЕ 2), які, однак, 
виявляються инакше в багатоманітності різних культур (ССЕО к. 28 §1), у такий 
спосіб яскраво демонструючи багатогранність Церкви. Папа очолює ці Партику
лярні Церкви, щоб ця єдність не зазнавала жодної шкоди через їхнє різноманіття, 
у той час як глави Партикулярних Церков очолюють їх, щоб зберігати і плекати 
багатогранність Церкви у спосіб, який не дозволить єдності перерости в одно
манітність, що суперечитиме людській природі і суспільному характеру Церкви. 
Однак той факт, що Латинська Церква використовує СІС як свій власний кодекс, 
і що цей кодекс прирівнюється до ССЕО, спільного кодексу Східних Католиць
ких Церков, а не власного кодексу кожної з цих Церков, становить проблему що
до рівної гідности цих Церков. 

Якщо йдеться про рівність прав, то ОЕ 3, зокрема, згадав право проповідува
ти Євангеліє у всьому світі, і в принципі, на жодну місіонерську територію не 
було накладено заборони для будь-якої Партикулярної Церкви. Папа Йоан Павло 
II говорив про "фундаментальні права кожної людини і кожної хрещеної особи, 
а також права кожної Церкви не тільки існувати, але й розвиватися, зростати 
і процвітати". 2 0 

Попри те, що як СІС, так і ССЕО проголосили чи канонізували, услід за LEF, 
рівну гідність вірних, не було цього зроблено у справі рівної гідности Партику
лярних Церков (або Церков sui iuris). Окрім рівної гідности, "вони мають такі ж 
права та обов'язки, навіть у проповідуванні Євангелії у всьому світі (Мр. 16: 15) 
під орудою Римського Архиєрея. (ОЕ 3). Ця рівність прав також не була каноні
зована обома кодексами. Той факт, що ССЕО зокрема "не знайшов для своєї 
фундаментальної соборної норми церковної рівности, яка має цінність Великої 
хартії вольностей для Східних Католицьких Церков, є не тільки сумним, але й 
дивним". 2 1 Це справжня прогалина, яка вказує на недостатній розвиток концеп
цій церковних прав і прав меншости Церков у католицькій спільноті порівняно з 
прогресом, якого було досягнуто в цивільному праві. 

Однак, у той час як в цивільному праві різні країни поступово визнають права 
меншин, часто після нелегкої боротьби, надзвичайно важливо, що в католицькій 
спільноті меншість Церков (чиє право раніше вважалося "спеціяльним правом" 
чи "партикулярним правом" порівняно з СІС-1917) тепер має кодекс канонів 
(ССЕО), який юридично дорівнює кодексу Церкви більшосте (СІС). 

нивши його на "Ecclesia universa". Однак останній не є еклезіологічно коректним замінником першого, як це 
продемонстрував G. Paulo Montini, "Ecclesia universalis an Ecclesia universa?", Periodica MCL 74 (1985) 43-62. 
По суті, ця заміна спотворила значення деяких канонів (див. коментар до к. 329). 

20 Pope John Paul II, "Discourse of Presentation of ССЕО", (n. 13). Див. увесь текст промови вище, с. 23-30; 
цит., с. ЗО. 

21 G. Nedungatt, "The Equal Rights of the Churches in the Catholic Communion", Jurist 49 (1989) 1-21. "3 по
гляду соціології, Східні Католицькі Церкви справді є меншістю в католицькій спільноті. Вони беззахисні перед 
обмеженнями прав меншостей, що соціологія права може підтвердити і в чому переконус нас досвід. Відтак 
існує потреба сформулювати рівність усіх Церков перед законом і гарантувати їм юридичний захист в міжцер-
ковних стосунках" (с. 22). Обмеження прав меншостей зазвичай ігнорують в прагненні до "загального добра" 
більшосте: наприклад, див. коментар до Титулу 10 (4. 2. 2, к. 758 § 3). 
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5. Обряди і їхнє збереження (кк. 28, 39-41) 
Визначивши Церкву sui iuris як спільноту вірних в к. 27 (більше про це буде 

сказано в кк. 29-38), ССЕО визначає обряд як спадок в к. 28, щоб ще чіткіше роз
різнити ці два терміни завдяки контрастному співставлений). 

"Церква" і "обряд" раніше вживалися майже синонімічно або навперемін
но - хоча й не зовсім так: ніхто ніколи не говорив, що вірить в Святий Като
лицький Обряд або що Ісус Христос заснував Обряд. Ніхто також не заміню
вав "ritus sacer" на "ecclesia sacra". Однак з X V I століття три пов'язані поняття, 
а саме Церква, традиція та обряд, зазвичай вживалися навперемінно і часто 
сплутувалися в Західній Церкві. ССЕО нарешті розрізнив їх і з'ясував довготри
вале непорозуміння. 2 2 Церква sui iuris була визначена к. 27 ССЕО, а обряд в к. 28. 
У цьому останньому каноні трапляються усі три терміни. Ми підкреслюємо їх 
в подальшому тексті к. 28: 

1. Обряд є Літургічним, богословським, духовним і дисциплінарним спадком -
різним щодо культури та історичних обставин народів, - який виявляється у способі 
практикування віри, властивому для кожної Церкви свого права. 

2. Обряди, про які йдеться в Кодексі, є ті, які походять з Олександрійської, Анто-
хійської, Вірменської, Халдейської і Константинопольської традицій, якщо не ствер
джено щось инше. 

Слово "обряд" є багатовалентним і вживалося приблизно в 35 значеннях. 2 3 

Але воно не вживається для позначення "Церкви" (спільноти вірних) у східній 
еклезіології. Православні ніколи не вживають слово "обряд " як синонім "Церк
ви". Перш ніж латинська еклезіологія дійшла до розуміння Церкви як спільно
ти Церков, і щоб уникнути потреби говорити про Східні Католицькі Церкви 
в множині, термін "обряд " вживався, щоб відобразити численність і різноманіття 
"уніатських" Церков. Тому обряд мав переважно одне або всі з подальших трьох 
значень: 1) Літургійний обряд; 2) сукупність Літургії, богослов'я, духовности, 
канонічної дисципліни і звичаїв; 3) спільноти вірних зі своєю єрархією, які пере
бували в повній єдності з Римським Престолом, але зберігали свій власний обряд 
у значеннях 1 і 2.1 саме в цих трьох значеннях і без точного визначення поняття, 
термін "обряд" вживався в CS, а також на II Ватиканському Соборі. Те, про що 
йшлося в CS кк. 1-15 (Titutlus І: "Східні обряди"), але без визначення термінів, 
тепер ССЕО розглядає в Титулі II "Церкви sui iuris і обряди", де ці терміни чітко 
визначені, розрізнені і розглянуті у двох главах. ССЕО визначає обряд у значен-

22 Nedungatt, Spirit, chapter 6: "Churches, Traditions, and Rites", 60-84. Сплутування Церкви, традиції та об
ряду дуже поширене і глибоко закорінене. Наприклад, Еміль Ейд, Віце-Президент PCCICOR пише: "Цей кодекс 
спільний для всієї 21 Католицької Східної Церкви, які... пов'язані з п'ятьма Материнськими Церквами чи Пер
вісними Обрядами, до яких належать: Олександрійський Обряд, Антіохійський Обряд, Вірменський Обряд, 
Халдейський Обряд, Константинопольський чи Візантійський Обряд". (Emilio Eid, "The Nature and Structure of 
the Oriental Code", y: Gallagher, Code lntrod, 25-39, на c. 34-35. Оригінал був опублікований італійською в OR, 
27 жовтня 1990, с. 7, як стаття, що презентувала ССЕО з нагоди його проголошення). 

23 W. Basset, The Determination of Rite, Rome, 1967, 12. 
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ні 2, уникаючи його використання в значеннях 1 і 3. ССЕО уникає терміну об
ряд у значенні Літургічної дії чи церемонії за винятком одного добре усталеного 
спеціяльного випадку - ritus sacer (священний обряд), який є частиною шлюбної 
церемонії (ССЕО к. 828, CA 85). А в значенні "Церква" термін "обряд " в ССЕО 
не вживається взагалі. 

Безсумнівно, "обряд" є "спадком", який належить Церквам sui iuris і часто 
різнить їх. 2 4 Щодо цього спадку к. 28 робить три твердження. По-перше, він 
складається з чотирьох базових елементів, а саме: Літургії, богослов'я, духовнос
ти та дисципліни. По-друге, цей спадок різниться залежно від культури та істо
ричної долі народів. По-третє, цей спадок виявляється у способі практикування 
віри, властивому Церквам sui iuris.25 Обряди не існують відокремлено: обряд є 
обрядом Церкви sui iuris, і загалом обряди є "спадком усієї Христової Церкви" 
(ССЕО к. 39). Иншими словами, обряд є певною річчю, що належить спільноті 
осіб (Церкві) і відрізняє її. Так як речі служать і належать особам, так обряди 
служать і належать Церквам. 2 6 Це канонічне поняття обряду слід відрізняти від 
Літургічного поняття обряду. Останнє поняття позначає окремі дії чи жести, по
єднані з молитвами, які творять певний елемент богопочитання. У першому по
нятті Літургія є лише одним з чотирьох базових елементів обряду. 

II Ватиканський Собор проголосив, що на підставі обряду жодна Церква не є 
вищою за иншу Церкву (ОЕ 3), і тому жоден обряд не є законно вищим за инший 
обряд, і що всі обряди заслуговують на однакову пошану (SC 4). Такі деклярації 
собору не свідчать, що в культурному змісті усі обряди є рівними, що було б явно 
неправдивим, позаяк певні обряди багатші від инших в одному зі своїх чотирьох 
компонентів (Літургія, богослов'я, духовність, дисципліна). Соборне твердження 
заперечило, зокрема, доктрину абсолютної вищости латинського обряду, що було 
офіційним вченням Церкви принаймні з часів папи Венедикта XIV. Претензію на 
першість обряду, чи то грецького, чи то латинського, можна простежити і в попе
редніх століттях, однак "вищість" латинського обряду стала частиною папського 
вчення після Апостольської конституції папи Венедикта XIV (26 травня 1742 р.) 
Etsipastoralis I I : Ritus enim Latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus San-
ctae Romanae Ecclesiae ... supra Graecum ritum praevalet...."27 Пізніше Венедикт 
поширив ту саму першість на всі східні обряди своєю енциклікою "Allatae sunt" 
(26 червня 1755 p.): "Cum Latinus Ritus is sit, quo utitur Sancta Romana Ecclesia, 

24 Наприклад, LG 23; OE 1, 3, 5; UR 17. Латинське слово Patrimonium може вживатися або строго в юри
дичному сенсі "майно, успадковане від батька, батьківський маєток, батьківщина, патримоній (синонім: hae-
reditas)" або в метафоричному сенсі "спадок" Наприклад, "in populi Romani patrimonio" (Cicero, Orationes Phi
lippine, 2, 39, 101); "non minus diligenter ea quae a maioribus accepistis, publica patrimonia iuris quam privatae 
rei vestrae retinere debetis" (Cicero, Pw Caecina, 75). Хоча Patrimonium належить до спадщини, протилежне не 
завжди правильне: не все, що успадковує особа, є батьківщиною. "Patrimonium" в метафоричному сенсі є біль
ше "спадком", ніж "батьківщиною", що більше наближене до буквального, юридичного значення слова "Pat
rimonium". 

25 Розрізнення обрядів відбувалося також через "різноманіття характеру та умов життя" народів (UR 14), 
у тому числі через інкультурацію, проникнення та нав'язування. 

26 Згідно зі значенням, визначеним в ССЕО, слово "обряд" ніколи не слід писати з великої літери, позаяк 
воно не позначає "Церкву" (спільноту осіб), а певну річ, яка належить Церкві. 

"Coli. Lac. II, 510. 
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quae Mater est et Magistra aliarum Ecclesiarum, reliquis omnibus Ritibus praeferri 
debet".28 Цю "Венедектинську" доктрину підтримували подальші папи, такі як 
Лев X I I і Пій I X . 2 9 Зміни на шляху до більш позитивної папської оцінки схід
них обрядів почалися з папи Лева X I I I (Orientalium dignitas Ecclesiarum", дат. 
ЗО. 11. 1894). Папа Пій X (1903-1914) своєю Апостольської конституції Tradita 
ab antiquis (14 вересня 1912 p.) скасував заборону приймати Святе Причастя в 
обрядах, яких підозрювали в міжцерковній суперечці щодо вживання квашено
го чи прісного хліба в Євхаристії, і дозволив прийняття причастя в будь-якому 
католицькому обряді. Доктрина вищости латинського обряду не була прийнята в 
СІС-1917. 3 0 Папа Венедикт XV, який в 1917 році заснував СОС і РІО, ствердив, 
що латинці та инші "рівні перед Апостольським Престолом". 3 1 Папи Пій XI і Пій 
X I I заохочували позитивне сприйняття східних обрядів. 3 2 Однак тільки у вченні 
II Ватиканського Собору колишнє папське вчення про вищість латинського об
ряду було офіційно заперечене, хоча й без будь-яких явних цитат чи осуду.3 3 

Східні Католицькі обряди не перелічені в ССЕО, як не перелічені також двад
цять одна Східна Католицька Церква (див. перелік цих останніх в коментарі до 
к. 1 Вступних Канонів). Але ССЕО перелічив п'ять східних традицій (Олексан
дрійську, Антіохійську, Вірменську, Халдейську і Константинопольську), з яких 
походять різноманітні східні обряди (к. 28 § 2). Ці п'ять традицій перелічені 
в алфавітному порядку, який є лише зручним способом нумерації, що не зале
жить від першенства відповідних патріярших престолів. 3 4 Однак першенство чо
тирьох східних патріярших престолів (Константинополь, Олександрія, Антіохія 
і Єрусалим), встановлене священними канонами - західний патріярший престол 
Риму переважає згадані згідно з тими самими канонами - це цілком инше питан-

28 СІС Fontes, II, 459; Enchiridion delle Enciciiche, vols. 1-8, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1994-1988, at I, nn. 
441-488, 642. Цей том містить 26 енциклік Венедикта XIV, однак не "Etsi pastoralis". Англійський переклад "А1-
latae sunt" див. у The Vatican and the Eastern Churches: Papal Encyclicas and Documents Concerning the Eastern 
Churches, vol. 1, Fairfax, Eastern Christian Publications, 1996,3-46. Тут цитований вище текст перекладено таким 
чином: "Позаяк латинський обряд є обрядом святої Римської Церкви і ця Церква є матір'ю і вчителем инших 
Церков, латинський обряд повинен мати перевагу над усіма иншими обрядами" (N. 20, 16). Цей том також не 
містить "Etsi pastoralis". 

29 Zuzek, Understanding, 284-292; H. L. Hoffman, De Benedicti XIVlatinisationibus, Vatican, 1955. 
30 CIC-1917 в к. 1249 твердив: "Закон про вислуховування меси може бути виконаний через відвідування 

меси будь-якого католицького обряду". Див. більше в A. Petrani, "An adsit ritus praestandior", Apoelinaris 6 (1933) 
74-82. 

31 Benedict XV, MP "Deiprovidentis: De S. Congregatione pro Ecclesia Orientali" (1 травня 1917), AAS 9 (1917) 
529-531: "...y Церкві ІсусаХриста, яка не є ані латинською, ані грецькою, ані слов'янською, а католицькою, не 
існує різниці між її дітьми, які всі рівні перед цим Апостольським Престолом: і латиняни, і греки, і слов'яни, 
і инші народи. 

32 Вибіркові позитивні папські цитати англійською див. у the Popes [Pius XI and Pius ХП] and the Oriental 
Church, (St. Meinard Essays, 11, No. 2), St. Meinard, Indiana, 1955. 

33 Немає жодних зауваг щодо соборної декларації, що на підставі обряду жодна Церква не є вищою за иншу 
Церкву (ОЕ 2). Це мудре мовчання. 

34 В СІСО "традиції" були сплутані з "обрядами" і "Церквами", як це можна побачити, скажімо, в подаль
шому каноні: "Ritus Orientales de quibus canones decermunt sunt alexandrinus, antiochenus, constantinopolitanus, 
chaldaeus et armenus, aliique ritus quos uti sui iuris expresse vel tacite agnoscit Ecclesia" (PAL к. 303 § 1: Наголос 
в оригінальному латинському тексті). Ці ritus Orientales перелічені не в алфавітному порядку, а в порядку 
першенства патріярших престолів (див. ССЕО к. 59: "sedes patriarchales"), таким чином наводячи доказ сплуту
вання "обряду" і "Церкви" або "патріярших престолів". 
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ня, і воно збережене в ССЕО (к. 59). Після цих давніх східних партіярших пре
столів згадано пізніші (Халдейський та Вірменський), які перебувають в повній 
єдності з Апостольським Престолом Риму з 1553 і 1742 відповідно (к. 59 § 3). 
Першенство цих шість східних партіярших престолів легко спостерігати стосов
но глав цих Церков, але не инших членів (на кшталт єпископів), і ще менше це 
першенство поширюється на відповідні обряди. 

У католицькій спільноті є двадцять дві Церкви sui iuris, у тому числі Латин
ська Церква, найбільша з них усіх. Східні Церкви виявляють велике різноманіт
тя, позаяк їхні обряди не тільки походять з п'яти різних традицій, але й різняться 
"щодо культури та історичних обставин народів" (к. 28 § 1). До історичних об
ставин слід також зарахувати розколи, спричинені єресями, що поділяли Церкви 
та народи. Раніше традиції й обряди часто сплутували й обмінювали; і деколи 
обряди поділяли на великі і другорядні, або головні обряди і підобряди. Таким 
чином, можна говорити, наприклад, про Візантійську традицію в однині або роз
різняти в ній два другорядні обряди чи підобряди (грецький і слов'янський) або 
навіть сім, залежно від погляду на єдність складових елементів обряду чи їхнє 
різноманіття. Відтак можна розрізнити аж до п'ятнадцяти католицьких обрядів. 3 5 

Однак, особливо з розвитком партикулярного права в кожній з двадцяти однієї 
Церкви sui iuris після проголошення ССЕО, правильно говорити про двадцять 
один східний католицький обряд, з огляду на те, що обряд відповідає кожній 
Церкві sui iuris, навіть якщо в инших аспектах (Літургія, богослов'я і духовність) 
відмінності між обрядами можуть бути мінімальними або відсутніми. Але зва
жаючи на широку єдність спільних елементів, ССЕО, услід за ОЕ 4, говорить про 
"Церкву sui iuris того самого обряду" Католицької Церкви і некатолицької Церк
ви стосовно некатолика, який хоче приєднатися до Католицької Церкви (к. 35). 

ССЕО к. 28 § 2 містить речення "nisi aluid constat" ("якщо не стверджено що-
небудь инше"), яке дозволяє створення і визнання нового східного обряду. 3 6 Від
так, це речення відкриває нові перспективи для проповідування Євангелія, що 
не обмежені цими п'ятьма традиціями. А саме, під час євангелізації, яку буде 
проводити Східна Католицька Церква на кшталт Сиро-Малабарської, завдяки 
інкультурації може постати новий обряд, так само, як в минулому виникали різ
номанітні обряди. Однак новизна такого нового обряду не може бути настіль
ки повною, щоб не містити суттєвих чи першорядних елементів християнської 
традиції (наприклад, Євхаристію, инші Таїнства та священнослужіння), які збе
режені у всіх існуючих традиціях і мусять бути спільними для всіх обрядів, як 
сучасних, так і майбутніх. 3 7 

35 Nedungatt, Spirit, chapter 6: "Churches, Traditions, and Rites", 60-84. 
36 Проект соборної конституції про Літургію SC 4 був виправлений "для того щоб пояснити, що шанувати 

слід не тільки ті обряди, які є у вжитку зараз, але й також ті, які, можливо, будуть визнані в майбутньому" 
(ASSCOV, 1, 3: 121). І поправка була схвалена 2191 голосами за 10 проти (там же 158). Див. R M. McManus, 
"The Possibility of New Rites in the Church", Jurist 50 (1990) 435-458; див. с. 456. 

37 Фраза "nisi aliud constat" була додана до канону 28 § 2 у відповідь на заперечення, висловлене автором 
цих рядків у спеціяльній дослідницькій групі PCCICOR з термінології, заснованій в 1976 році (Nuntia 3 [1976] 
46, де згадано цю групу, але без наведення подальших деталей). Я спостеріг, що попереднє визначення обряду 
через "Patrimonium", який передається з покоління у покоління у п'ятьох східних традиціях, може виключити 
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У другій главі цього титулу ССЕО помістив три канони про зберігання обря
дів (кк. 39-41). Канон 39 стверджує обов'язок Церкви зберігати й підтримувати 
обряди Східних Церков ("ritus Ecclesiarum orientalium"). 

Слід сумлінно зберігати й підтримувати обряди східних Церков як спадок усієї 
Христової Церкви, в якому віддзеркалюється та традиція, що походить від апостолів 
через Отців, і який утверджує божественну єдність католицької віри в її різноманіт
ності, (к. 39).38 

Перш за все, слід звернути увагу на відмінність між "обрядом" і "Церквою": 
обряди належать до різноманітних Церков sui iuris. Але водночас вони належать 
до Христової Церкви як її спадок. Канон підтверджує обов'язок Церкви збері
гати свій спадок, позаяк він є носієм апостольської традиції, що містить боже
ственне одкровення. Це єдина первісна апостольська традиція, яка видозмінила
ся в різноманітні традиції (п'ять на Сході та одну на Заході) і служить доказом 
католицької єдности у різноманітті. Справді, як і отриманий талант, цей церков
ний спадок слід не тільки зберігати, але й спонукати давати плоди ("підтримува
ти"). Це фундаментальний церковний обов'язок, джерело обов'язків вірних, як 
єрархів (к. 40 § 1), так і инших (§§ 2-3, к. 41) - дотримуватися і забезпечувати 
дотримання обрядів. Єрархи, які є главами Церков sui iuris повинні дбати про 
точне дотримання свого обряду. Однак II Ватиканський Собор проголосив, що 
це "бажання Церкви, щоб усі обряди були реформовані розсудливо і всебічно, 
у дусі здорової традиції, і щоб їм було дано нову силу згідно з обставинами та 
потребами нашого часу" (SC 4). Такі зміни слід робити тільки заради причин 
"природного прогресу" (ОЕ 6), і вони не повинні шкодити екуменічній єдності. 3 9 

Крім того, "єпархіяльний єпископ, опіці якого доручені вірні иншої Церкви свого 
права, має відповідальний обов'язок докладати всіх зусиль, для того щоб ці вірні 
зберігали обряд власної Церкви, його поважали і в міру сил його дотримувались 
та підтримували відносини з вищою владою цієї Церкви" (к. 193 § 1). 

можливість появи нового обряду, як, наприклад, під час євангслізації Індії, що могла б черпати елементи ба
гатої релігійної культури країни в той самий спосіб, як в минулому поставали нові обряди, скажімо, під час 
євангелізації слов'ян. У відповідь на це заперечення була додана фраза "nisi aliud constat". Таким чином це 
речення залишає відкритою можливість, що в Азії, Африці чи в иншому місці з'явиться новий обряд, але не з 
п'яти традицій, згаданих в каноні 28 § 2 (хоча й через одну чи кілька з них). 

38 У перекладі к. 39 ССЕС-2 читаємо: "Обряди Східних церков... слід сумлінно виконувати і підтримувати" 
(наголос доданий). І тому заголовок глави, що передує к. 39 поданий як "Дотримання обрядів", у той час як 
ССЕС правильно каже "Збереження обрядів", перекладаючи латинське "De ritibus servandis". У латинській мові 
основне значення "servare" - "зберігати" або "захищати", і так само к. 342 СІС стверджує, що на Синоді Єпис
копів "episcopi... Romano Pontifici... ad diseiplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem 
operam praestant". Безумовно, що єпископи не допомагають папі "дотримуватися" церковної дисципліни! Хоча 
"servare" може мати це вторинне значення "зберігати", для цього останнього регулярно використовується "ob-
servare", як в к. 40 §§ 1-3. Канон 39 говорить про церковний обов'язок зберігати "servare" східні обряди як 
спадок, у той час як кк. 40 і 41 формулюють норми про їхнє дотримання ("observantia" або "observare") священ
нослужителями та иншими. Використання слова "observation" (у значення "дотримання" є, згідно зі Словником 
Вебстера, "застарілим". 

39 Через неправильний чи недосконалий переклад соборного тексту в англомовному світі поширилося не
правильне розуміння соборного поняття "повернення до предківських традицій" (ОЕ 6). Див. G. Nedungatt, 
"Return to Pre-Diamper Traditions", у: той же автор., ed., The Synod of Diamper Revisited (Kanonika 9), Pio, 2001, 
227-272. 
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Вірні повинні дотримуватися свого власного обряду "всюди... хіба що право 
допускає якийсь виняток" (к. 40 § 3) як, наприклад, прийняття Таїнства покаяння 
чи євхаристії, що може бути зроблене в будь-якому обряді (кк. 722 § 4; 699 § 3). 
Крім того, "вірні, які перебувають поза межами території власної Церкви свого 
права, можуть щодо свят і днів покаяння повністю пристосуватися до приписів, 
які діють у місці, де вони проживають" (к. 883 § 1). "У сім'ях, де подружжя на
лежить до різних Церков свого права, можна дотримуватись щодо свят і днів по
каяння приписів однієї або другої Церкви свого права" (к. 883 § 2). 

Семінаристи повинні навчатися свого власного обряду (к. 343) і священнос
лужителі повинні служити "згідно зі своїм власним обрядом" (СІС к. 846 § 2; 
ССЕО к. 674 § 2). Але якщо їм потрібно служити вірним иншої Церкви sui iuris, 
священнослужителі "повинні старанно вишколюватись у пізнаванні і пошані до 
обряду цієї Церкви" (к. 41; див. с. 883-884). У міжритуальному середовищі це 
означає міжритуальну семінарську освіту (кк. 333, 343, 352, § 3). Тим паче, що 
з душпастирських причин Апостольський Престол Риму надає священнослужи
телям дозвіл чи "особливе право" використовувати инший обряд. Наприклад, 
єпископ чи парохіяльний священик, під пастирською опікою якого перебувають 
особи, приписані до инших Церков sui iuris, може захотіти уділяти Таїнства хре
щення та Євхаристії у їхньому обряді. Він потребує особливого права, надання 
якого застережене за Римським Апостольським Престолом; відтак його не мо
жуть надавати навіть патріярхи. Це право називають біритуалізмом, що означає 
право, яке надають священнослужителям (але не иншим) використовувати дру
гий обряд, належачи до своєї власної Церкви sui iuris; воно не означає членства 
в двох Церквах sui iuris одночасно, і тим більше зміну членства та перехід до ин
шої Церкви sui iuris. Про це останнє питання йдеться в кк. 31-34 (див. нижче). 

5. Приписання і належність до Церков sui iuris 
Хрещення не тільки долучає особу до Христового тіла, Церкви (СІС 96, ССЕО 

7), але також зазвичай записує до Церкви sui iuris (СІС 111; ССЕО 29). 4 0 Однак, 
для цього останнього запису чи приписання, окрім хрещення, існують инші не-
сакраментальні засоби, як, наприклад, перехід (кк. 32 §1; 36) або заява згідно 
з приписом закону (кк. 33,36). Попередній закон щодо приписання до Церков sui 
iuris і членства в них (CS кк. 6-15) був переглянутий в ССЕО кк. 29-38 як щодо 

40 Деякі автори перебільшують важливість приписання до Церкви sui iuris (Партикулярної Церкви), ка
жучи, що воно е обов'язковим чи першочерговим проміжним етапом для приписання до Вселенської Церкви, 
або що для цього останнього не існує "прямої юридичної приналежности" (Carl G. Fürst, "Interdipendenza del 

diritto canonico latino ed orientale", DirCanOrientale, 18). Але коли хрещення уділяє нехристиянин, як це перед
бачено в СІС к. 861 § 2, відбувається друге; і звісно, що ці три тисячі людей, які прийняли хрещення у день 
П'ятидесятниці (Ді. 2:41) були записані до Церкви без будь-якого попереднього чи проміжного приписання. 
Приписання до Церкви sui iuris може змінюватися або скасовуватися, однак цього не може статися з приписан
ном до Вселенської Церкви. Великі авторитети сперечалися щодо питання про пріоритет Вселенської Церкви 
і партикулярної Церкви. Не уникаючи розгляду цього питання (яке, як виглядає, робить неясним логічний 
пріоритет універсального, чинний у філософії, але не в еклезіології), ми повинні дотримуватися тут канонів, 
які розповідають про приписання до Церков sui iuris. 
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термінології, так і щодо змісту. Цим десятьом канонам ССЕО в СІС відповіда
ють два канони (кк. 111 і 112). У СІС немає норм, що відповідають подальшим 
канонам ССЕО: 29 § 2, 31, 32 § 2, 35, 36, 37, 38. 

Як це очевидно з джерел кк. 29-38, право, що регулює це питання, досить не
давнє: джерела не сягають давніх священних канонів і найпізніше датуються 
п'ятнадцятим століттям. Причину не потрібно довго шукати. Потреба регулюва
ти це питання виникла здебільшого після розширення місіонерської діяльности 
Латинської Церкви відразу після колоніальних завоювань. Язичники, єретики 
і схизматики були всі рівноцінним об'єктом проповідницької роботи латинських 
місіонерів. І після проголошення доктрини вищости латинського обряду, усі схід
ні обряди стали їхньою ціллю, особливо для надто ревних місіонерів. У цьому 
контексті багато втручань папи, у тому числі і папи Венедикта XIV, мали на меті 
радше захищати і зберігати східні обряди. 4 1 Основні норми, які виникли таким 
чином, були кодифіковані в CS кк. 6-15, які у переглянутій та оновленій формі ми 
тепер знаходимо в ССЕО кк. 29-38. 

Канон 29. Цей канон є переглядом CS к. 6, що був зосереджений на обряді, як 
і СІС-1917, його джерело. Позаяк обряд не було визначено і не існувало загаль
ноприйнятої доктрини, канон CS був, по суті, неясним. "З-поміж різних обрядів 
особа належить до того, в якому вона була правосильно охрещена" (CS к. 6 § 1). 
Поняття "правосильного хрещення" тільки даремно ускладнило справу. І § 2 зро
бив канон ще більше незрозумілим через поняття "хрещення шляхом обману" 
і "обряд, згідно з церемоніями якого особа повинна бути охрещена". Коли ці по
няття застосовувати до хрещення "язичника", який "має свободу обирати будь-
який обряд" (CS к. 12), особливо, якщо така особа неповнолітня, непорозуміння 
тільки поглиблюється. 

ССЕО, який в кк. 27 і 28 чітко визначив поняття "Церкви sui iuris" і "обря
ду" відповідно, говорить про приписання до Церкви sui iuris і ніколи до обряду. 
Оскільки хрещення стосується здебільшого дітей, передусім йде мова про при
писання дітей, яким не виповнилося чотирнадцять років. Через хрещення вони 
записуються до Церкви sui iuris своїх батьків, опікунів, наставників чи названих 
батьків, як вказано в к. 29. У тому разі, якщо батьки дитини належать до різних 
Церков sui iuris, приписувати слід до Церкви батька, за винятком того випадку, 
коли католичкою є лише мати; 4 2 або обоє батьків можуть вільно обрати припи
сання дитини до Церкви матері. Свобода обирати для дітей Церкву sui iuris ма
тері, яку надав Кодекс батькам, здавалася надлишковою чи нереалістичною в 
певних регіонах Близького Сходу, які були поспішно ототожнені зі Сходом його 
представниками. На їхній погляд, діти обов'язково повинні бути приписані до 
Церкви sui iuris батька - через страх "зникнення наших Церков" після поступо-

4 1 Венедикт XIV, енцикліка Allataesunt (26.7. 1775), § 21; Лев XIII , ап. лист Orientalium dignitas Ecclesiarum 
(ЗО. 11. 1984), § 1. 

42 СІС к. I l l § 1 не передбачає цього випадку, але за аналогією (СІС к. 19) може застосовуватися норма 
ССЕО к. 29 § 1 . 
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вого виснаження на користь Латинської Церкви, яка не дозволяє батькам обирати 
Східну Церкву sui iuris для своїх дітей (див. СІС к. 111 § І) . 4 3 Свобода батьків
ського вибору і рівність батьківських прав були, однак, визнані фундаменталь
ними на Coetus de expensione observationum PCCICOR, що підтримав папа Йоан 
Павло П. 4 4 Відтак, врешті-решт було погоджено остаточну формулу з додатком 
"хіба инакше постановляє партикулярне право, встановлене Апостольським 
Престолом". 4 5 

Канон ЗО. Кожен кандидат на хрещення, як оглашенний (к. 588), так і ні, має 
право вільного вибору Церкви sui iuris, у якій буде хреститися, а відтак до якої 
буде записаний (CS к. 12; СІС к. 111 § 2), за винятком партикулярного права, 
встановленого Римським Апостольським Престолом (к. ЗО). Закон однаково за
стосовується до всіх кандидатів, незалежно від того, чи їхні батьки є католиками, 
некатоликами, нехристиянами або тими й иншими. Застереження про партику
лярне право не призначене для того, щоб обмежувати свободу вибору кандидата, 
яка є невід'ємною й однаковою на Заході і на Сході, а щоб уникнути конфліктів з 
особовими статутами християн в країнах на кшталт Ливану, де обряд реєструєть
ся в цивільному праві і засвідчує ідентичність особи, а зміна релігії заборонена 
для неповнолітніх. 4 6 

Канон 31. Релігійна свобода поширюється не тільки на вибір і практикування 
релігії (к. 586), але й також на вибір і практикування обряду в Партикулярній 
Церкві чи Церкві sui iuris (див. ОЕ 4: "нехай по всьому світу держаться свого 
обряду"), так щоб ніхто не мав права намовляти чи невиправдано змушувати 
будь-якого вірного змінити свою Церкву sui iuris (к. 31; див. також к. 588). Цей 
канон підсилює карне право: "Хто, виконуючи уряд, служіння або инше завдання 
Церкви, приналежний до будь-якої Церкви свого права, також латинської Церк
ви, якого-небудь вірного всупереч припису 31 задумав намовити якимось чином 
до переходу до иншої Церкви свого права, повинен бути відповідно покараний" 
(к. 1465). 

Якщо говорити про СІС, то ні к. 31, ні к. 1465 не має відповідника в ньому, 
хоча латинські місіонери традиційно мали погану репутацію щодо цього питан
ня. Ставлення Риму щодо цієї проблеми різнилося в минулому, і часом було 
прихильне до латинського обряду,4 7 часом ставилося до всіх обрядів однаково, 

43 Відповідний СІС к. 111 § 1 дозволяє батькам дійти згоди щодо вибору Латинської Церкви для своїх дітей 
при хрещенні, якщо один із батьків не належить до неї. Латинська Церква може бути "ритуальною Церквою" 
(Церквою sui iuris) матері чи батька, але, згідно з формулюванням канону, вони не можуть погодитися вибрати 
Східну Церкву sui iuris матері, а лише батька. 

44 У своєму зверненні на презентації ССЕО (N. 12) папа Йоан Павло II наполягав на праві батьків вибирати 
приписання своїх дітей як це викладено в к. 29 § 1, але також згадав про свою готовність надати особливий 
Апостольський статут як виняток: Nuntiabi (1990) 22. 

45 Про шлях к. 29 див. Nuntia 22 (1986) 2; 28 (1989) 20-21; 29 (1989) 36-37. 
46 Nuntia 28 (1989)23. 
41 Приклад. Конгрегація de Propaganda Fide віддала наказ (за його власною пропозицією) Єпископу Ио

сифу Марії Себастіані, ОКБ, Апостольському Адміністратору Малабару для Християн св. Томи (1659-1663), 
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згідно з аксіомою "Христова Церква не є ані латинською, ані грецькою, ані сло
в'янською, а католицькою". Папи наказували вживати серйозних заходів щодо 
порушників, особливо Венедикт XIV і Лев X I I I , що було відображено в СІС-1917 
к. 98 § 2: "Священнослужителі жодним чином не повинні намовляти західних 
християн приймати східний обряд або східних християн приймати латинський 
обряд". Цей канон був адаптований у CS к. 7, де обсяг його дії поширився від 
священнослужителів до усіх: "Ніхто не повинен намовляти будь-кого з вірних 
приймати инший обряд". Ця норма була просто пропущена в СІС, який, зага
лом менше звертає уваги на міжцерковні ("міжритуальні") справи. Цю недба
лість змушений був компенсувати ССЕО за допомогою додатку "etiam Ecclesiae 
latinae" в к. 1465.48 

Канон 32. Якщо Церква є спільнотою Церков, то міжцерковні стосунки мо
жуть подеколи вимагати переходу від однієї Церкви sui iuris до иншої. Цілком 
логічним і послідовним є також те, щоб такий перехід регламентував Апостоль
ський Престол Риму, "сторож міжцерковних відносин" (ОЕ 4), хоча перший ви
падок задокументованого втручання Риму у цих справах пов'язаний з конститу
цією "Pervenit" папи Миколая V, датованою 6 вересня 1448 року. Це показує, що 
Рим втручався рідко і тільки в тому разі, коли виникала потреба авторитетного 
втручання, давши змогу різноманітним Церквам (Партикулярним чи партикуляр
ним) регулювати справи згідно з принципом субсидіарности. По-друге, саме за 
останні п'ять століть міжцерковні відносини стали активнішими і складнішими, 
особливо з появою так званих "Уніатських Церков" і розширенням діяльности 
західних місіонерів. ССЕО зберігає в к. 32 § 1 загальний закон, який існував 
доти, 4 9 а саме, що тільки за згодою Римського Апостольського Престолу вірний 
правосильно може перейти від однієї Церкви sui iuris до иншої. Три винятки до 
цього загального правила поміщені в § 2 і кк. 33-34. 

Перший виняток (к. 32 § 2) є цілковито новим стосовно CS. Він надає більшої 
цінности, згідно з соборним принципом єпископської колегіяльности, ролі єпис
копів порівняно з Римським Архиєреєм на територіях з численною юрисдикцією. 
У першому проекті ця норма була сформульована з таким значенням: якщо глави 
("єрархи") Партикулярних Церков, яких стосується перехід, погодяться на нього 

"непомітно відвертати їх від власного обряду і схиляти їх до латинського обряду" і "ставитися більш поблаж
ливо до тих християн св. Томи, які прийняли латинський обряд". Див. Archivum S. Cortgr. De Propaganda Fide, 
Rome, Scritture Originali Riferite, vol. 233., ff. 33v-34, N. 9. fol. 29; процитовано за Eugene Tisserant (перекл. E. R. 
Hambye), Eastern Christianity in India, Westminster, Newman / Calcutta, Longmans, 1957, 84. 

48 СІС не містить канонів, що є паралелями чи відповідниками кількох канонів ССЕО, у яких йдеться про 
вірних инших Церков sui iuris, як, наприклад, к. 916 §§ 4-5 чи подальший к. 193 § 1: "Єпархіальний єпископ, 
опіці якого доручені вірні иншої Церкви свого права, має відповідальний обов'язок докладати всіх зусиль 
для того, щоб ці вірні зберігали обряд власної Церкви, поважали його і в міру сил його дотримувались та під
тримували відносини з вищою владою цієї Церкви, (див. CD 23, 3). Попередній проект цього канону містив 
додаток "etiam Ecclesiae latinae", який був пізніше забраний, щоб не видавалося, що ССЕО надто безцеремонно 
встановлює закони для Латинської Церкви. З цієї причини вживання "etiam Ecclesiae latinae" було скорочене до 
дев'яти випадків загалом (див. нижче с. 882-886). СІС містить кілька канонів про обряди, що відрізняються від 
латинського обряду: наприклад, кк. 372, 383 § 2,476, 518. 

49 СІС-1917 к. 98 § 3; CS к. 8; СІС к. 112 § 1 ч. 1-е. 
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письмово, мається на увазі, що потрібно "дозвіл Апостольського Престолу". 5 0 

Це вважалося надто ліберальним і таким, що на практиці фактично відкидає § 1. 
Тому застосування принципу, сформульованого в § 2 було, зрештою, обмежене 
випадками, коли єпископи двох різних Церков sui iuris мають частково спільну 
територіальну юрисдикцію. Але чи Латинська Церква належить до цих Церков 
sui iuris? Думки розділилися. Належність Латинської Церкви вважалося докона
ним фактом, коли пропозиція щодо частково спільної юрисдикції була висунута 
в Дослідницькій Групі PCCICOR - справді, існує дуже мало місць на землі, де 
Латинська Церква не має територіяльної юрисдикції. Але § 2 не містить звичної 
формули "etiam Ecclesiae latinae". Ця прогалина стала причиною dubium iuris. За
питання змушене було чекати на рескрипт Державного Секретаріяту "ex audien-
tia Sanctissimi", датованого 26 листопада 1992 року.5 1 Але, як не дивно, у цьому 
рескрипті не було жодного посилання на ССЕО к. 32 § 1, а тільки на СІС к. 112 
§ 1 ч. 1-е. Однак вся ідея і фразеологія узята з ССЕО, як було з Ісааком, який чув 
голос Якова і намацував руки Ісава. РескриПт говорить явно тільки про перехід з 
Латинської Церкви, але не до неї, але це останнє слід тлумачити як присутнє за 
аналогією. Перехід до иншої Церкви sui iuris пов'язаний зі зміною обряду, який є 
поєднанням чотирьох елементів, хоча й відмінності між певними візантійським 
підобрядами мінімальні. 

Численна юрисдикція. Через високу соціяльну мобільність в наш час цілком 
природною є ситуація, коли вірні кількох Церков sui iuris живуть впереміш на тій 
самій території. Дотримуючись пастирської тенденції II Ватиканського Собору, 
к. 32 § 2 вирішує цю життєву ситуацію, інтегруючи в канонічну систему принцип 
численної юрисдикції. Давній принцип "одне місто - один єпископ" знайшов ві
дображення в к. 9 Четвертого Латеранського Собору (1215), який розглядав чис
ленну територіяльну юрисдикцію як аномальну чи "потворну": "ми цілковито 
забороняємо одному й тому самому місту чи єпархії мати більше ніж одного 
єпископа, бо це нагадує тіло з кількома головами, як у потвори". 5 2 Але закон іс
нує для життя, а не життя для закону. II Ватиканський Собор зважив на жит
тя і встановив життєздатний з пастирського погляду закон. "Через повсякденне 
змішування вірних різних Партикулярних Церков в тій самій країні чи східній 
території" (ОЕ 16) влада священиків уділяти Таїнство покаяння здійснюється 

S 0 № n r i a 3 (1976)50. 
51 AAS 85 (1993) 81 : "Fit facultas licentiam de qua in can. 112 § 1, 1-е C.I.C.legitime, in casu, praesumendi. ... 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties transitum ad aliam Ecclesiam 
ritualem sui iuris petierit christifidelis Ecclesiae latinae, quae eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo 
Episcopi diocesani utriusque diocesis in id secum ipsi scripto consentiant". Також EV 13: 2138. Про цей рескрипт 
див.: J. Canosa, "La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1, 1-е del Codice di Diritto Canonico", ГЕ 5 (1993) 
613-631; M. Brogi, "Licenza presunta della Santa Sede per il cambiamento di Chiesa sui iuris", R E D C 50 (1993) 
661-668. Згідно з Брогі, "caristifidelis" у рескрипті - це миряни, а не священнослужителі чи монахи, для пере
ходу яких є спеціяльна процедура в СОС. Однак це обмежувальне тлумачення непотрібне, якщо зацікавлені 
єпископи, перш ніж задовольнити прохання священнослужителів чи монахів, можуть забезпечити виконання 
тієї ж процедури, яка існує в СОС: під час переходу СОС зазвичай перешкоджає ухилянню від закону про 
целібат священнослужителів. 

!2 Tanner, D E C I, 239. Карою була екскомуніка і навіть усунення з посади єпископа-порушника. 
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згідно з принципом територіяльности, а не особистости, після чого додано таку 
примітку: "Зберігаючи територіяльність церковного правосуддя, цей канон хоче 
подбати, для добра душ, про розв'язку проблеми множини церковного правосуд
дя на одній і тій же території". (ОЕ, примітка 20). Застосовуючи цей "принцип 
примітки", Апостольський Престол Риму встановив десятки численних юрис
дикцій, так що в таких містах, як Алеппо, Бейрут і Багдад їх є аж чотири, не вра
ховуючи некатолицьких юрисдикцій. Такі канонічно надані численні юрисдикції 
внаслідок перемішування Партикулярних Церков вже є глобальним явищем на 
всіх континентах. 5 3 Папа Йоан Павло II розцінює його позитивно - як ознаку 
вселенського характеру Церкви. 

Той факт, що латинські католики і католики Східних Церков живуть разом згідно 
з різноманітними обрядами на тій самій території, демонструє вселенський характер 
Церкви. Це дозволяє нам належно оцінити божественно об'явлений спадок Вселен
ської Церкви (ОЕ 1), що зберігся і розвивається в житті Церков Сходу й Заходу54 

Оцінені настільки позитивно, міжритуальні стосунки пропонують шанс для 
кращої оцінки повноти християнської традиції. 5 5 Саме в цьому живому еклезі-
ологічному контексті слід тлумачити к. 32 § 2 і його (невизнане) поширення на 
СІСк. 112 § 1, 1-е. 

Канон 33. Як і хрещення, шлюб є Таїнством, яке дозволяє (але не здійснює) 
приписання та перехід приписання до Церкви sui iuris: або в час його заклю
чения, або впродовж його тривалости, або після розриву зв'язку (кк. 853-862) 
для повернення до попередньої Церкви sui iuris. У той час як кожен із супругів, 
що належить до Латинської Церкви, може перейти до Церкви sui iuris иншого 
(СІС к. 112 § 1 ч. 2-е), згідно з ССЕО тільки дружина може перейти до Церкви 
sui iuris чоловіка (к. 33), але він потребує дозволу, що його вимагає к. 32. 5 6 

Таким чином, ССЕО зберігає норму CS к. 9 незмінною. Зусилля консультантів 
PCCICOR творити закони, поважаючи фундаментально рівні права партнерів у 
шлюбі (як у СІС) 5 7 зазнали невдачі через жорсткий спротив опозиції більшосте 

" Brian McNeil, One City One Bishop?, Bangalore, Dharmaram / Rome, CCIS, 1987, 34-35. 
54 John Paul II, letter to the Latin Patriarch of Jerusalem (28 листопада 1997), OR, 9-10 December 1997, 8; EV 

16: 1423-1437, на 1427. 
55 Дотримуючись священних канонів, православні загалом розглядають численну юрисдикцію як каноніч

ну непослідовність, яка допускається через оікопотіа, але потребує рішення на Святому Загальному Синоді. 
56 Рескрипт Апостольського Престолу (тобто СОС), що надає перехід приписання набуває чинности через 

шість місяців після надання. З 1928 року СОС уповноважив Нунціїв і Папських Легатів надавати дозвіл ми
рянам, але це повноваження було відкликане декретом Quo firmier від 23 листопада 1940 (AAS 33 [1941] 28); 
у США Апостольський Делегат отримав повноваження від СОС надавати такий же дозвіл, за умови, що місцеві 
Ординарії обох сторін дали свою згоду (див. ССЕО к. 32 § 2 і попередня примітка). 

" Nuntia 24-25 (1987) 6: "Integrum est coniugi ad Ecclesiam alternas coniugis transire in matrimonio celebrando 
vel со durante, nisi ius particulare a Sede Apostolica statutum aliud feit; matrimonio autem soluto, libcre potest ad 
pristinam Ecclesiam redire". Хоча й було сподівання, що партикулярний закон, встановлений Апостольським 
Престолом (як у кк. 29 і 30), може задовольнити потреби людей і тих регіонів, де рівні права чоловіка й дружи
ни викликали б надмірне роздратування, цей канон SCICO зіштовхнувся з надто великою кількістю негативних 
зауважень і був переглянутий, повернувшись до CS к. 9. 
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членів PCCICOR, яка посилалася на "Східну ментальність", згідно з якою дру
жина повинна йти за чоловіком, а не навпаки. 5 8 

Канон 34. Наслідки Таїнства шлюбу переходять через батьків до дітей. Тому 
сам закон забезпечує те (як зробив CS 10, норма, що не була передбачена в СІС-
1917 к. 98), що діти, яким не виповнилося чотирнадцять років, переходять з бать
ками до иншої Церкви sui iuris (к. 34; СІС к. 112 § 1 ч. 3-є). Перехід батьків може 
відбутися згідно з к. 32 або к. 33. Про ситуацію із змішаним шлюбом чи перехід 
тільки одного з батьків йде мова окремо в к. 34. Коли дітям мине чотирнадцять 
років, вони мають право повернутися до своєї попередньої Церкви sui iuris. У 
країнах (таких як Ливан), де може існувати правовий конфлікт між особовими 
статутами та к. 34, партикулярне право повинне забезпечити належне законо
давство, при потребі навіть обмежувати (згідно з санкцією законодавця ССЕО) 
свободу або змінювати приписання разом з матір'ю, або повертатися до попере
днього приписання, яку загальне законодавство надає неповнолітнім. 

Канон 35. Цей канон глибоко переглядає CS к. 11 § 1, який сам був нововве
денням порівняно з СІС-1917. У каноні 35 йде мова про приписання некатолиць-
ких християн, чи то східних, чи то ні (в CS не йшлося про останнє), коли їх при
ймають у повне єднання з Католицькою Церквою, де слід дотримуватися норм 
Титулу 17 (кк. 896-901). Такі "навернені", згідно з CS к. 11, отримували повну 
свободу обирати при прийнятті будь-який "обряд" (тобто, Церкву sui iuris в сенсі 
ССЕО к. 27), тільки щоб це сприяло їхньому "наверненню", хоча канон містить 
таке доповнення: "однак бажано, щоб вони зберігали свій власний обряд (тобто, 
обряд у сенсі ССЕО к. 28). CS к. 11 піддавався жорсткій критиці на II Ватикан-
ському Соборі, особливо з уст мелхітів, як такий, що на практиці сприяє навер
ненням до Латинської Церкви. 5 9 Як наслідок, CS к. 11 § 1 був скасований ОЕ 4, 
який приписував, щоб "хрещені кожної некатолицької Церкви чи громади, коли 
приходять до повноти католицької спільноти, нехай по всьому світі держаться 
свого обряду, його плекають та по силах дотримуються", додаючи застережен
ня про "право звертатися до Апостольського Престолу" у виняткових випадках. 
І саме цю соборну норму к. 35 перейняв майже дослівно. 6 0 Канон 35 фактично 
забороняє східним некатолицьким християнам бути прийнятими в Латинську 
Церкву без спеціяльного дозволу від Римського Апостольського Престолу. 6 1 У 
СІС не існує відповідника цього канону, а також подальших трьох канонів 36-38! 

58 Про дебати див. Nuntia 22 (1986) 28-30; 28 (1989) 25-26; 29 (1989) 36-48. 
5 9 Edelby-Dick, 206-232. 
60 Ані ОЕ 4, ні к. 35 не є чисто "наставницькими", а "директивними" (на противагу тому, що було сказано 

в Salachas, Istituzioni, 90), позаяк CS к. 11 § 1, позаяк CS к. 11 § 1, який вже містив повчання ("optandum tarnen 
ut ritum proprium retineant"), був скасований Собором. ССЕО к. 35 повторює соборний текст. Припущення, що 
протестанти належать до латинського обряду є сумнівним (за винятком, мабуть, англіканців і лютеран), а від
так під час їхнього приєднання до Католицької Церкви слід вважати, що вони мають свободу приписатися до 
будь-якої Церкви sui iuris: Nuntia 28 (1989) 27. 

61 Прохання східного некатолика повинне бути подане, ratione ritus, до СОС. Однак відомо, що СОС відхи
лила таке прохання від вірменського "наверненого" в США, хоча він був тісно пов'язаний з латинською паро-
хією, і найближча вірменська католицька душпастирська служба була розташована приблизно за 350 км. 
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Канони 36 і 37. Ці канони визначають процедуру, якої треба дотримуватися 
під час переходу до иншої Церкви sui iuris і те, як належним чином слід вносити 
записи про нього. Коли перехід не здійснився ipso iure або якщо рескрипт Апос
тольського Престолу не передбачує иншого, він здійснюється згідно із заявою 
про перехід і з моменту її написання. Заява може бути зроблена одним із трьох 
способів: 1) перед місцевим єрархом; 2) перед парохіяльним священиком; 3) пе
ред священиком, уповноваженим кимось із них та двома свідками. Позаяк пере
хід може сприяти анулюванню певних подальших юридичних актів (наприклад, 
шлюбу), запис про нього слід вносити до книги охрещених, яка може виявитися 
також книгою охрещених парохії Латинської Церкви. Див. нижче с. 882-883. 

Канон 38. Особа може опинитися під пастирською опікою єрарха чи паро-
хіяльного священика иншої Церкви sui iuris. Навіть якщо ця ситуація триває 
впродовж довшого часу, і особа регулярно дбає про своє сакраментальне життя 
в такій парохії, це не стає причиною переходу приписання від власної Церкви 
sui iuris. Випадок аналогічний до перебування в чужій країні без втрати через 
це первісного громадянства. Це виражено в Латинському Кодексі таким чином: 
прийняття Таїнств в иншій Церкві sui iuris, навіть якщо й довготривале, не здій
снює переходу приписання до тієї Церкви (СІС к. 112 § 2; СІС-1917 к. 98 § 5). CS 
к. 14 говорить про це з иншої точки зору: "вірні східного обряду, підлеглі єрарху 
чи парохіяльному священику иншого обряду, залишаються записаними до свого 
власного обряду". 6 2 Особа може довго зберігати такий статус з сакраментальним 
життям або без нього. У той час як СІС розглядає останню ситуацію, ССЕО роз
глядає попередню, так що СІС к. 112 § 2 і ССЕО к. 38 не є відповідниками чи 
паралельними канонами. Вищезгадана підлеглість відбувається через постій
не чи тимчасове місце проживання (к. 916 § 1), в иншому випадку як вказано в 
к. 916 §§ 2-5. Підлеглість, якою би довгою вона не була, не здійснює переходу до 
Ecclesia sui iuris. 

6. Висновок 
Церкви sui iuris католицької спільноти не зосереджені виключно на собі: сама 

природа коіпопіа полягає в тому, щоб ділитися тим, чим ти володієш. У цьому 
сенсі Церкви sui iuris повинні ділитися своїми обрядами як своїм патримонієм 
чи спадком. Але якщо їх не зберігати, ними буде неможливо ділитися. Відтак за
кони Церкви дбають як про належне зберігання, так і про спільне використання 
обрядів серед різних Церков sui iuris. 

Зважаючи на відмінність між Церквою і обрядом, а також на сказане вище, 
слід зробити висновок, що не можна говорити, як це було раніше, що особа змі
нила свій обряд. Канонічно точним буде вислів, що особа приєдналася (або була 
записана) до иншої Церкви sui iuris, якщо хтось не хоче використовувати техніч-

62 Цей канон грунтувався на апостольському листі папи Лева ХІП "Orientalium dignitas Ecclesiarum", 
art. IX. 
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ного вислову, що приписаний особи перейшло до иншої Церкви sui iuris (або, 
згідно з СІС, "обрядової Церкви" чи "обрядової Церкви sui iuris"). 

Взаємостосунки між Церквами sui iuris можливі на церковному рівні або на 
індивідуальному рівні. На церковному рівні ССЕО заохочує засідання єрархів 
Церков sui iuris тої самої країни чи регіону (к. 332). На індивідуальному рівні в 
канонах йдеться не тільки про приписання до Церков sui iuris і перехід від однієї 
Церкви sui iuris до иншої, але й також про пастирську опіку над вірними, при
писаними до инших Церков sui iuris,63 що сприяє як добру зацікавлених Церков, 
так і добру душ. І саме в цьому контексті слід розглядати прийняття другого 
обряду з дозволу СОС (біритуалізм), який дають тільки після запевнення єрарха 
священнослужителя, що той знає новий обряд. 
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Титул III 

НАЙВИЩА ВЛАДА ЦЕРКВИ 
(кк. 42-54) 

Неможливо уявити собі кодексу канонічного права, який не має тісного зв'яз
ку з еклезіологією. Якби догматика і право стали відокремлені одне від одного -
гіпотеза, яку важко підтримувати після II Ватиканського Собору - це би увічни
ло ситуацію, за яку православні дорікають католикам: стверджування одного в 
теології і цілком иншого в канонічному праві. Ключ до правдивого тлумачення 
II Ватиканського Собору слід шукати, зазвичай, в Lumen Gentium. Ця соборна 
конституція кидає світло на взаємини як ad intra, так і ad extra церковної реаль
ности, чия сила полягає в її містичному характері. 

Вище сказане стосується, зокрема, титулу ССЕО, у якому йдеться про делі
катну тему "Найвища влада Церкви". Цей титул складається з попереднього ос
новного канону (к. 42), що має незаперечну церковну і догматичну важливість 
і взятий ad litteram з Lumen Gentium,1 і двох глав: Глава І, Римський Архиєрей 
(кк. 43-49) і Глава I I , Колегія Єпископів (кк. 49-54). Ці канони замінюють CS кк. 
162-174. 

Після першого ознайомлення з цим текстом відразу вражає суттєва подібність 
канонів ССЕО і канонів Латинського Кодексу Канонічного Права (кк. 330-341), 
якщо не зважати на певні редакційні деталі, які з'явилися через різну читацьку 
авдиторію обох кодексів. У 1986 році PCCICOR пояснила цю ідентичність таким 
чином. 

Надзвичайно корисно, що в такій справі, як ця, не буде жодної відмінности між 
обома кодексами, за винятком редакційних модифікацій. І це ще очевидніше завдяки 
тому, що, після проголошення Кодексу Канонічного Права, ці канони вже отримали 
схвалення найвищого законодавця, і не існує причин вважати, що вони не перебува
ють у повній гармонії зі справжніми східними богословськими традиціями.2 

1 LG 22 і Nota expticativa praevia, 1. 
1 Nuntia 22 (1986) 39. Це пояснення дала І дослідницька група І De sacra hierarchia у відповідь на відгук 

та свою Schema сапопит de constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientahum (Nuntia 19 [1984] 3-92). Два 
консультативні органи попросили "досить жорстко" не просто запозичити канони СІС щодо найвищої влади, 
але й лереформулювати їх "у світлі східної еклезіології" (Nuntia 22 [1986] 38). 
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Попри дискусії, які відбувалися в PCCICOR щодо формулювання, яке біль
ше враховувало б еклезіологічну позицію і досвід нероз'єднаної Церкви першо
го тисячоліття,3 неможливо заперечити, що канони 42-54 були складені у світлі 
Lumen Gentium і вчення II Ватиканського Собору. 

1. Богословська основа найвищої влади Церкви (к. 42) 
Канон 42 є буквальним запозиченням з Lumen Gentium 22, де йдеться про 

сакраментальну природу та єрархічну структуру Церкви. Фрагмент проводить 
аналогію між Апостольською Колегією, з Петром на чолі, і Колегією Єпископів, 
главою якої є папа. Це твердження не передбачає тотожности між Апостольською 
Колегією і Колегією Єпископів. По суті, Nota explicative praevia чітко встанов
лює міру згаданої вище аналогії: 

Паралель між Петром та иншими апостолами, з одного боку, і папою та єписко
пами, з иншого, не передбачає переходу надзвичайної влади Апостолів до їхніх по
слідовників, і, очевидно, не передбачає вона також рівности між главою і членами 
колегії, а тільки сумірність обох відношень: Петро — апостоли і папа - єпископи. 
Тому комісія вирішила написати в Art. 22 не "так само" (eadem rationé), а "подібно" 
(pari rationé).4 

Якщо бути точним, то існує подібність і відмінність. Якщо папа, з волі Госпо
да, заступає Петра особисто, то єпископи, як колегія, заступають Апостольську 
Колегію. Немає жодного иншого особистого наступництва котрогось з апосто
лів, окрім наступництва папи. Типовий католицький погляд відрізняється від по
гляду православного. Православні вважають, що Апостольська Колегія з Петром 
на чолі - це неповторний "ипісит" в історії і структурі Церкви. Навіть якщо 
Петро володіє особливою функцією в Апостольській Колегії, він не передає її 
Римському Єпископові. З погляду православних першенство папи не випливає 
з божественного права, як стверджують католики; це радше людська реальність, 
яка утворилася історично і навіть не є визнаною Православним Сходом. Апос
тольська Колегія, поряд зі своїм особливим завданням передавати божественне 
одкровення наступним поколінням, також має пастирську опіку над Церквою. 
Ця відповідальність була передана наступникам Апостольської Колегії, Колегії 
Єпископів, з Римським Архиєреєм на чолі. 

Згідно з католицьким вченням, тісний зв'язок між Петром та иншими апосто
лами, з одного боку, і між Римським Архиєреєм та єпископами, з иншого - згідно 

3 Nuntia 22 (1986) 38-39. Однією із пропозицій було: "Patriairchae atque Archicpiscopi Maiores una cum 
Episcopo Romano iuribus et privilegii singularibus instruuntur atque peculiare Collegium constituunt quo sympho-
nia inter Ecclesias servatur" - Nuntia 28 (1989) 29. Та ж пропозиція була зроблена і на фінальній стадії роботи 
PCCICOR: див. Nuntia 29 (1989) 54-58. Вичерпний огляд див. у Ivan Zuzek, "The Authority and Jurisdiction in 
Oriental Catholic Tradition", Understanding, 459-479 (460-462). Автор робить висновок: "Тепер можна тільки 
сказати, що після цього "шторму", натхненного давніми, хоча й переглянутими ідеями Pentarchia, ius щодо 
suprema E&lesiae auctoritas як у східному, так і в Латинському Кодексі є однаковим і справді спільним для 
вселенської Католицької Церкви". 

4 L G , Nota explicaliva praevia, 1. 
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з волею Господа - знаходить вираження в апостольському наступництві, тому що 
папа є наступником Петра, а єпископи є наступниками апостолів. 

Власне термін "колегія", позаяк він вживається для позначення як Апостоль
ської Колегії, так і Єпископської Колегії, мусить бути витлумачений не в строго 
юридичному сенсі "як група рівних, які передають певні повноваження своєму 
голові", а в спосіб, який характеризує термін "порядок" чи "зв'язок". Структура і 
повноваження цієї колегії повинні випливати з божественного одкровення".5 

Достоту так, як Петро був в Апостольській Колегії членом колегії і її главою, 
папа також є главою і членом Єпископської Колегії. Чітку природу стосунків між 
главою і членами Єпископської Колегії повинна пояснити еклезіологія, однак її 
канонічні наслідки сформульовані в подальших канонах. 

2. Римський Архиєрей (к. 43) 
2.1. Атрибути 
Римський Єпископ, у своїй якості наступника Петра, має доручення, дане Гос

подом першому з апостолів, і яке має бути передане його наступникам, є главою 
Колегії Єпископів, Заступником Христа і Пастирем Вселенської Церкви (к. 43). 

Ці численні титули пов'язані з низкою різних ролей. Титул "Наступник Пет
ра", приписаний Римському Єпископові, не належить до тих, що з самого почат
ку не викликав жодних заперечень в християнській традиції. Ототожнення Пе
тра з різноманітними Церквами має свою історію. Антіохія та Олександрія пре
тендували на тісний зв'язок з главою апостолів. Антіохійський Престол завдяки 
тому факту, що Петра вважають першим єпископом цього міста, у той час як 
Олександрія виводить свій зв'язок з Петром через його учня Марка. І саме це 
усвідомлення лежить в основі теорії, що Петро заснував престоли Риму, Олек
сандрії та Антіохії, які in solidum будуть піклуватися про Вселенську Церкву, 
хвилювання, на чому в VI столітті наголошував папа Григорій Великий у своїй 
дискусії з Патріярхом Константинопольським, Иоаном IV Пісником щодо титулу 
"вселенський", який Візантійський Патріярх вимагав для свого престолу. Рим, 
зі свого боку, з огляду на заснування свого престолу Петром і свідоцтво про му
чеництво Петра і Павла, вимагав першости для власного престолу. Він вима
гав цього також через те, що Петро був главою апостолів. Ця функція, надана 
престолу, перейшла до теперішнього Римського Єпископа. Конституція Pastor 
Aeternus І Ватиканського Собору говорить про це дуже чітко: 

.. .до цього дня і завжди (Петро) живе, і головує, і чинить суд у своїх наступниках, 
єпископах Святого Римського Престолу, який він заснував і освятив своєю кров'ю. 
Тому той, хто наслідує престол Петра отримує, за встановленням самого Христа, пер
шість Петра над усією Церквою. ...Тому, якщо хтось каже, що це не за встановлен
ням самого Господа Христа (тобто, згідно з божественним правом), Благословенний 
Петро повинен мати постійних наступників у першості над усією Церквою; або, що 

5 Там же. 
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Римський Архиерей не є наступником Благословенного Петра у цій першості: нехай 
йому буде анафема.6 

Титул "Заступник Христа" також має власну історію. У первісній Церкві і в 
ранньому Середньовіччі єпископ кожної партикулярної Церкви був Заступником 
Христа. Однак уже в X I I I столітті, з розвитком Григоріанської "пірамідальної" 
еклезіології, титул був застережений виключно за Римським Єпископом. II Ва-
тиканський Собор називає єпископів "намісниками і послами Христа" (ЬС 27). 
Щодо цього важливими є зауваги папи Иоана Павла I I , зроблені в 1984 році: 

Кажуть - і це справді так, - що папа є Заступником Христа. Це справді так, і я при
ймаю цей факт з усією покорою. Ще легше я приймаю його після II Ватиканського 
Собору, тому що в соборних документах той же титул Заступника Христа дано всім 
єпископам: кожен єпископ є Заступником Христа для своєї Церкви. Папа є Заступ
ником Христа для Римської Церкви, і через покликання і особливий характер цієї 
Римської Церкви він є також Заступником Христа для Вселенської Церкви. Звісно, 
ми маємо тут справу з означенням, з могутнім висловом, словом, що викликає тре
пет. Мушу сказати, що я волію не вживати цього вислову і вживати його рідко. Так, я 
волію казати "Наступник Петра", однак ще більше мені подобається говорити "Єпис
коп Риму". Той вислів потрібно зберегти для найбільш урочистих випадків, коли 
Церква має представляти себе у своїй христологічній ідентичності як Тіло Христа. 
У таких обставинах і в такому контексті вислів "Заступник Христа" видається більш 
виправданим.7 

Міжнародна Богословська Комісія також продемонструвала критичне став
лення до застереження титулу "Заступник Христа" виключно за Єпископом 
Риму.8 

Надання папі титулу "Глава Вселенської Церкви", вживаного Флорентійським 
Собором (1431-1445), Першим Ватиканським Собором (1869-1870), було перед
бачливо виправлене на "пастир Вселенської Церкви" у термінології II Ватикан
ського Собору ( Ь в 22) для того, щоб зм'якшити зверхність цього вислову - зре
штою, Христос є Глава Церкви! - і щоб підкреслити пастирську роль Римського 
Єпископа, чия влада над Вселенською Церквою є єпископською, тому що папа 
відповідає за Вселенську Церкву так само, як єпископ відповідає за партикуляр
ну Церкву. Згідно з 23, яка цитує І Ватиканський Собор, папа - це "видиме 
начало й основа єдности як єпископів, так і громади вірних", так як і єпископи 
для своїх партикулярних Церков. 

Досить цікаво, що тільки одного разу кожний з двох кодексів згадує папу як 
"Ессіевіае Яотапае ерізсорив" (СІС к. 331, ССЕО к. 43). В ИНШИХ місцях в СІС 91 
раз вживається "Римський Архиєрей" і 20 разів "Верховний архиєрей" (Биттш 
Ропй/ех); ССЕО не вживає цього останнього титулу взагалі, а послідовно вико-

6 Vatican І, догматична конституція, Pastor Aeternus, ch. 2 (DS 3058, Tanner, D E C II, 813). 
7 OR, 5-6 березня 1984. 
* V. Congar, "Titoli dati al papa", Concilium 8 (1975) 77-78 ["Титули, що дані папі"]. 
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ристовує "Римський Архиєрей". За своїм походженням слово "pontiff' має по
ганське і політичне забарвлення, що не надто добре гармонізує з яскраво вира
женою духовною роллю Римського Єпископа. По суті, щоб уникнути цього по
ганського підтексту, Богословська Рада висловила застереження щодо вживання 
вислову "Верховний Понтифік" стосовно папи. 9 Тим паче, етимологія латинсь
кого терміну "pontifex" від словосполучення "будівник моста" (pons + facere) 
викликає суперечки. 1 0 Хоча титулу "Pontifex Maximus" не знаходимо в жодно
му з кодексів, він раніше використовувався в документах та написах як еквіва
лент "Srnnmus Pontifex". У Давньому Римі Pontifex Maximus був главою колегії 
pontifices. Титул, який брали собі правлячі імператори в імперські часи, поки 
імператор Ґраціан не відмовився від нього (приблизно 375 p.), пізніше змогли 
узяти собі папи разом з кількома иншими імперськими регаліями. І навіть титул 
"папа", який, очевидно, походить з грецької мови (papas, батько),1 1 не належить 
виключно Римському Єпископу, позаяк це був титул, спільний для всіх єпископів 
у давні часи справді, Титулярний єпископ Олександрійського Престолу досі під
писується як Коптський Патріярх і папа Олександрії (Єгипет). 

Инші титули, історично виправдані, але не так добре відомі, регулярно фігу
рують в Annuario Pontificio: Патріярх Заходу, Примас Італії, Архиєпископ і Ми
трополит Римської Провінції, Суверен Ватикану. Ці титули вказують на велику 
кількість обов'язків і функцій папи. 1 2 

2.2. Походження і використання папської влади (к. 45) 
Теперішня юридична постать папи є результатом історичної еволюції постати 

Апостола Петра, який разом з Апостолом Павлом проповідував Євангеліє в Римі 
і помер там як мученик та був глибоко шанований також і в инших Церквах. Цер
ковне керівництво в Римі, яке спершу мало вигляд пастирського проводу, перед 
папою Віктором І (189-199) еволюціонувало до влади одного єпископа (episcopus 
monarchicus) і внаслідок взаємодії різноманітних соціяльних і політичних факто
рів у середньовіччі набуло сучасної форми, яку, з погляду богослов'я, неможливо 
належним чином зрозуміти не заглиблюючись в історію. 1 3 

9 V. Congar, "Titoli dati al papa", 88. 
10 Популярну етимологію слова "pontifex" як "будівник моста" підтримував Теренцій Варрон (пом. 27 р. 

до н. е.), однак її висміяв як "безглузду" Плутарх (46-120 н. е.). Різноманітні варіянти походження слова бу
ли запропоновані сучасною компаративною етимологією, "але жодне з наданих пояснень не є переконли
вим" - Manlio Cortelazzo and Paolo Zolli, Dizionario etimologico delta lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1992, 
s.v. "pontefice" (c. 955). Згідно з одним з таких поглядів, " pontifex" пов'язане з індоєвропейським *kventos, 
"священний" (від санскритського кореня рй, "очищувати": Див. pûta, "святий", тобто "очищений священним 

вогнем"), тому що жерці поєднувалися зі священним через очищувальні жертви (Фестерманн, Репер, Дедер-
лайн, Марквардт, Бецценбергер). У Давньому Римі pontifices контролювали Державний культ і діяли як до
радчий комітет щодо релігійних справ; вони дбали про pons sublicius, дерев'яний міст через річку Тибр, але це 
було вторинним. 

11 У візантійській традиції цей Титул papas вживається також щодо священиків, що є відповідником слова 
"Отець" в англійській мові. 

12 Annuario Pontificio 2001, Vatican City, LEV, 2001, 24. 
13 Michelle Maccarrone, ed., //primato del vescovo di Roma nel primo millen. LEV, 1991; Klaus Schatz, Papal 

Primacy From its Origins to the Present, trans. John Otto and Linda M. Maloney, Collegeville, Liturgical Press, 1996; 
Francis A. Sulliv, From Apostles to Bishops: The Development of the Episcopacy in the Early Church, New York, The 
Newman Press, 2001. 
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Сьогодні, згідно з СІС і ССЕО, силою свого уряду і як Римський Єпископ, 
папа має владу, яка є: 

1. Верховною, що не залежить від жодної иншої влади в Церкві. 
2. Звичайною, тому що вона пов'язана з його урядом. 
3. Повною, тому що він має владу навчати, керувати і освячувати у справах, 

що стосуються віри й моралі; і його влада є законодавчою, судовою і ви
конавчою. 

4. Безпосередньою, у тому сенсі, що він може застосовувати свою владу над 
особами та церковними інститутами без жодних посередників. 

5. Всезагальною, тому що вона поширюється на всю Церкву, діоцезії та єпар
хії, провінції та їхні групи, а також на всіх пастирів та вірних Церков sui 
iuris. 

6. Вільною у здійсненні, у тому сенсі, що вона здійснюється незалежно від 
будь-якої церковної чи цивільної влади. 

2.3. Міра папської влади 
Папа, як глава всієї католицької спільноти, здійснює владу не тільки над Ла

тинською Церквою, але й також над Східними Католицькими Церквами, навіть 
якщо ця влада здійснюється иншим чином. Централізація, така типова в мину
лому Церкви, не існує в такій же мірі у Східних Католицьких Церквах. Справ
ді, потрібно сказати, що ці Церкви мають певний ступінь автономії, межі якого 
сформульовані в ССЕО. 

Римський Архиєрей, саме завдяки своїй ролі, має владу не тільки над Вселен
ською Церквою, він також володіє повнотою звичайної влади над всіма єпархія
ми і всіма групами єпархій. Ця влада не замінює і не скасовує належну, звичайну 
і безпосередню владу місцевого єпископа над власною єпархією (грецьке слово 
для позначення діоцезії); по суті, ця влада єпископа "зміцнюється й оберігаєть
ся" папою (к. 45 § 1). 

Звісно, якщо йдеться про перше тисячоліття, то попри відсутність певности, 
що патріярх чи єпископ іменований папою, влада Римського Єпископа над Схід
ними Католицькими Церквами поступово зростала аж до кінця XLX століття. 
І тільки на початку XX століття в католицькій спільноті можна спостерігати пев
ний ступінь автономії для Східних Католицьких Церков, визнаний папою Левом 
X I I I (1878-1903). 

Папа не є абсолютним монархом у здійсненні своєї влади, тому що він зав
жди об'єднаний з єпископами і Вселенською Церквою. У такий спосіб визна
ється колегіяльний вимір папської влади. Однак те, як саме визначати здійснення 
папської влади, вирішує сам папа (к. 45 § 2). У цьому сенсі "немає апеляції ані 
відклику" проти рішення папи, позаяк в Церкві немає жодної влади, яка була би 
вищою від папи (к. 45 § 3; див. к. 1058, СІС к. 1404); СІС к. 1372 навіть перед
бачає кару за такий відклик. 
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2.4. Звільнення престолу і вибори папи (кк. 44, 47) 
Римський Престол стає вакантним після смерти або зречення папи, у той час 

як инші єпархіяльні престоли можуть стати вакантними також через перенесен
ня і позбавлення уряду єпископа (к. 219). Найвідомішим прикладом папського 
зречення є зречення папи Селестина V в 1294 році. Зречення папи не буде право-
сильним, якщо воно не добровільне і належно не оголошене (документально або 
перед двома свідками), але його прийняття кардиналами чи Церквою не є умо
вою для його правосильности. Папа не може бути усунений від свого уряду; але 
він втрачає свій уряд, якщо припуститься доведеної єресі, і в цьому разі також 
може бути ipso facto проголошено, що він втратив свій уряд. Але не існує спеці-
яльних канонічних положень для цієї процедури або процедури стосовно папи, 
який фізично чи розумово недієздатний, але не зрікається чи не може зректися 
свого уряду і не може бути його позбавлений. Це вважають прогалиною в сучас
ному праві. Коли престол вакантний, або якщо існує перешкода для здійснення 
його верховенства, не повинно бути жодних нововведень в управлінні Вселен
ською Церквою, яке не переходить до Колегії Кардиналів чи Колегії Єпископів 
(на противагу к. 132 про патріярший престол, що зазнає перешкод). По суті, всі 
мусять дотримуватися законів, що встановлені для такого випадку (к. 47). 

Не існує виборів власне на папство, а тільки на уряд Римського Єпископа, з 
яким першість у Церкві пов'язана історично. Вибори Римського Єпископа ре
гулює апостольська конституція Universi Dominici Gredis папи Иоана Павла I I , 
датована 22 лютого 1996 р . 1 4 Виборцями є всі кардинали, яким не виповнилося 
80 років у день звільнення престолу (п. 33). Глави Східних Церков, які не є кар
диналами, не можуть брати участи у виборах папи. 3 117 року вибори Римського 
Єпископа стали виключним привілеєм кардиналів. 1 5 Це підкреслює той факт, що 
вибирають саме єпископа Римської Діоцезії, якому доводиться також здійсню
вати пастирську опіку над Вселенською Церквою саме тому, що він є Римським 
Єпископом. Конклав для виборів повинен початися, коли мине п'ятнадцять -
двадцять днів після смерти папи. Якщо обрана особа згодна і вже висвячена на 
єпископа, вона негайно отримує повноту папських повноважень; якщо вона не 
єпископ, то мусить бути негайно висвячена на єпископа, після чого здобуває по
вну владу свого пастирського уряду. Теоретично будь-який охрещений католик 
чоловічої статі, незалежно від віку чи обряду, може бути обраний папою, але з 
1378 року обрана особа завжди була кардиналом Римської Церкви. У першому 
тисячолітті було кілька пап східного походження. З кінця того ж тисячоліття но
вообраний папа також брав собі нове ім'я. 

14 AAS 88 (1996) 305-343; EV 15: 243-283; Origins 25/37 (7 березня 1996) 617 / 619-630. Цей документ 
пов'язаний з Апостольською Конституцією. Romano Pontifici Eligendo, проголошеною папою Павлом VI 
1 жовтня 1975 p., і замінює її. (AAS 67 [1975] 609-645). 

15 Етимологія слова кардинал викликає суперечки, але, як видається, вказує на тих сторонніх священ
нослужителів, які були інкардиновані у Римську Церкву, щоб мати змогу брати участь у виборах папи. 



114 Т И Т У Л III: Н А Й В И Щ А В Л А Д А Ц Е Р К В И 

2.5. Ті, хто допомагає у виконанні уряду папи (к. 46) 
Очевидно, що величезний обов'язок управління Вселенською Церквою сам 

папа не може виконати. Йому потрібна низка помічників, які здатні вирішувати 
багато проблем, що постають у складній спільноті двадцяти двох Церков Сходу 
і Заходу. З цієї причини існує потреба у певних інститутах, чиїм завданням є до
помагати Римському Архиєреєві у виконанні його найвищого уряду. 

2.5.1. Синод єпископів. Канон 46 § 1 згадує передусім Синод Єпископів, чу
дове нововведення, впроваджене папою Павлом V I , який підтримав бажання 
єпископів, висловлене під час II Ватиканського Собору, у дусі колегіяльности 
бути тісніше залученими до управління Церквою. 1 6 Синод Єпископів не має ви
значення в ССЕО, а тільки в СІС: 

Синод Єпископів - це група єпископів, вибраних з різних частин світу, які збира
ються у визначений час, щоб підтримувати тісні взаємини між Римським Архиєреєм 
і єпископами. Своєю порадою ці єпископи допомагають Римському Архиєреєві в за
хисті і поглибленні віри та моралі, а також у збереженні та зміцненні церковної дис
ципліни. Вони також розглядають питання, що стосуються місії Церкви у світі (СІС 
к. 342). 

Можна вказати на подібні структури у минулому, такі як соборні засідання 
єпископів з області довкола Риму в давній Церкві і пізньому Середньовіччі, або 
synodus endemousa (Постійний Синод) Константинопольського Патріярхату в 
першому тисячолітті, у якому брали участь ті єпископи, які випадково перебува
ли в імперській столиці. 

У ССЕО к. 46 § 1 Синод Єпископів просто згаданий; і в § 2 зроблено посилан
ня на "спеціяльні норми" щодо участи в ньому глав Церков sui iuris. Норми щодо 
його ролі і функціонування викладені в СІС кк. 342-348 і в деяких декретах. 1 7 

На підставі цих норм усі Патріярхи, Верховні Архиєпископи, Митрополити, які 
очолюють Церкви sui iuris, і Митрополити, які очолюють патріярші і архиєпис-
копські Церкви за межами території своєї Церкви, беруть участь у Синоді Єпис
копів. 

Термін "Синод Єпископів" в обох цих кодексах не повинен вводити в оману. 
Він не має нічого спільного з синодами у східній традиції, позаяк Синод Єписко
пів є виключно дорадчим органом. Навіть коли Римський Архиєрей надає йому 
право вирішального голосу, що можливо і передбачено (СІС к. 343), це не змі
нить його природи, позаяк завжди тільки схвалення папи робить його рішення 
обов'язковими. Саме функціонування Синоду Єпископів регулюють норми, які 
встановлює папа. 

Цей Синод є постійною структурою, яка складається з єпископів з усього сві
ту; він збирається на засідання що три роки і навіть частіше. Постійний секрета-
ріят в Римі готує порядок денний. Існують три форми Синоду Єпископів: 

16 Paul VI, MP Apostolica sollicitudo, 15. 9. 1965, (AAS 57 [1965] 775-780). 
" A A S 61 (1969) 525-539; AAS 63 (1971) 702-704. 



КК. 42-54 115 

- Ординарне Загальне Засідання, яке вирішує проблеми, що стосуються 
всієї Церкви: Вишкіл священиків (1967), Правосуддя, LEF (1971), Єванге-
лизація (1974), Катехиза (1977), Шлюб і сім'я (1980), Примирення і Пока
яння (1983), Миряни (1987), Священики (1990), Монахи (1994), Єпископи 
(2001). 

- Надзвичайне Засідання, яке стосується окремої проблеми, яку потрібно 
терміново вирішити: Єпископська Конференція (1969), Церква під Божим 
Словом прославляє Таїнства Христа (1985). 

- Спеціяльне Засідання, що вирішує проблеми, які стосуються певних регіо
нів чи континентів: Голландія (1980), Європа (1991), Африка (1994), Ливан 
(1995), Америка (1997), Азія (1998), Океанія (1999), Європа (2000). 

2.5.2. Колегія Кардиналів, яку в Середньовіччі називали pars de poris ра-
pae, — це інституція, яка зазвичай допомагала папі в управлінні Римською Церк
вою. 1 8 У 1059 році папа Миколай II визнав виключне право кардиналів обирати 
папу. Власне це не повинно цікавити Східні Католицькі Церкви, позаяк цей ін
ститут безпосередньо стосується Римської Церкви. Однак загальновідомо, що 
деякі Патріярхи Східних Католицьких Церков були призначені членами Колегії 
Кардиналів, не без певних протестів. Папа Павло VI хотів зробити Східних Патрі-
ярхів членами Колегії Кардиналів як кардиналів-єпископів - (в колегії існує три 
ранги: кардинали-єпископи, кардинали-священики і кардинали-диякони). Деякі 
з Патріярхів відмовилися, позаяк стверджували, що кардинали є священнослу
жителями римської єпархії, до якої вони, як Східні Патріярхи, не мають жодного 
бажання належати. Тим паче, в єрархії існувало також бажання протистояти по
ступовому формуванню особливого ступеня в межах єрархії, окремого від папи, 
але відмінного і вищого від Східних Патріярхів, з погляду яких Петрова першість 
була тільки пов'язана з урядом Римського Єпископа і Патріярха Заходу.1 9 Щоб 
уникнути цих труднощів, Патріярхів перестали називати Кардиналами Святої 
Римської Церкви, а лише Святої Католицької Церкви. 2 0 Згідно з декретом папи 
Йоана X X I I I , усі кардинали повинні бути єпископами, однак зберігається їхній 
розподіл на три ранги (СІС к. 350). Східні патріярхи і верховні архиєпископи, 
що призначені кардиналами, є кардиналами-єпископами, які зберігають титул 
власного патріяршого чи верховно-архиєпископського престолу, тоді як инші 
кардинали-єпископи отримують титул однієї з семи Церков в околицях Риму; 
кардинали-священики (переважно єпархіяльні єпископи) отримують титулярну 
Церкву в Римі і кардинали-диякони (переважно чиновники Римської Курії) ма
ють титул diaconia. Норми, у яких йдеться про кардиналів у СІС (к. к. 349-359), 
стосуються також кардиналів Східної Церкви; а тому, наприклад, "у тому, що 
стосується їхньої особи, вони вільні від влади управління єпископа єпархії, на 
чиїй території вони проживають" (к. 357 § 2). 

" Carl G. Fürst, Cardinalis, München, 1967; Giuseppe Alberigo, Cardinalato e collegialita, Firenze, 1969. 
" V . J. Pospishil, Eastern Catholic Law, New York, 1993, 101. 
20 Paul VI , MP Adpurpuratorum Patrum, AAS 57 (1965) 295f. 
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2.5.3. Римська Курія є важливою інституцією, яка допомагає папі в управлін
ні Церквою. Поширення уваги Святого Престолу на стільки різних сфер спри
чинила збільшення кількости відомств і установ, які повинні вирішувати поточні 
проблеми. Під час останньої реформи папа Иоан Павло I I , Апостольською кон
ституцією Pastor Bonus від 28 червня 1988 року, перебудував Курію, раціоналі
зувавши кількість служб і роз'яснивши компетенцію певних відомств. 2 1 По су
ті, Конгрегація у справах віровчення, Конгрегація у справах канонізації Святих, 
Конгрегація у справах католицької освіти, Апостольський трибунал для покаян
ня, Трибунали Апостольська Сігнатура і Римська Рота, Конгрегація у справах бо
гослужінь і Святих Таїнств (тою мірою, наскільки вона має справу з розірванням 
подружнього вузла, який є ratum поп consummatum), зберігають свою компетент
ність навіть для Східних Католицьких Церков. 

Конгрегація у справах Східних (Католицьких) Церков (СОС: "Конгрегація у 
справах Східних Церков") заслуговує на особливу згадку.2 2 Це одна з дев'яти кон-
грегацій Римської Курії, і вона має справу з питаннями, що стосуються Східних 
Католицьких Церков (РВ 56-61). Як і инші конгрегації, СОС очолює кардинал 
Префект, якому допомагає Секретар, який є архиєпископом, і штат співробітни
ків. Країни Близького Сходу і Східної Європи, у яких є суттєва присутність Схід
них Католицьких Церков, залежать виключно від СОС у багатьох своїх справах, 
до яких залучені також латинські католики і їхні єпископи. Від СОС залежать 
окремі спеціяльні ради, наприклад, щодо Літургії, вишколу священнослужите
лів, Близького Сходу і т. ин. 

2.5.4. Папські легати (СІС кк. 362-366) - це дипломатичні представники папи, 
тимчасові чи постійні, або акредитовані в партикулярних Церквах у різних кра
їнах чи регіонах або акредитовані в державах і в органах державної влади. Про 
компетенцію цих послів можна дізнатися з їхніх титулів, як вказано далі. 

Нунцій і пронунцій мають ранг посла. Нунцій є деканом дипломатичного кор
пусу нації, в якій він акредитований. 

Інтернунцій має ранг повноважного міністра і дипломатичного представника. 
Легати цієї категорії є також папськими представниками у Церкві країни, у якій 
вони є дипломатами. Нунції та інтернунції наділені особливими правами. 2 3 

Папський делегат не має жодного дипломатичного статусу у країні, у яку його 
посилають; він є папським представником для католиків тієї країни. Його роль, 

2 1 A A S 80 (1988) 841-923; Piero Antonio Bonnet and Carlo Gullo, eds., La Curia Romana nella cost. ap. "Pastor 
Bonus", (SG X X I ) , Vatican, 1990. Див., зокрема, про компетенцію СОС у Marco Brogi, "La Congregatione per le 
Chiese Orientali", там же, 239-268. Щодо адміністрації Ватикану загалом див. T. J. Reese, Inside the Vatican: The 
Politics and the Organization of the Catholic Church, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1996. 

22 Michael Vattappalam, The Congregation for the Eastern Churches: Origins and Competence, L E V , 1999 спра
ведливо стверджує, що перелік у РВ 58 § 2 відомств, що мають виключну компетентність, не є повним, як це 
встановлено практикою і способом дій СОС. По суті, РВ потребує більше точности і конкретизації стосовно 
компетентности СОС. 

23 Congregation for Bishops, "Facilitates nuntiorum, intemuntiorum et delegatorum apostolicorum", EV 3: 1-58. 



К К . 4 2 - 5 4 117 

повноваження й обов'язки визначені в СІС к. 362-367, а також спеціяльними умо
вами його призначення, якщо такі існують. 2 4 

Legatus a Latere (dnalter ego) є делегатом папи в країні, де відбувається осо
блива подія, така як Євхаристійний Конгрес, святкування річниці чи инша важ
лива подія. (СІС к. 358). 

Спеціяльні представники (чи спостерігачі) 2 5 представляють папу в міжнарод
них організаціях або на конференціях чи конгресах. 

2.6. Імена, якими називають Римський Престол (к. 48) 
"Апостольський Престол" чи "Святий Престол" - це терміни, які не познача

ють ані Римського Архиєрея особисто, ані відомства та инші установи Римської 
Курії. Термін "Апостольський Престол" не належить виключно римському пре
столу і застосовувався та застосовується щодо багатьох Церков Апостольського 
походження на Сході. Однак на Заході тільки Рим пишався цим привілеєм, і тому 
на західному обрії Апостольським Престолом був Рим. 2 6 Первісно кожен єпис
копський престол, який зберігав істинну віру, вважався апостольським престо
лом. З часів пізнього Середньовіччя цей термін майже виключно вживали щодо 
Римського престолу, слововживання, яке більше характерне для Сходу, ніж для 
Заходу. Тим не менш, термін "апостольський" не було забрано в тих Східних Цер
ков, які навіть тепер пишаються цим титулом, і термін "Апостольський Престол" 
не вживається виключно в цьому сенсі. Але в к. 48 ССЕО формулює значення 
двох термінів: "Апостольський Престол" і "Святий Престол", у яких вони вжи
ваються в Кодексі, так само, як СІС робить це в к. 361. Термін "Святий Престол" 
використовується тільки двічі в ССЕО (к. 4 і 48), з поваги до терміну, який за
звичай використовувався в конкордатах і схожих договорах з цивільною владою. 
У Титулі X V I I I про екуменізм ССЕО використовує "Римський Апостольський 
Престол" один раз (к. 904 § 1), натякаючи таким чином, що саме вживання цього 
терміну правильне в перспективі ad extra. Так само у внутрішньому католиць
кому слововживанні і в історичному дискурсі буде діяти те ж правило, якщо на 
видноколі перебуває більш ніж один Апостольський Престол. У термінології От
ців Церкви множина "Апостольські престоли" була цілком нормальним явищем; 
тому св. Августин пише: "однак у канонічному Писанні потрібно коритися владі 
дуже багатьох Католицьких Церков, серед яких над усіма ті, що мали привілей 
посідати Апостольський Престол й одержувати листи від апостолів". 2 7 

24 Congregation for Bishops, Index Facultatum legatis pontificiis tibutaraum, Vatican Press, 1986: див. раніше 
також CEP, Prot. N. 1099/71 (1.1.1971), EV 4: 1-31. Подібні права СОС надала папським делегатам, посланим 
до Церков у місцях, що перебувають під її юрисдикцією: СОС, Facilitates legatis Romani Pontifias concessae. 
Vatican Press, 1992 (див. також раніше, 31 жовтня 1974, Vatican Press, 1975; EV, s i : 515-550). Див. D. Le Tour-
neau, "Les légts pontificaux dans le Code de 1983, vingt ans après la constitution apostolique 'Sollicitudo omnium 
Ecclesiarum'",^7iCa« 32 (1989) 229-260. 

25 C I C K. 363 § 2; Faris, EastCathCh, 191-210, 200-204. 
26 Jobe Abbass, Apostlic See in the New Eastern Code of Canon Law, Lewiston Mellen University Press, 1994. 
27 "In canonicis autem scripturis, Ecclesiarum Catholicarum quam plurium auctoritartem sequatur, inter quas 

sane sint quae Apostolicas Sedes habere et epistolas accipere meruerunt" (St. Augustine, De doctrina Christiana, II, 
c. VIII , 12), in: Corpus Christianorum, series latina, 32, p. 39. 
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3. Колегія Єпископів (к. 49) 
Колегія Єпископів з Римським Архиєреєм на чолі має найвищу владу в Церк

ві. У нашому коментарі щодо канону 42 ми пояснили значення терміну "колегія", 
який у цьому контексті має чітке значення і визначені межі. Колегія не є тотож
ною її главі; також її не слід ототожнювати з членами без її глави. Згідно з Божою 
установою Колегія Єпископів є наступником Апостольської Колегії. Дві умови 
потрібні для особи, щоб стати членом колегії: 1) єпископське свячення; 2) єрар-
хічна єдність з главою і членами колегії. 

Згідно з II Ватиканським Собором, "єпископським посвяченням уділяється 
повнота св. Тайни священства. .. .Разом зі завданням {munus) освячувати, дає та
кож завдання вчити і правити" (LG 21). Слід зауважити, що в посвячені існує он
тологічна участь у священних завданнях. Слово завдання (типега) використане 
тут навмисне замість повноваження (potestates), позаяк слово "повноваження" 
можна зрозуміти як владу готову до дії ( "ad actum expedita "). Але щоб мати 
таке повноваження, готове до дії, потрібно додатково отримати, через єрархічну 
владу, канонічне чи юридичне рішення.2* Це відбувається в Латинській Церкві, а 
також в Східних Католицьких Церквах, або шляхом папського призначення на 
посаду єпископа, або схвалення виборів єпископа. З цієї причини стверджено, 
що другою умовою має бути єрархічна єдність, що є не "якоюсь невиразною по
становою, а невід'ємною реальністю, яка вимагає юридичної форми і водночас 
оживлена любов'ю". 2 9 Колегія Єпископів, хоча вона і є суб'єктом влади в Церкві, 
коли єдина з папою, не може претендувати на будь-яку владу без цієї єдности з 
главою колегії. Попри цю тісну залежність, коли колегія не може робити нічого 
без Римського Архиєрея, останній може діяти особисто як суб'єкт найвищої вла
ди в Церкві. 

3.1. Влада Вселенського Собору (к. 50) 
Колегія Єпископів здійснює свою владу: 1) в урочистий спосіб, на Вселен

ському Соборі; 2) у звичайній формі, коли єпископи у власних єпархіях запро
шені Римським Архиєреєм діяти колегіально, або коли їхня дія визнана колегі-
яльною Римським Архиєреєм. Тільки папа може встановити випадки і спосіб, 
у який колегіяльна дія Колегії Єпископів може бути здійснена. 

3.2 Роль папи у Вселенських Соборах (к. 51) 
Що таке Вселенський Собор? Згідно з католицькою еклезіологією, можна за

стосувати подальше визначення. 

Його можна визначити як законне засідання всіх єпископів та инших пастирів, 
скликаних Римським Архиєреєм, які представляють Вселенську Церкву, що з дозволу 
того самого Архиєрея, обговорює доктринальні, дисциплінарна і пастирські питання 
стосовно всієї Церкви, діючи колегіяльно у строгому сенсі цього слова, навіть через 
урочисте здійснення повної і найвищої колегіяльної влади над усією Церквою.30 

2 8 L G , Nota explicativapraevia, 2. 
2 9 Там же. 
30 Gianfranco Ghirlanda, //Diritto nella Chiesa, mistero di communione, Roma, 1990, 50.' 
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Вираз "вселенський" ("ecumenical") походить з грецької мови і означає "все-
загальний" або "з усього населеного світу". Потрібно пам'ятаї и, що окрім все
ленських соборів, існують також єпархіальні, місцеві чи регіональні собори. 

Згідно з еклезіологією Православних Церков, вселенський собор є засідан
ням єпархіяльних єпископів, пастирів і докторів Церкви, скликаних разом, якщо 
можливо, з усіх частин християнського світу, щоб обговорити і вирішити з до
помогою Святого Духа, церковні питання чи справи, що стосуються віри і життя 
Вселенської Церкви. Ці наради вітає і приймає вся "pleroma" Церкви. 3 1 Різницю 
між православним поглядом щодо цього питання і поглядом Католицької Церк
ви слід шукати в ролі, яку приписують церковній pleroma православні, з одного 
боку, і Католицька Церква Римському Архиєреєві, з иншого. Для православ'я со
бор не "народжений" вселенським; він стає вселенським після прийняття На
родом Божим. Це не слід розуміти в тому сенсі, що соборні рішення без згоди 
народу будуть неправосильними, а що їхнє прийняття народом є зовнішнім і не
спростовним свідоцтвам їхнього священного характеру. З цього погляду, вірні як 
народ є "захисниками", а не "суддями" релігії. Православний богослов Трембе-
лас стверджує, що "свідоцтво такого типу саме є достатнім для остаточного ви
знання того, що собор є святим і вселенським". 3 2 По суті, історичні приклади, як 
видається, могли б підтримати цю тезу. "Розбійницький Ефеський Собор" (449), 
Другий Ліонський Собор (1274) і Флорентійський Собор (1439) були відкинуті 
народом і не мали жодного подальшого впливу на життя православ'я. 

У православ'ї немає Церкви, яка навчає, і Церкви, яка вчиться, а тільки єдина си
нодальна Церква, у якій кожне догматичне рішення, щоб бути таким, повинне ма
ти згоду людей. Тільки після того, як рішення змогло отримати згоду вірних і було 
прийняте більшістю вірних, тільки тоді воно стане частиною надбання непомильної 
правди Церкви.3 3 

Більш радикальний погляд запропонував А. Хом'яков, прихильник слов'яно
фільства. Він переконував, що тільки свідомість Народу Божого отримує до
помогу від Святого Духа, і тому тільки вона одна може претендувати на непо
мильність. Єпископи на соборі є тільки свідками віри Божого Народу. Тому їхнє 
вчення стає непомильним, коли його приймає народ. Потребу прий і, л ітя вселен
ських соборів визнають також католицькі автори, які розглядають екуменізм не 
як щось статичне, а як історичний процес у житті Церкви, у якому вирішальними 
моментами є не тільки Літургічна відправа і канонічне схвалення цих соборів, 

31 Salachas, Istituzioni, 108-109. 
32 P. Tiembelas, Dogmatique de l'Église orthodoxe catholique, vol. II, edit. Chevetogne, 1967, 438, процитовано 

за D. Salachas, op. cit., 121. Але прийняття "народу" - це також прийняття важливих людей, таких як єпископи, 
у тому числі єпископ Риму, та імператор: Kallistos Ware, "L'exercise de l'autorité dans l'Église orthodoxe", Irénikon 

54(1981)451-471:55 (1982)25-34. 
33

 V. Medehintu, "Collegialità délie Chiese nell'Ecumenismo contemporaneo", Oriente Cristiano 3 (1969), 8, 

процитовано за D. Salachas, op. cit., 122. 
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але й також подальше їхнє прийняття різними Церквами і включення до переліку 
наступним собором. 3 4 

Хоча не існує жодного офіційного переліку вселенських соборів, з X V I ст. в 
римо-католицьких колах вселенськими вважаються також загальні собори, про
ведені на Заході впродовж другого тисячоліття. 3 5 Традиція нероз'єднаної Церк
ви одностайна у визнанні вселенськими перших семи соборів, до яких Труль-
ський Собор (691-692) долучений як завершення п'ятого і шостого вселенських 
соборів. 3 6 Для Православних Церков перелік закінчується на сьомому вселен
ському соборі (II Нікейський Собор, 787), у той час як для католиків, хоча й 
не згідно з автентичним Учительським урядом, перелік зазвичай триває аж до 
сучасносте і тепер налічує двадцять один Вселенський Собор. По суті, у 1974 
році, з нагоди семисотлітньої річниці II Ліонського Собору (1274), папа Павло VI 
кваліфікував цей собор як "загальний собор", навмисне уникаючи терміну "Все
ленський Собор". 3 7 Якби слід було дотримуватися поглядів першого тисячоліття, 
коли собор вважався вселенським, якщо існувала б співпраця Римського Єписко
па, що репрезентував Захід, і згода инших чотирьох патріярхатів (Константино
поля, Олександрії, Антіохії та Єрусалиму), 3 8 постає питання щодо можливости 
проведення вселенського собору в сучасному стані неповної єдности. Хто міг би 
скликати такий собор? 

З погляду православних, це неможливо. А. Апівісатос категоричний щодо 
цього: 

.Якщо сьогодні Православна Церква скликала б восьмий Вселенський Собор, то 
римський патріярхат був би відсутній, хоча він брав участь у перших семи вселен
ських соборах. .. .Такий собор не був би вселенським. .. .Така сама трудність виникла 
б і для Католицької Церкви: Католицька Церква не може скликати Вселенський Со
бор, якщо у ньому не візьмуть участи Східні Православні Церкви і Протестантські 
Церкви, кожна з яких приймає нікейсько-константинопольське визнання віри.39 

и Vittorio Peri, "L'ecumenicita di un concilie- come processo storico nelia vita délia Chiesa", Annuarium Historiae 

Conciliorum 20 (1988) 216-240. 
35

 Vittorio Péri, "Il numéro dei concili ecumenici nella tradizione cattolica moderna", Aevum 37 (1963) 430-510. 
36

 Див. Trullo Revisited, "Introduzione". 
3 7

 Семантично немає чіткої відмінносте між "вселенським собором" і "загальним собором". По суті, 
видання вселенських соборів X V I і XVII століть називаються "concilia generalia": Жак Мерлін (Париж, 1524), 
Петер Краббе (Кельн, 1538, 1551), Доменіко Боллані і Д. Ніколіні (Венеція, 1587), "Roman edition", éd., Ro

bert Bellarmine (Rome, 16081612). Відтак не потрібно надавати невиправданої догматичної важливосте тер
міну, який обрав папа Павло VI у 1974 p., хоча фактичний вибір варіянту "загальний собор" є суттєвим. Нову 
історіографію, яка добре застосовує цю відмінність, див. у невеликому томі N. Tanner, / concili délia Chiesa, 

Milan, 1999. Як і в єрархії істин, тут є також градація соборів (чи синодів, з грецької), хоча поки що не існує 
загальновизнаної термінологічної однорідносте: вселенський собор, загальний собор Заходу або Сходу, 
національний собор, регіональний собор, синод патріярших Церков, собор єрархів Митрополичих Церков, 
місцевий собор, постійний синод, єпархіяльний синод чи єпархіяльні збори. 

38 Vittorio Peri, / concili е le chiese. Ricerca storica sulla tradizione d'universalità dei sinodi ecumenici, Rome, 

1965, 21-34. 
M

 A. Alivisatos, Note universitaire, Athens, 1954, 43-45; V. I. Pheidas, ПроилоОЕстц ошцорфюаєюс той бЕацоіі 
Tnç Пєутархіас xtov Патріархам, Athens, 1969; той же автор, Істторіко-KavoviKà прорХтщата яєрі Tfjv Хєітоируіау 
той бєацои xf|ç nevrapxiaç, TCOV Патріархату, Athens, 1970. 
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Тому православні послідовні, коли говорять про "Всеправославний Собор" 
або "Вселенський Всеправославний Собор" або "Верховний Синод Православ'я", 
цілком усвідомлюючи, що така подія не буде вселенським собором, а тільки 
всеправославним синодом. Однак важливо, що ця велика церковна подія, яка 
готувалася впродовж кількох десятиліть, названа "Великим і Святим Синодом 
Православної Церкви", тобто з використанням атрибутів, які приписували собі 
окремі вселенські собори. 

Для Католицької Церкви, яка дотримується вчення Lumen Gentium, можливо 
провести Вселенський Собор, скликаний папою, який, згідно з волею Христа, 
є видимим главою Вселенської Церкви. Фактично, у своїй якості глави Колегії 
Єпископів Римський має владу: 

1. Скликати Вселенський Собор. Це історичний факт, що перші сім вселен
ських соборів скликав візантійський імператор; папа давав свою згоду на 
ці собори; у деяких він брав участь особисто, але на більшість инших по
силав легатів. Згідно з одним канонічним поглядом, імовірно, що імпера
тор діяв у цьому разі de facto, а не de iure. Однак християнські імперато
ри без сумніву діяли de iure готапо, можливо, за аналогією до закону, що 
регулював pontifices.40 Ця юридична традиція могла б пояснити, чому на 
Флорентійському Соборі (1439) Візантійський Імператор Йоан V I I Палео-
лог категорично відмовився задовольнити вимогу, висунуту папою Євге-
нієм IV, отримати право скликати вселенські собори. Фактично, візантій
ські імператори, які скликали вселенські собори в першому тисячолітті, 
не головували на них і не брали участи в голосуванні, а наглядали за їхнім 
належним проведенням, і після того надавали юридичної сили рішенням 
єпископів. Таким чином церковні канони (KCtvoveq) отримували юридичну 
силу державних законів (vouoi). Позаяк скликання не є актом священичої 
влади, видається, що його можна сприймати як властиве munus regale ми
рян, відповідно до ССЕО к. 408 § 2, згідно з яким миряни допускаються до 
munera ecclesiastica, які не "вимагають свячення" у своїй суті. 

2. Головувати або особисто, або через своїх представників. 
3. Визначати порядок розгляду справ, порядок діяльности собору і процеду

ри, яких слід дотримуватися. Пропозиції Отців Собору потребують його 
схвалення. 

4. Разом з Отцями Собору схвалювати міркування собору. 

40 Pontifices первісно були дорадчим органом (collegium), завданням якого було допомагати головному 
магістрату у його сакральних функціях. ...і їхні рішення були décréta, тобто, заявами щодо питань, що 

представлені їм чи перебувають у їхній компетенції; вони не були законами і не мали жодного примусового 
впливу. Не видається, що на практиці ними нехтували, одинак магістратура, а не самі понтифіки, повинна була 
надавати їм законну силу". - The Oxford Classical Dictionary, (2 éd., Oxford, Clarendon, 1968), art. "Pontifex, 

pontifices", (716). Pontifex maximus нагадує "первосвященика", позаяк Август обійняв цю посаду (там же, З 
éd., 1996), 1219-1220. Після того як імператор Ґраціан відмовився від титулу, його вільно міг прийняти володар 
римського престолу, і він вільно вживався в "імперському" стилі. 
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5. Переносити собор з одного місця в инше, наприклад, Базельський Собор, 
Тридентський Собор, і т. ин. 

6. Призупиняти собор, тобто, тимчасово переривати його діяльність. Якщо 
Святий Собор стає вакантним впродовж собору, то собор переривається 
"ipso iure" (к. 53). 

7. Розпускати собор, тобто, оголошувати його завершеним. 
8. Підтверджувати і проголошувати декрети собору. Ці декрети стають обо

в'язковими, як тільки отримують схвалення папи і проголошені за його 
вказівкою (к. 54 § 1). 

Усі єпископи, як єпархіяльні, так і титулярні, є членами Колегії Єпископів 
і мають право та обов'язок брати участь у вселенських соборах з вирішальним 
голосом (к. 52 § 1). Римський Архиєрей може запросити взяти участь у соборі 
також і тих осіб, які не є єпископами, однак їхню роль на соборі визначає папа 
або собор з дозволу папи; їм можуть надати право вирішального або тільки до
радчого голосу, а також вони можуть бути простими спостерігачами (к. 52 § 2). 

Підсумовуючи, можна зробити подальші спостереження. 
1) Титул I I I з його 13 канонами формулює тільки основні принципи і норми 

щодо найвищої влади в Церкві. По суті, вони були взяті з LEF і включені в ССЕО 
через СІС. Обидва кодекси містять кілька канонів про здійснення надзвичайної 
влади в Церкві; наприклад, у виконанні Учительського уряду науку як остаточно 
непомильну може проголошувати або Римський Архиєрей, або Вселенський Со
бор (к. 597). Існують численні випадки в обох кодексах, які вимагають звернен
ня до Римського Апостольського Престолу у справах, що стосуються Церков sui 
iuris. 

2) Здійснюючи свою всезагальну першість у юрисдикції, папа Иоан Павло II 
проголосив готовність зробити необхідні зміни, якщо вони розширять екуменіч
ну єдність розділених Церков. 4 1 Таким чином були визнані історичні випадковос
ті, за яких таке здійснення розвивалося. Иншими словами, не всі акти здійснення 
найвищої влади належать до непорушного божественного права, навіть якщо не 
відмовлятися від твердження, що власне першість належить до ius divinum.*2 

3) Як і першість Римського Архиєрея, Вселенський Собор є також історичною 
"евольвентою", і тому слід зважати на те, що він розвивався, реагуючи на різно
манітні соціяльні та політичні фактори, а також протиборство різних богослов
ських шкіл на кшталт галіканства і ультрамонтанства, що творили історію Церк
ви. Справді, у світлі церковної історії вселенські собори сьогодні сприймаються 
як нерівноцінні. Перші чотири собори вважають належними до категорії, що має 
перевагу над иншими. У таку теологію "єрархії" вселенських соборів західні 

41 Йоан Павло II, енцикліка Ut unum sint, 25. 5. 1995, AAS 87 (1995) 921-982; EV 14: 2667-2884; див. n. 95, 
EV 14:2867. 

42 CDF, "Il priraato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa", 31.10.1998, OR, 31.10.1998, 7; EV 17: 
1588-1608. 
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загальні собори другого тисячоліття також можуть бути включені до особливої 
чи третьої категорії.4 3 

j 4) У будь-якому разі, вселенські собори можна розглядати як такі, що різним 
чином "втілюють sollicitudo omnium ecclesiarum, як вираження різноманіття та 
всезагальности Народу Божого, вираження єдности стада Христового і об'єднан
ня місцевих Церков". 4 4 

5) Як ми побачили, згідно з католицькою доктриною і дисципліною, найви
щою владою в Церкві наділені Римський Архиєрей (Титул I I I , глава 1) і Колегія 

' Єпископів (Титул I I I , глава 2). Римський Архиєрей не поділяє будь з ким своєї 
першости, а в здійсненні своєї влади він має помічників, які допомагають йому 
(2.5 вгорі). Цього не можна сказати про Колегію Єпископів: Синод Єпископів 
тепер є тільки консультативним органом Римського Архиєрея, і його не розгля-

? дають як представницький орган Колегії Єпископів, яка здійснює найвищу владу 
через делегування чи участь. Однак упродовж другої половини першого тися
чоліття Колегія Патріярхів, відома як пентархія, розглядалася як така, що має і 
здійснює найвищу владу у Церкві, в період між засіданнями Вселенського Со
бору. Про природу і обсяг влади патріярхів див. подальший Титул IV. 

» БІБЛІОГРАФІЯ 
Крім назв, наведених у примітках, де контекст вказує на певну думку, яку ілюструє 

цитована робота, наводимо подальші праці, які представляють різні точки зору, залежно 
від складносте питань, про які йде мова. 
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Титул IV 

ПАТРІЯРШІ ЦЕРКВИ 
(кк. 55-150) 

Першим і найвищим ступенем Східних Католицьких Церков sui iuris, поді
лених на чотири категорії, є Патріярші Церкви, про які йде мова в цьому Титулі. 
Майже такий же високий ступінь самоврядування мають Верховні Архиєпис-
копські Церкви, яким присвячений наступний Титул 5 (кк. 151 -154). На третьому 
щаблі перебувають Митрополичі Церкви sui iuris (кк. 155-173). "Инші Церкви 
sui iuris" (кк. 174-176) становлять останній і найнижчий ступінь Церков sui iuris, 
і про обидва з них йде мова в Титулі 6. 

1. Патріярша Інституція (к. 55) 
Як наступники Апостолів, єпископи мають повноту пастирського священства 

і пастирської влади, які розвивалися, набуваючи різноманітних форм та ступенів. 
У ранніх століттях єпископи, які мали певний престиж чи першість називалися 
патріярхами. Що було виявом поваги, а не ознакою юрисдикції. З митрополичої 
системи церковного управління розвинулася патріярша система, і до шостого 
століття титул патріярха було застережено за престолами Риму, Константино
поля, Олександрії, Антіохії і Єрусалиму. Патріярша влада єпископів цих п'яти 
престолів не була чимось явно створеним ранніми вселенськими соборами; рад
ше ранні собори виконували роль "вказівників" в еволюції патріярщої системи 
управління, коли вони санкціонували вже наявні структури. 

Шостий канон І Нікейського Собору (325) визнав давній звичай, що єпископ 
Олександрії має владу над секулярними провінціями Єгипту, Лівії і Пентаполю, 
який можна порівняти з владою римського єпископа. Схоже твердження також 
приховано зроблене в тому самому каноні стосовно єпископа Антіохії в секу-
лярній єпархії Орієнсу, яка складалася з кількох провінцій. Хоча цей канон не 
застосовував терміну патріярх, він дав офіційний дозвіл на існуючу патріяршу 
структуру церковного управління. 

Той же канон І Нікейського Собору стверджує, що "инші єпархії також пови
нні зберігати свої давні привілеї". Поширеною є думка, що канон говорить про 
єпископа Кесареї Каппадокійської в секулярній єпархії Понту, єпископа Ефесу у 
секулярній єпархії Азії і єпископа Гераклеї у секулярній єпархії Фракії, і що вла-



130 Т И Т У Л IV: П А Т Р І Я Р Ш І Ц Е Р К В И 

да цих єпископів мала такий ранг, як і влада єпископів Олександрії та Антіохії, 
хоча й на значно обмеженішій території. Попри статус Єрусалима як допоміж
ного для єпископа Антіохії, к. 7 І Нікейського Собору визнав першенство чести 
єпископа Єрусалима, не давши пояснення, які наслідки має таке розрізнення. 

Встановлення імператорського правління у Візантії (пізніше став відомий як 
Константинополь) призвело до розширення престижу і влади його єпископа над 
иншими єпископами території. Канон 2 І Константинопольського Собору (381) 
ще раз підтвердив права єпископів Олександрії та Антіохії, які вже були згадані 
в І Нікейському Соборі, і встановив певні права для єпископів Кесарії Каппадо-
кіської, Ефесу і Гераклеї. Канон 3 того самого собору засвідчив, що єпископ Кон
стантинополя має першість честі (не визначивши, що цей вислів означає),1 яка 
поступається тільки єпископові Риму, тому що це місто є "Молодшим Римом". 

Халкедонський Собор (451) вирішив, що слід належно вшанувати єпископа 
Єрусалима, святого міста, хоча й цьому місту бракувало політичного впливу. 
Єрусалим мав отримати юрисдикцію над трьома провінціями, що раніше нале
жали Антіохійському Престолу. Канони 9 і 17 санкціонували юрисдикцію єпис
копа Константинополя над иншими єпископами території. Канон 28 (прийнятий 
всупереч голосу папських легатів і пізніше відкинутий папою) твердив, що Кон
стантинополь повинен посідати місце, яке поступається тільки Риму, і довірив 
єпископу Константинополя обов'язок висвячувати єпископів серед варварів, тоб
то, єпископів християнських громад поза Римською Імперією. Попри перший 
спротив Риму до цього канону, організація Церкви, яку санкціонував Халкедон
ський Собор повинна була зберегтися. Канон 36 Трульського Собору (629) під
твердив існування п'ятьох патріярших престолів, серед яких Константинополь 
посідав друге місце після Риму. Схваливши к. 21 IV Константинопольського Со
бору (869-870), папа Адріян II (867-872) затвердив єрархічну структуру Церк
ви, якою керують п'ять патріярших престолів. Згідно з к. 17 цього Собору, який 
вважають вселенським на Заході, але не на Сході, п'ять патріярхів (пентархія) з 
надмитрополичими повноваженнями є "апостольськими прелатами" (apostolici 
praesules), які стали наступниками апостолів як "найвищі архиєреї і верховні пас
тирі в Католицькій Церкві". 2 Попри напруження, яке виникло після розриву єд
нання між Римом і Константинополем у 1054 p., встановлений порядок першен-
ства серед престолів був знову підтверджений к. 5 IV Латеранського Собору 
(1215), у якому Константинополь повинен був посідати друге місце, хоча в той 
час престол посідав латинський прелат, призначений папою як титулярний па
тріарх. 

Позаяк патріярхальна система розглядалася на Сході як звичайна форма цер
ковного управління, суперечки і незгоди між християнськими спільнотами при
зводили до того, що ворожі єрархії засновували власні патріярхати. Христологіч-

1 Brian Е. Daley, "Position and Patronage in the Early Church: the Original Meaning of 'Primacy of Honour"', 
Journal of Theological Studies 44 (1993) 529-553. 

2 Згідно з тим собором, "Це стосується, передусім, найсвятішого папи Стародавнього Риму, після нього па-
тріярха Константинополя, і згодом - патріярхів Олександрії, Антіохії і Єрусалиму" (Tanner, D E C , I, r. 21, 182). 
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на полеміка V століття призвела до збільшення кількосте єрархів і претендентів 
на той же патріярший престол. Після Великої Схизми глави деяких національних 
Церков також були проголошені патріярхами (наприклад, Москва, Болгарія, Сер
бія, Румунія і Грузія). І наостанок, надання патріярхату главам деяких громад, які 
вступили в злуку з престолом Риму, також стало причиною збільшення кількосте 
патріярхатів. Однак ці "уніятські" патріярхи мали тільки ті повноваження, які 
надав чи визнав папа. II Ватиканський Собор постановив, що права і привілеї 
патріярхів повинні бути відновлені такими, якими вони були у час злуки між 
Сходом і Заходом (ОЕ 9). У післясоборовій кодифікації це завдання було доруче
не I I I дослідницькій групі De sacra Hierarchia PCCICOR.3 

2. Патріярша влада (к. 56) 
Східний католицький патріярх - це єпископ, який має владу над мирянами, 

монахами, духовенством, єпископами і митрополитами своєї Патріяршої Церк
ви згідно з нормами права (загального і партикулярного), схваленого найвищою 
владою (к. 56). Його владу, окреслену в ССЕО, папа Иоан Павло II проголосив 
участю у владі найвищої єрархії Церкви. Це не обов'язково означає, що влада 
патріярхів, визнана першими вселенськими соборами, була в тій мірі владою за 
участю. 4 Ці собори, по суті, визнали звичаєву владу, яка існувала до них, але не 
твердили, що передали її. Для них єпископ Риму був одним з п'яти патріярхів, 
хоча й першим. Не існує також жодних історичних доказів, що саме від єписко
па Риму инші чотири патріярхи отримують свою владу за участю. 5 Римський 
Архиєрей зазвичай здійснює свою владу над Патріяршою Церквою через СОС. 6 

Здійснення патріяршої влади над мирянами, монахами і духовенством, що підпо
рядковані єпархіяльному єпископові, на практиці вимагає його посередництва. 
Хоча безпосереднє здійснення належить патріяршій владі, однак його потрібно 
застосовувати тільки у виняткових випадках, позаяк необхідно поважати прин
цип субсидіарности. 

3 1. Zuzek, "Compiti del Coetus III e IV", Nuntia 3 (1976) 70-92; той же автор, "De patriarchis et Archiepiscopis 
Maioribus", Nuntia 2 (1976) 31-52; "Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium", Nun
tia 19 (1984) 7-12, 24-47; "La nuova revisione dello Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum 
orientalium", Nuntia 22 (1986) 3-124. 

4 Иншу думку знаходимо в Ivan Zuzek, "The Authority and Jurisdiction in Oriental Catholic Tradition", Under-
tanding, 459-479. Він доводить: Влада управління, яку встановив Ісус Христос, є тільки двоїстою: владою най
вищої єрархії і владою єпархіяльного єпископа, рівною на Заході і на Сході. Будь-яка инша влада управління, 
відповідно, повинна належати або до тієї, або до иншої. У католицькому вченні немає місця для самостійної 
"посередницької влади" (475). Позаяк патріярша влада не походить від єпархіяльного єпископа, твердить він, 
вона мусить бути участю в божественній владі. Головною слабістю цього догматичного підходу є припущення, 
що влада, яку Ісус дав своїм апостолам, була сумірною владі єпархіяльних єпископів. 

' Див. George Nedungatt, "The Patriarchal Ministry in the Church of the Third Millennium", Jurist 60:2 (2000). 
Цитуючи провідні біблійні та історичні дослідження, автор показує, що як єпархіяльний ("монарший" чи "єди
ний") єпископ є результатом розвитку пресвітерської ради, так патріярша влада з'явилася внаслідок подальшо
го вибіркового розвитку тої самої первісної апостольської влади. Переоцінка патріяршого служіння у цьому 
світлі, твердить він, є потрібною для екуменічного майбутнього Церкви. 

6 Детальне дослідження цих питань, які вимагають звернення до Апостольського престолу для згоди, до
зволу чи поради, див. Michael Vattappalam, The Congregation for the Eastern Churches: origins and Competence, 
LEV, 1999 (докторська дисертація, Факультет канонічного права, РІО, 1998-1999). 
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3. Патріярші Церкви і Престоли (к. 57) 
Створення і відновлення, змінювання і скасування патріарших Церков засте

режене за Римським Архиєреєм чи Вселенським Собором (к. 57 § 1; див. також 
ОЕ11). 

У давні часи заснування Патріярших Церков узаконювалося через урочисте 
визнання Вселенським Собором надмитрополичої влади, яку здійснювали певні 
єпископи, що підтверджувало імперське законодавство. Відновлення патріярха-
тів Римський Архиєрей виконував не так давно. Змінювання може мати форму 
територіяльних змін (к. 146 § 2); крім того, може зменшуватися чи зростати влада 
патріярха чи Синоду Єпископів щодо конкретного питання. У випадку потреби 
найвища влада може скасувати Східну Католицьку Патріаршу Церкву. 

Найвища влада має виключну компетенцію легітимно змінювати визнані чи 
надані патріярші титули (к. 57 § 2). Патріярші титули беруться з важливих міст 
чи регіонів в межах території Церкви (Олександрія, Антіохія, Єрусалим, Кілікія 
і Вавілон). Коли певні католицькі патріярші уряди були відновлені римськими 
архиєреями, цим патріярхатам надавались титули. 

Якщо політичні, соціяльні чи релігійні чинники не вимагають иншого, осідок 
резиденції патріярха має перебувати в головному місті на території Патріяршої 
Церкви, від якого патріярх бере свій титул. Цей престол можна переносити тіль
ки з дуже серйозної причини і за згодою Синоду Єпископів та з дозволу Римсько
го Архиєрея (к. 57 § 3). 

4. Першенство Патріярхів (кк. 58-60) 
Східні католицькі патріярхи мають першенство на усіма єпископами будь-

якої Церкви, навіть у своїх власних єпархіях (діоцезіях) або Церквах (к. 58). Па
тріярхи Східних Католицьких Церков, хоча деякі з них поставлені раніше від 
инших, є рівними щодо свого патріяршого сану (к. 59 § 1; ОЕ 8). 

Зважаючи на цю фундаментальну рівність, існує першенство вшанування се
ред тих, хто носить титули патріярших престолів: 

- Існує першенство вшанування серед давніх патріярших престолів, а саме, 
Константинополь, Олександрія, Антіохія і Єрусалим (к. 59 § 2). У цей час 
немає католицького власника титулу константинопольського патріяршого 
престолу; Коптський патріярх носить титул Олександрійського Престолу; 
Мелкітський Греко-Католицький, Маронітський і Сирійський патріярхи 
носять титул престолу Антіохії. Мелкітський Греко-Католицький Патріярх 
також носить особистий титул престолів Олександрії та Єрусалима. 

- Після давніх патріярших престолів ідуть инші престоли (к. 59 § 3). Хал
дейський католицький патріархат був заснований у 1553 р.; Вірменський 
католицький патріярхат - у 1742 р. 

- Якщо кілька патріярхів носять однаковий титул, як у випадку з престолом 
Антіохії, першенство визначається згідно з піднесенням до патріяршого 
сану. (к. 59 § 4). 
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- Патріярх має першенство перед усіма иншими патріярхами в інституції, 
призначеній для вірних власної Церкви sui iuris (к. 60 § 1). 

- Патріярх, який має дійсну владу, стоїть вище від вислуженого патріярха (к. 
60 §2) . 

- Застосовуються також спеціяльні норми першенства, встановлені Римсь
ким Архиєреєм (наприклад, патріярхи і кардинали) (к. 58). 

5. Патріярший прокуратор (к. 61) 
З дозволу Римського Архиєрея патріярх може призначити прокуратора, що 

діятиме як його представник у Римі (к. 61). Як правило прокураторами патріяр-
хів у Римській Курії призначають єпископів чи священиків із саном прелата, які 
проживають у Римі. 

6. Вислужений патріярх (к. 62) 
Патріярх може в будь-який час подати зречення від уряду перед Синодом 

Єпископів чи Римським Архиєреєм (к. 126 § 2). Вислужений патріярх зберігає 
свій титул та почесті, і йому належить першенство вшанування згідно з к. 60 § 2. 
Крім того, вислужений патріярх має право на утримання і місце проживання, що 
відповідає його титулу і надається за його згодою (к. 62). 

7. Вибори патріярхів (кк. 63-77) 
Звичайною процедурою призначення патріярха є вибори на Синоді Єписко

пів (к. 63). Позаяк патріярх є єпископом, залишаються чинними також вимоги до 
кандидата на єпископат (к. 64; див. к. 180). Партикулярне право Церкви sui iuris 
може також встановлювати инші вимоги до кандидата, який може стати патрі-
ярхом. 

Коли патріярший престол стає вакантним, потрібно призначити адміністра
тора Патріяршої Церкви (к. 127). Адміністратор Патріяршої Церкви повинен по
відомити Римському Архиєреєві і всім єпископам Патріяршої Церкви про ва-
кантність, виконати всі норми загального чи партикулярного права та інструкції 
Римського Архиєрея, а також скликати єпископів на синод для виборів патріярха 
(к. 128). 

Синод для виборів патріярха зазвичай повинен відбуватися в патріяршій ре
зиденції, але може бути скликаний в иншому місці зі згоди постійного синоду 
(к. 65 § 1). Синод скликається впродовж одного місяця (або найбільше двох міся
ців, якщо дозволяє партикулярне право) від дня вакантное™ престолу (к. 65 § 2). 

Усі члени Синоду Єпископів, які повинні бути скликані на синод, мають ак
тивний голос у виборах патріярха (к. 66 § 1). Кожен єпископ має право на один 
голос; голосування через заступника або листом заборонене (кк. 105 і 950). Якщо 
член синоду присутній у будинку, де відбуваються вибори, його голос повинні 
прийняти рахівники (к. 949 § 2). Якщо єпископ, який не має права голосу, усе ж 
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проголосує, цей голос не зараховується, однак вибори залишаються правосиль-
ними, якщо голос не був вирішальним (к. 953 § 2). 

Тільки члени синоду, секретар і рахівники можуть бути присутні в кімна
ті для виборів (к. 66 § 2). Втручання перед виборами чи після них заборонене 
(к. 66 § 3). Ані присутність сторонніх осіб, ані втручання per se не позбавляє 
правосильности виборів, але якщо свобода виборців була порушена, то вибори 
будуть недійсними (кк. 952 і 954 § 1, 1-е). 

Загальна процедура виборів, описана в кк. 947-957, повинна бути дотримана 
у виборах патріярха, і кожен суперечливий звичай відкинутий (к. 67). 

Право єпископа бути скликаним на виборчий синод, пов'язане з відповідаль
ним обов'язком участи у синоді (к. 68 § 1), за винятком тих, які зреклися уряду 
і мають право бути викликаними, але не зобов'язані брати участь (к. 104 § 1). 
Єпископ, який вважає себе неспроможним взяти участь у виборах, повинен 
письмово повідомити про причини синодові. На першому засіданні єпископи, 
присутні у визначеному місці, повинні визначитити, чи законні ці перешкоди 
(к. 68 § 2). Якщо причини визнаються законними, єпископа не буде включено 
в обчислення кворуму; однак, якщо причини не визнають законними, єпископ 
повинен бути включений до загальної кількости єпископів, зобов'язаних брати 
участь у виборах, під час обчислення кворуму. Кворум, який потрібен для пра-
восильних виборів, становить дві третини від загального числа єпископів, які 
зобов'язані брати участь у виборах (к. 69). 

Вибори президента синоду повинні бути завершені впродовж першого засі
дання синоду (к. 70). До виборів головує адміністратор Патріяршої Церкви. До 
обов'язків голови належить повідомити обраному результат виборів (к. 73) і ого
лосити його (к. 956 § 2). Для допомоги у виборах серед числа членів синоду по
винні бути призначені два рахівники і секретар; партикулярне право може при
писувати, що ці посади можуть обіймати також священики і диякони (к. 71 § 1). 
Усі присутні мають відповідальний обов'язок зберігати таємницю стосовно усіх 
питань, що стосуються виборів, упродовж і після синоду (к. 71 § 2). 

Зазвичай потрібно отримати дві третини голосів, щоб бути обраним патріяр-
хом; партикулярне право може зменшити цю вимогу до абсолютної більшости 
після трьох безрезультатних голосувань (к. 72 § 1). Коли вимога зменшується 
до абсолютної більшости, число кандидатів повинне бути зменшене до двох з 
найбільшою кількістю голосів. Якщо число кандидатів не може бути зменшене 
до двох через рівність голосів, кандидатом стає той, хто є старшим, спочатку за 
пресвітерським свяченням, а далі за віком (к. 183 §§ 3-4). 

Якщо єпископи не здатні обрати патріярха впродовж п'ятнадцяти днів після 
відкриття синоду, справа переходить до Римського Архиєрея, який може призна
чити патріярха у спосіб, який вважає доречним (к. 72 § 2). 

Якщо обраний патріархом є принаймні законно проголошеним єпископом 
(к. 73) або якщо він отримав згоду Римського Архиєрея бути внесеним до затвер
дженого списку кандидатів на єпископа (див. к. 184), його повинні повідомити 
відразу після обрання. Якщо обраний не перебуває в цьому списку, синод пере-



К К . 5 5 - 1 5 0 135 

ривається, поки голова не подасть ім'я обраного до Апостольського Престолу на 
розгляд (к. 185 § 1). Усі, хто знає результати виборів, повинні зберігати абсолют
ну таємницю, навіть стосовно обраного. 

Обраний отримує два корисні дні (див. к. 1544 § 2), щоб прийняти чи відхи
лити вибір (к. 74). Після прийняття вибору особа здобуває право на єпископське 
свячення (якщо ще не є єпископом) та патріяршу інтронізацію. Відхилення вибо
ру призведе до абсолютної втрати цих прав, однак особа може бути переобрана 
(к.957 §3) . 

Якщо обраний є хіротонізованим єпископом, він повинен бути інтронізований 
як патріярх згідно з приписами Літургічних книг; якщо обраний не є єпископом, 
він повинен отримати єпископську хіротонію перед інтронізацією (к. 75), після 
чого може правосильно виконувати свій уряд (к. 77 § 1). 

Синод Єпископів повинен повідомити Римського Архиєрея і патріярхів ин-
ших Східних Церков про вибори патріярха та інтронізацію. Згодом синод пови
нен засвідчити Римському Архиєреєві, що патріярх склав визнання віри і обі
тницю вірности (к. 76 § 1). З погляду екуменізму було б корисно, якби, згідно зі 
звичаєм першого тисячоліття, були повідомлені також инші східні патріярхи. 

Новообраний патріярх повинен звернутися про церковне сопричастя до Рим
ського Архиєрея (к. 76 § 2); і поки не отримає його, він не може скликати синод 
чи висвячувати єпископів (к. 77 § 2). З 1998 вираз цього сопричастя здійснюється 
не не через дарування паліюму, а через Святу Євхаристію. 7 

8. Права і обов'язки патріярхів (кк. 78-101) 

8.1. Патріярша Влада (к. 78) 
Патріярша влада є звичайною (пов'язаною з його урядом), власною (здійсню

ваною у своєму праві, а не від імені Римського Архиєрея чи єпископів його Церк
ви) та особистою (що поєднана з особою патріярха і не може бути делегована 
у своїй цілості) (к. 78 § 1). Влада патріярха здійснюється правосильно тільки 
в територіяльних межах Патріяршої Церкви, якщо тільки загальне чи партику
лярне право, схвалене Римським Архиєреєм, не постановляє инакше*(к. 78 § 2; 
див. кк. 146-150). 

8.2. Представлення Патріяршої Церкви (к. 79) 
Патріярша Церква ipso iure є юридичною особою (к. 921 § 2) і у всіх її юри

дичних справах від її імені виступає патріярх (к. 79) - як у церковній, так і в ци
вільній сфері - у спосіб, визначений цивільним правом та угодами, укладеними 
або Патріяршою Церквою, або Апостольським Престолом (див. к. 98). 

7 Тому 20 жовтня 1998 року новообраний патріярх Сирійської Католицької Церкви Ігнаце Мусса І Дауд 
і Кардинал Ахілл Сільвестріні, як призначений легат папи, дали один одному посвячений хліб і чашу на Боже
ственній Літургії, відправленій в Базиліці Марії Великої у Римі. Цей важливий обряд замінив колишній паліюм 
(вІСО, 53 [1998] 31-32). Про паліюм див нижче с. 208-209. 
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8.3. Стосунки з Митрополитами (к. 80) 
Патріярх виконує функцію митрополита у місцях, де митрополичі провінції 

не були засновані (к. 80, 1-е), упродовж вакантности митрополичого престолу 
і в тих справах, у яких митрополит був недбалим (к. 80, 2-е-4-е). Однак жод
на зі Східних Католицьких патріярших Церков не має правдивої митрополичої 
структури, яка, натомість, існує у двох Верховних Архиєпископських Церквах: 
Українській Церкві і Сиро-Малабарській Церкві. 

8.4. Зв'язок з Апостольським Престолом (к. 81) 
Акти Римського Архиєрея зазвичай повинні бути повідомлені патріярху, який, 

у свою чергу, має відповідальність повідомити справу тим, кого це стосується 
(к. 81). 

8.5. Декрети, вказівки та соборні послання (к. 82 §§ 1-2) 
Патріярх може видавати: 

- Декрети (не закон, а доповнення до закону) [див. СІС кк. 48-49]), які спри
яють застосуванню закону, визначають метод дотримання закону або за
безпечують подальше детальне вдосконалення закону (к. 82 § 1, 1-е); 

- Автентичне тлумачення синодального законодавства до наступного засі
дання Синоду Єпископів (к. 112 § 2); 

- Вказівки, які пояснюють правдиву науку, плекають побожність, виправля
ють зловживання, сприяють побожності і загалом духовному добру вірних 
його Церкви (к. 82 § 1, 2-е); 

- Соборні послання, що стосуються його Церкви і обряду (к. 82 § 1, 3-є).8 

Патріярх має владу вимагати, щоб його декрети, вказівки та соборні послання 
були публічно прочитані у всіх інституціях Патріяршої Церкви як в межах, так 
і поза межами патріяршої території. 

8.6. Порада (к. 82 § 3) 
Якщо справа стосується всієї Патріяршої Церкви або має особливу вагу, па

тріярх зобов'язаний порадитися або з постійним синодом, Синодом Єпископів, 

8 У теперішні часи термін енциклічний (букв, "круговий" грецькою) переважно вживається щодо листів 
звичайного Учительського уряду, які папа адресує усій Католицькій Церкві щодо доктринальних, мораль
них, духовних, соціяльних чи дисциплінарних питань. Однак це обмежене вживання, яке нагадує те, як сло
во "папа" спершу вживалося також і щодо инших єпископів. "Соборні послання" Нового Завіту стали для 
ранньої Церкви взірцем написання енциклік у служінні церковній спільноті. Провідні єпископи, такі як Ігнатій 
Антіохійський і Полікарп зі Смирни, писали листи до різних Церков. Так само робили деякі инші, на кшталт 
Єпископа Корінтського. Олександр, Єпископ Олександрійський, написав 70 енциклічних листів єпископам 
Єгипту про аріанство; цю зброю також використовував його наступник Анастасій Великий (t 373) у тій самій 
боротьбі. Декілька константинопольських патріярхів так само видавали енцикліки: Анатолій (45 1/2), Геннадій 
І (458/9), Пірр (639), Павло II (642) і т. д. Після десятого століття enkyklios epistoh перестали використовува
тися, їх відновив папа Венедикт X I V своїм першим енциклічним листом (Ubiргітит, 3. 12. 1740), після якого 
з'явилося 34 инших. Пій IX написав 39 енциклік, Пій X I I - 4 1 , однак рекорд належить Леву XIII — 53 енцикліки. 
Сьогодні, з допомогою Інтернету, кожен може послати "енцикліку" усьому світові; однак патріярша енцикліка 
є автентичним навчанням (див. 441-445) і перебуває поза межами компетенції навіть президента латинської 
єпископської конференції. 
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або з патріяршим собором (к. 82 § 3). Природа справи зазвичай підкаже, коли по
рада є доречною і в якого органу потрібно простити поради. ССЕО вказав на ті 
ситуації, які вимагають поради, а також на орган, з яким потрібно радитися під 
загрозою неправосильности юридичного акту. 

8.7. Візитації (к. 83) 
У час, встановлений партикулярним правом, патріярх може здійснювати пас

тирську візитацію церкви, громади чи єпархії (к. 83 § 1). Як видно з самої назви, 
пастирська візитація є вираженням пастирської турботи та підтримки і охоплює 
такі дії як Літургічні і параЛітургічні відправи, зустрічі з духовенством, монаха
ми і мирянами, особливо парохіяльними радами і товариствами. 

З важливої причини і зі згоди постійного синоду патріярх чи єпископ, при
значений ним, може здійснити позачергову канонічну візитацію церкви, міста чи 
єпархії (к. 83 § 2). Упродовж канонічної візитації звертається увага як на духовні, 
так і матеріяльні аспекти життя парохії чи інституції. Якщо візитатор виявляє 
зловживання, він може видати декрети, щоб виправити їх. 

Якщо єпархіяльний єпископ не може виконувати свій обов'язок канонічних 
візитацій (див. к. 205), це повинен робити митрополит (див. к. 133, 5-е). Патріярх 
може зробити це, якщо немає митрополита (див. к. 80, 1-е). 

8.9. Регіональна співпраця (к. 84) 
Патріярх особисто і разом з єпархіяльним єпископом своєї Церкви повинен 

сприяти співпраці між иншими патріярхами і єпископами своєї території для 
того, щоб поширювати добро релігії, оберігати церковну дисципліну і плекати 
єдність між усіма християнами (к. 84 § 1). Деякі собори можуть особливо пле
кати і підтримувати таку співпрацю: патріярший собор (кк. 140-145, особливо к. 
143 § 3) і синод єрархів кількох Церков sui iuris (к. 322). 

Патріярх також повинен сприяти спілкуванню між єрархами та вірними усієї 
Патріяршої Церкви або частини цієї Церкви (к. 84 § 2). Такий обмін ідеями на
дає вірним можливість висловлювати свої потреби і брати участь у пастирських 
програмах. 

8.10. Церковна юрисдикція і єпископи (к. 85) 
За згодою Синоду Єпископів, порадившись з Апостольським Престолом, па

тріярх з поважної причини може засновувати чи скасовувати єпархії vi митропо
лії, а також змінювати їхній статус на патріяршій території (к. 85 § 1). 

За згодою Синоду Єпископів патріярх може: 
(1) На прохання єпархіального єпископа призначати помічника єпископа, до

тримуючись инших вимог права (к. 85 § 2, 1 -е; див. кк. 181 § 1; 182-187 і 212 § 1); 
(2) 3 поважної причини призначати коад'ютора, дотримуючись вимог права 

(к. 85 § 2,1-е; див. кк. 181 § 1; 182-187 і 212 § 2) і з правом наступности, чиї права 
й обов'язки встановлені загальним правом (к. 213 § 1). За порадою постійного 
синоду патріярх може надати особливі повноваження єпископу коад'ютору; якщо 
патріярх бажає надати коад'ютору всі права й обов'язки єпархіяльного єпископа 



138 Т И Т У Л IV: П А Т Р І Я Р Ш І Ц Е Р К В И 

(призначаючи, фактично, єпархіяльного єпископа), він мусить отримати згоду 
Синоду Єпископів (к. 213 § 2). 

(3) 3 поважної причини переносити митрополита, єпархіяльного чи титуляр
ного єпископа, якщо цей єпископ погоджується на це (к. 85 § 2, 2-е). Якщо ні, 
справу потрібно передати на вирішення Синоду Єпископів, який може відіслати 
її Римському Архиєреєві. 

За згодою постійного Синоду патріярх може засновувати, змінювати і скасо
вувати єпархії (див. к. 311 § 1) на патріяршій території (к. 85 § 3). 

За згодою постійного синоду патріярх може призначити екзарха (який може 
не бути хіротонізованим єпископом) в екзархію в межах патріяршої території 
(к. 314 § 1). Якщо екзарх повинен бути єпископом, слід дотримуватися процеду
ри виборів і затвердження кандидатів на єпископство (кк. 181 § 1 і 182-187). 

Патріярх повинен повідомити Апостольський Престол про ці дії, навіть якщо 
не потрібна попередня порада; патріярх повинен надавати Апостольському Пре
столу інформацію про прийняті рішення (к. 85 § 4). 

8.11. Канонічне призначення, висвячення єпископів та інтронізація 
(к. 86) 

Без канонічного призначення особа не може правосильно одержати уряд 
(к. 938). Канонічне призначення, хоча й не визначене Східним Кодексом, є по
трійним; до нього, в тому числі, належить і надання уряду згідно з нормою пра
ва. Загальний принцип полягає в тому, що влада, яка має компетенцію заснувати, 
змінити чи скасувати уряд, також є компетентною робити канонічне призначення 
на нього (к. 936 § 3). Тому патріярх може дати грамоти про канонічне призна
чення митрополитові, єпархіяльному чи титулярному єпископові та екзархові в 
межах патріяршої території (к. 86 § 1, 1-е). Тільки Апостольський Престол ком
петентний зробити канонічне призначення на ці уряди, поставлені поза патріяр-
шою територією. 

Патріярх може висвячувати митрополитів особисто або уповноважувати ин-
ших робити це; партикулярне право може поширити на пгтріярха виключне право 
висвячувати всіх єпископів, які мають уряд в межах патріяршої території (к. 86 § 1, 
2-е). Патріярх також має компетенцію інтронізувати митрополитів (к. 83 § 1, 3-є). 

На підставі самого права патріярх має повноваження висвячувати та інтроні
зувати митрополитів і єпископів своєї Церкви, призначених Римським Архиєре-
єм поза межами патріяршої території, за винятком особливих випадків, коли обу
мовлено инше (к. 86 § 2). 

Єпископське свячення повинне відбутися впродовж трьох місяців від дати 
проголошення виборів чи одержання апостольського листа, якщо немає законної 
перешкоди, наприклад, госпіталізації кандидата (к. 188 § 1). Інтронізація мусить 
відбутися впродовж чотирьох місяців від дати виборів чи призначення (кк. 188 
§2) . 

Про єпископське свячення чи інтронізацію Апостольський Престол слід по
відомити якомога швидше (к. 86 § 3). 
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8.12. Єпископи патріяршої курії (к. 87) 
Патріярх може призначити не більше трьох єпископів, що проживатимуть і 

працюватимуть у патріяршій курії і носитимуть титул єпископів патріяршої ку
рії, (к. 87). Патріярх повинен забезпечити їм адекватну підтримку (див. 937 § 1). 
Окрім цих завдань, довірених їм патріярхом, єпископи патріяршої курії мають 
різноманітні функції, визначені законом. Наприклад, старіший єпископ патріяр
шої курії повинен бути адміністратором Патріяршої Церкви впродовж вакант-
ности престолу, якщо тільки партикулярне право не постановляє иншого (к. 127). 
У додаток, якщо не має часу на скликання постійного синоду, вони замінюють 
єпископів цього синоду як передбачено в к. 100. 

Призначення єпископів патріяршої курії, які per se відрізняються від єпископів-
помічників, повинно відбуватися згідно зі звичайною процедурою виборів, за
твердження і висвячення кандидатів на єпископство (див. кк. 181 § 1 і 182-187). 

8.13. Взаємини з єпископами (к. 88) 
Пошана й повага, що їх єпископи повинні виявляти до патріярхів, виражені 

у звичаєвих ознаках поваги й шани до уряду та сану особи. Канонічний послух, 
який єпископи виявляють до патріярха, обмежений тими справами, що визначені 
звичайним чи партикулярним правом (к. 88 § 1). 

Коли взаємини єпископів ускладнюють суперечки, патріярх повинен розв'я
зати їх у спосіб, який вважає доречним, (к. 88 § 2). Якщо суперечки неможливо 
розв'язати, справа може бути передана до Римського Архиєрея. Якщо можливо, 
слід намагатися уникати спорів (див. к. ПОЗ § 1). Якщо справа не може бути ви
рішена позасудовими засобами, єпископи в межах патріяршої території повинні 
подати справу до трибуналу Синоду Єпископів (к. 1062 § 3). Якщо справа і далі 
не може бути вирішена, вона може бути передана на суд Римському Архиєреє-
ві. Апеляція до Римського Архиєрея не призупиняє рішення трибуналу Синоду 
Єпископів (к. 1059 § 2). 

8.14. Взаємини зі священнослужителями (к. 89) 
Нагляд за духовенством - це, переважно, обов'язок єпархіяльного єпископа 

(див. к. 192 §§ 4-5), який повинен дбати, щоб у всій його єпархії додержувалися 
церковної дисципліни; до цих питань належить проповідування Слова Божого, 
доктрина, уділення Таїнств та сакраменталій, культ Бога і святих, виконування 
побожних записів (к. 201). Патріярх повинен перевіряти, чи єпархіяльний єпис
коп виконує свій обов'язок нагляду (к. 89 § 1). 

Порадившись з єпархіяльним єпископом чи вищим настоятелем (у тому разі, 
якщо священнослужитель приписаний до чернечого інституту), патріярх може 
доручити священнослужителям зі своєї Церкви (к. 114 § 2) завдання, що стосу
ються усієї Патріяршої Церкви (к. 89 § 2). Відшкодування за послуги священнос
лужителя зазвичай беруть з фондів патріяршої курії. Партикулярне право може 
вимагати згоди замість загаданої вище поради. 

Щоб уникнути будь-яких конфліктів і дозволити священнослужителеві пра
цювати виключно під керівництвом патріярха, патріярх може підпорядкувати 
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священнослужителя безпосередньо собі на час виконання завдання (к. 89 § 2). 
У разі, якщо священнослужитель працює неповний робочий день, патріярх може 
підпорядкувати його безпосередньо собі з урахуванням справ, що пов'язані з ви
конанням того уряду чи завдання. 

Почесний сан і відзнаки, пов'язані з ним, визначає партикулярне право Церк
ви sui iuris. За письмовою згодою єпархіяльного єпископа чи вищого настоятеля 
(у випадку, якщо священнослужитель приписаний до чернечого інституту: див. 
к. 430), патріярх може надати сан священнослужителеві будь-якої Церкви sui 
iuris (к. 89 § 3). Священнослужителі, які отримали почесне право чи сан, можуть 
використати їх згідно з положеннями к. 388. 

8.15. Патріярші вилучення (к. 90) 
Певні інститути (наприклад, семінарії, школи, лікарні, сиротинці чи святи

ні) або організації, які мають статус юридичної особи (наприклад, побожні то
вариства священнослужителів чи мирян, програми благодійної допомоги) часто 
мають апостолят та інтереси, які виходять за межі єпархій, в яких вони розташо
вані. Для того щоб дозволити цим інститутам та організаціям ефективно і досить 
вільно функціонувати, у час їхнього заснування патріярх може вилучити ці орга
нізації з-під влади єпархіяльного єпископа у справах, що стосуються управління 
дочасним майном, а також осіб, що виконують свій уряд (к. 90). 

Патріярх не може надати вилучення тим інституціям чи організаціям, які на
лежать до чернечих інститутів, позаяк ці організації мають той самий юридич
ний статус, що й чернечий інститут, скажімо, папське чи патріярше вилучення. 
Наприклад, якщо чернечий інститут, який підлягає владі місцевого єпархіяльно
го єпископа, відкриває госпіталь, він також підлягає владі єпархіяльного єпис
копа, і йому не може бути надане патріярше вилучення без згоди єпархіяльного 
єпископа. 

Патріярх може надати вилучення, якщо природа інституту чи організації та її 
апостолят вимагає чи потребує його. Патріярх повинен порадитися з єпархіяль-
ними єпископами тих єпархій, у яких розміщений інститут чи центральні офіси 
організації, а також повинен отримати згоду постійного синоду. 

8.16. Літургічне згадування (к. 91) 
Усе духовенство, у тому числі і єпископи Патріяршої Церкви, зобов'язані зга

дувати патріярха (к. 91). У Східних Церквах Літургічне згадування головного 
єрарха є не просто молитвою, але й також публічною декларацією єдности з ним. 
Навмисне пропущення Літургічного згадування може стати причиною накладен
ня каральних санкцій (див. к. 1438). 

8.17. Єдність з Римським Архиєреєм (к. 92) 
Патріярх повинен зберігати єрархічну єдність з Римським Архиєреєм через 

вірність, пошану і послух (к. 92 § 1). Вірність - це тверда відданість і сприяння 
Римському Архиєреєві і його апостольській місії. Пошана - це публічне вира
ження поваги до Наступника Петра і Пастиря Вселенської Церкви. Новий патрі-
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ярх повинен скласти визнання віри й обітницю вірности (к. 76 § і) , яка охоплює 
канонічний послух найвищій владі Римського Архиєрея. 

Патріярх повинен згадувати Римського Архиєрея в Божественній Літургії 
і церковному правилі згідно з приписами Літургічних норм і дбати про те, щоб 
це чинили єпископи і священнослужителі (к. 92 § 2). Навмисне пропущення Лі
тургійного згадування папи може бути витлумачене як ознака розриву єдности з 
Римським Престолом і пов'язане з каральними санкціями, навіть великою екс-
комунікою (к. 1438). 

Патріярх повинен подавати Римському Архиєреєві періодичні звіти про стан 
Церкви, яку він очолює, і робити візитацію асі Нтіпа (буквально, "до порога", 
згадка про гроби св. Петра і Павла) впродовж одного року після інтронізації, 
а згодом частіше (к. 92 § 3); найкраще, коли його супроводжуватимуть усі єпис
копи Патріяршої Церкви (к. 208 § 2). 

8.18. Проживання (к. 93) 
Патріярх повинен проживати у своєму осідку і не відлучатися від нього, за 

винятком канонічної причини (к. 93). Якщо все буде організовано так, що Церква 
не зазнає шкоди, патріярх може відлучитися від свого престолу впродовж одного 
місяця (див. к. 204). До цього періоду не належить час, впродовж якого патріярх 
відсутній через візитацію асі Нтіпа, пастирські візитації чи виконання инших 
обов'язків, що пов'язані з його урядом. Визначення урочистостей, задля який 
патріярх повинен перебувати в своєму осідку, передане партикулярному праву. 

8.19. Відправа Божественної Літургії (к. 94) 
Патріярх повинен відправляти Божественну Літургію від імени всієї Патрі

яршої Церкви у дні, встановлені партикулярним правом (к. 94). Правлячи Бо
жественну Літургію від імени всієї Патріяршої Церкви, Патріярх також сповняє 
обов'язок відправляти Божественну Літургію для єпархії, довіреної йому (див. 
к. 101). 

8.20. Учительська роль (к. 95 § 1) 
Патріярх поділяє з усіма єпископами учительську роль у Церкві (к. 95 § 1; 

див. к. 196). Єпархіяльний єпископ має першочергове завдання викладати прав
ди віри вірним у гоміліях, пастирських листах і через підтримку катехитичних 
програм; патріярх також має цей обов'язок у своїй єпархії. Крім того, він має 
право давати настанови вірним, викладаючи святу науку, плекати побожність, 
виправляти зловживання і заохочувати практики, які плекатимуть духовне життя 
членів його Церкви (к. 82 § 1,2-е). 

8.21. Нагляд за єпархіяльними єпископами (к. 95 § 2) 
Патріярх повинен наглядати за єпархіяльними єпископами, особливо щодо 

перебування в єпархії (к. 204) і сповнення їхніх пастирських обов'язків, як це 
сформульовано в к. 190-209 (к. 95 § 2). Патріярх не обмежений у здійсненні на
гляду юридичними засобами; радше, він повинен застосовувати також і більш 
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позитивний підхід, посилюючи ревність єпархіяльних єпископів до апостоль
ської діяльности. 

8.22. Молитви і побожні вправи (к. 96) 
Стосовно молитов і побожних вправ патріярх компетентний чинити у всій 

церкві те ж, що і місцевий єрарх, якщо тільки це узгоджується з обрядом (к. 96; 
див. к. 200) Патріярх відповідальний за зберігання і точне дотримання обряду 
своєї Церкви, а тому всі молитви і побожні вправи повинні узгоджуватися з ним 
( к . 4 0 § 1 ) . 

8.23. Церковне майно (к. 97) 
У межах патріяршої території патріярх повинен наглядати за управлінням 

майном Патріяршої Церкви (к. 97). Патріярх повинен призначити патріяршого 
економа, який буде допомагати йому і виконувати щоденне фінансове управлін
ня майном Патріяршої Церкви (к. 122 § 1). Управління майном Патріяршої Церк
ви охоплює обов'язкові звіти патріяршого економа постійному синоду і Синоду 
Єпископів (к. 122 §§ 3-4). 

Єпархіяльний єпископ повинен призначити єпархіяльного економа і створи
ти раду з економічних справ (кк. 262-263). Якщо єпархіяльний єпископ нехтує 
призначенням єпархіяльного економа, митрополит, (а якщо немає митрополита, 
то патріярх [див. к. 80, 1-е]) повинен зробити це призначення (див. кк. 262-263 
і 133, 6-е). 

8.24. Угоди з секулярною владою (к. 98) 
Патріярх, що представляє Патріяршу Церкву, за згодою Синоду Єпископів і з 

дозволу Римського Архиєрея, може укладати угоди з секулярною владою на на
ціональному рівні, за умови, що вони не суперечать будь-якому законодавству 
Апостольського Престолу. 

8.25. Особові статути (к. 99) 
У країнах колишньої Отаманської Імперії чи в країнах з ісламською біль

шістю, у справах, що стосуються шлюбу і сімейних стосунків, християни підпо
рядковані праву і владі своїх Церков у справах, що торкаються шлюбу і сімейних 
стосунків. Те, що залишилося, стало відомим у праві як особові статути; вони 
збереглися навіть у немусульманських країнах, які були законними наступника
ми Турецької Імперії, таких як Ливан та Ізраїль. Патріярх відповідальний, щоб 
вірні його Церкви, дотримувалися особових статутів, що мають силу в тих регіо
нах, де створені його спільноти (к. 99 § 1). Церквам зі спільною територією (що є 
звичним явищем на Близькому Сході) належить спільно радитися у справах, що 
стосуються особових статутів, для того щоб погоджено тлумачити і застосовува
ти ці закони (к. 99 § 2). 

8.26. Кілька єпархій і цивільна влада (к. 100) 
У справах, що стосуються кількох єпархій чи відносин з секулярною владою, 

патріярх може застерегти питання за собою (к. 100). Вирішуючи цю справу, він 
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повинен порадитися із зацікавленими єпархіяльними єпископами і отримати зго
ду постійного синоду, якщо дозволяє час, або в нагальному випадку єпископів 
патріяршої курії, або (якщо їх немає) двох єпархіяльних єпископів, що найстарші 
за єпископським свяченням. 

8.27. Роль єпархіяльного єпископа (к. 101) 
Патріярх має права та обов'язки єпархіяльного єпископа (див. кк. 190-211) 

і здійснює безпосередню владу (к. 101) у таких місцях: (1) єпархії патріярха; (2) у 
тих місцях патріяршої території, де не засновано жодної єпархії чи екзархії; 
(3) ставропігійських монастирях (члени і постійні мешканці), коли, з нагоди його 
заснування, патріярх повністю вилучає інститут з єпархії чи екзархії, у якій він 
розташований; (4) вакантному престолі в межах території Патріяршої Церкви до 
призначення адміністратора (к. 220 ч. 2-е). 

9. Синод Єпископів і Патріярша Церква (кк. 102-113) 
У Східних Католицьких Церквах звичайною формою управління для Патрі-

ярших і Верховних Архиєпископських Церков є синодальне управління. Разом 
з патріярхами Синод Єпископів становить найвищу владу в Патріяршій Церкві 
(ОЕ 9). Хоча їхні повноваження певною мірою перетинаються, загалом їх можна 
розмежувати таким чином: патріярх має виконавчу владу, а Синод Єпископів має 
законодавчу і судову владу в Патріяршій Церкві (к. 110). Звісно, Синод Єписко
пів може здійснювати владу тільки разом зі своїм главою, патріярхом. 

9.1 Учасники (к. 102) 
Синод Єпископів Патріяршої Церкви складається з усіх і тільки висвячених 

єпископів відповідної Церкви (к. 102 § 1); инші можуть бути запрошені брати 
участь як експерти чи гості. Деяких єпископів не допускають: єпископ, який на
стільки недієздатний, що не спроможний на людський акт (к. 953 § 1 ч. 1-е); єпис
коп, який був перенесений з єпископату на нижчий ступінь або був позбавлений 
сану (к. 1433); єпископ, який публічно зрікся католицької віри, публічно відій
шов від єдности з католицькою Церквою або покараний великою екекомунікою 
(кк. 953 § 1 ч. 3-є і 1434). 

Єпархіяльні єпископи, поставлені в межах території Патріяршої Церкви, ма
ють вирішальний голос у всіх справах на Синоді Єпископів. За винятком вибо
рів, партикулярне право може обмежувати вирішальний голос инших єпископів 
в инших справах (к. 102 § 2). 

Для того щоб Синод Єпископів міг скористатися порадами експертів, патрі
ярх може запросити инших людей взяти участь у синоді без будь-яких повнова
жень у голосуванні (к. 102 § 3). Синод Єпископів може запровадити партикуляр
не законодавство щодо запрошення тих осіб, які не є єпископами. У випадках, 
що не регламентовані партикулярним правом, постійний синод компетентний на
дати дозвіл на допущення на синод тих, які не є єпископами. Ця компетенція 
постійного синоду не може бути скасована Синодом Єпископів без згоди постій
ного синоду (к. 119). 



144 Т И Т У Л IV: П А Т Р І Я Р Ш І Ц Е Р К В И 

9.2. Процедура (к. 103-109) 
Синод єпископів мусить завжди співпрацювати з патріярхом, який має ви

ключне право скликати синод і головувати на ньому (к. 103); самі єпископи не 
можуть зробити цього, навіть якщо будуть діяти одностайно. Єдиним винятком 
є випадок, коли престол вакантний або має перешкоду (в такому разі адміністра
тор повинен скликати синод [к. 65 § 1]). Хоча хтось може заміняти патріарха на 
окремих засіданнях (наприклад, на постійному синоді [к. 116 § 2] або на патріяр-
шому соборі [к. 142 § 1]), такого застереження не зроблено для засідання Синоду 
Єпископів. 

Єпископи (за винятком вислужених єпископів [див. к. 210]), що скликані на 
синод, мають обов'язок взяти в ньому участь (к. 104 § 1). Якщо єпископ не здатен 
відвідати засідання Синоду Єпископів, він мусить надати Синодові Єпископів 
письмове пояснення (к. 104 § 2). Єпископи, які відсутні законно, не повинні вра
ховуватися під час обчислення кворуму. 

Заступники заборонені. Єпископ, який міг би мати право брати участь в Си
ноді Єпископів з огляду на кілька титулів, все одно обмежений одним голосом 
(к. 105). 

Хоча періодичність скликання Синоду Єпископів залежить від партикулярно
го права, зазвичай його належить скликати щорічно. Крім того, патріярх повинен 
скликати Синод Єпископів, якщо: (1) потрібно приймати рішення, які вимагають 
поради чи згоди Синоду Єпископів (к. 106 § 1 ч. 1-е); або (2) третина єписко
пів вимагає, що потрібно скликати Синод Єпископів для вирішення конкретної 
справи (к. 106 § 1 ч. 3-є); або (3) партикулярне право встановило, що синод слід 
скликати у певний час (к. 106 § 2). За згодою постійного синоду патріярх може 
скликати синод в инших випадках, ніж ті, що встановлені загальним чи партику
лярним правом (к. 106 § 1 ч. 2-е). 

За винятком виборів, кворум вважається досягнутим у тому разі, якщо при
сутні понад п'ятдесят відсотків єпископів, які зобов'язані взяти участь у Синоді 
Єпископів (к. 107 § 1). Слід звернути увагу на речення більшість Єпископів, які 
зобов'язані брати участь: єпископи, які не допущенні до засідання (кк. 953 § 1 
і 1443-1444), які зреклися уряду і, які були недопущені синодом з вагомої при
чини, не повинні враховуватися при обчисленні кворуму. 

Патріярх відкриває Синод Єпископів і, за згодою Синоду Єпископів, може пе
ренести синод в инше місце, відкладати [а не "пророгувати" у значенні "перери
вати" "відтерміновувати"], припиняти (упродовж цього часу синод залишається 
відкритим, але не проводяться засідання) або розпустити його (к. 108 § 1). 

Якщо патріярший престол стає вакантним впродовж засідання синоду, на ньо
му починає головувати адміністратор Патріяршої Церкви (к. 65 § 1) і Синод 
Єпископів стає синодом для обрання патріярха (див. к. 70), упродовж якого слід 
дотримуватися усіх норм загального і партикулярного права, які застосовуються 
в такому разі. 

Вислухавши членів синоду, патріярх повинен підготувати порядок розгляду 
питань і подати його на затвердження на першому засіданні (к. 108 § 2). Єпис-
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копи можуть запропонувати зміни до цього порядку. Упродовж засідань сино
ду члени можуть пропонувати доповнення до вже схваленого порядку денного, 
і якщо третина присутніх погодиться, таке питання повинно бути взяте до роз
гляду (к. 108 § 3). 

Вимога щодо участи в синоді поширюється на всі засідання синоду. Тільки з 
вагомої причини і за згодою синоду його член може бути відсутній на засіданні 
(к. 109). 

9.3. Компетенція (к. 110) 
У Патріяршій Церкві владні повноваження зазвичай розподілені таким чи

ном: патріярх наділений виконавчою владою; Синод Єпископів наділений зако
нодавчою владою і є найвищою судовою інстанцією Патріяршої Церкви. У такий 
спосіб з'являється баланс повноважень між особистою владою патріярха і коле-
гіяльною владою Синоду Єпископів. 

Тільки Синод Єпископів компетентний встановлювати партикулярне право 
для своєї Церкви (к. 110 § 1) в межах патріяршої території (див. к. 150 §§ 2-3). 

Синод Єпископів є найвищою судовою інстанцією в межах територіяльних 
кордонів Патріяршої Церкви (кк. 110 § 2). Повинен бути заснований трибунал з 
трьох єпископів, обраний на п'ятирічний термін Синодом Єпископів. Один з цих 
єпископів виконує роль генерального керівника для здійснення правосуддя всіма 
трибуналами в територіяльних межах Патріяршої Церкви (к. 1062). 

Трибунал Синоду Єпископів компетентний розглядати спірні справи щодо 
єпископів та єпархій (к. 1062 § 3). Карні справи щодо патріярхів та єпископів 
застережені за Римським Архиєреєм, як і инші справи, які сам відкликає на свій 
суд (к. 1060 § 1 ч. 4-е). Проти рішення цього трибуналу немає жодної апеляції, 
крім апеляції до Римського Архиерея (к. 1062 § 4). 

Синод Єпископів також виконує судову роль, коли створює спеціяльну групу, 
щоб вирішувати апеляційні справи проти адміністративного декрету патріярха. 
Цей особливий трибунал повинен бути створений згідно з нормами партикуляр
ного права (к. 1006). 

Синод Єпископів також діє як електоральний орган (к. 110 § 3) для Патріяр
шої Церкви, обираючи патріярха (кк. 63-77), єпископів (кк. 180-189) і кандидатів 
на уряд поза територіяльними межами Патріяршої Церкви (к. 149). Крім того, 
Синод Єпископів відповідальний за формування складу инших органів: він оби
рає генерального керівника для здійснення правосуддя і патріярший трибунал 
(к. 1062 § 2), а також трьох членів постійного синоду (к. 1.15 § 2). 

Зазвичай Синод Єпископів не має компетенції виконувати адміністративні 
акти; однак, патріярх може доручити синоду виконати певний адміністративний 
акт або загальне право може застерегти виконання певного адміністративного 
акту за Синодом Єпископів (к. 110 § 4). Див. кк. 85 § 2 ч. 2-е; 122 § 4; 108 § 2; 144 
§ 1; 146 § 2; 211 § 2; 605; 652 § 2; 664 § 1; 1063 § 2 і 1067 §§ 2-3. 

У той час як патріярх має компетенцію проголошувати законодавчі акти Си
ноду Єпископів, Синод Єпископів повинен визначати спосіб і час проголошення 
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законів і рішень (к. 111 § 1). Законодавчий акт, що суперечить волі патріярха, мо
же стати мертвою буквою, якщо він відмовиться проголошувати його, позаяк за
кон постає через проголошення (к. 1488). 

Загальне право встановлює певні випадки, коли потрібно дотримуватися та
ємниці (наприклад, вибори патріярха [к. 71 § 2]), крім того, сам синод може при
ймати рішення про збереження таємниці щодо обговорень (к. 111 § 2). 

Усі синодальні акти повинні бути якомога швидше повідомлені Римському 
Архиєреєві. Як знак єдности і з метою поглиблення співпраці між східними като
лицькими і некатолицькими Церквами, певні акти можна регулярно повідомляти 
иншим патріярхам, особливо тим, що перебувають поряд. Синод може визначи
ти, чи акти слід повідомляти иншим патріярхам (к. 111 § 3). 

Тільки патріярх має єдину владу проголошувати закон чи оприлюднювати рі
шення у час та спосіб, що визначені синодом (к. 112 § 1). 

Позаяк членів Синоду Єпископів не так легко скликати, патріярх, порадив
шись з постійним синодом, має владу надавати автентичне тлумачення законів 
до наступного Синоду (к. 112 § 1). Хоча тлумачення має таку саму силу, як і сам 
закон (к. 1498 § 2), автентичне тлумачення закону є тимчасовим у своїй природі, 
позаяк Синод Єпископів на наступному засіданні може анулювати його законо
давством, що суперечить цьому рішенню, або підтвердити його. 

Позаяк Синод Єпископів є юридичною особою, відмінною від окремих чле
нів, що беруть участь у ньому (к. 920), виникає потреба появи статутів, які визна
чатимуть його структуру і порядок роботи, сприяючи досягненню мети (к. 113). 

10. Патріярша курія (кк. 114-125) 
10.1. Заснування (к. 114) 
Патріярх повинен заснувати патріяршу курію для допомоги в управлінні Па

тріаршою Церквою (к. 114 § 1), яка складається з постійного синоду, єпископів 
патріяршої курії, патріаршого економа, патріаршого канцлера і звичайного три
буналу. З огляду на важливість Літургії в житті Східних Церков тільки Літургіч-
на рада згадується як така, що належить до складу патріяршої курії. Инші уста
нови та ради, деякі на підставі Східного Кодексу (див. кк. 585, 622, 904 § 2), та
кож входять у склад патріяршої курії; у тому числі помічник канцлера та нотарі. 

Позаяк інтереси патріяршої курії ширші, ніж його власної єпархіальної курії 
(див. к. 101), патріярх зобов'язаний заснувати дві окремі курії, і, якщо можливо, 
наповнити їх иншими людьми (к. 114 § 3 і к. 942). Хоча закон у разі необхідности 
дозволяє винятки, потрібно виявляти обережність, навіть якщо не видно й тіні 
конфлікту через виконання різних урядів однією ж особою. 

Патріярх може призначати до патріяршої курії духовенство з усієї Патріяр
шої Церкви, але мусить спершу порадитися або з єпархіяльним єпископом (якщо 
кандидат приписаний до єпархії) або з вищим настоятелем (якщо кандидат є чле
ном чернечого інституту посвяченого життя) (к. 114 § 2). 
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10.2. Постійний синод (к. 115-121) 
У багатьох справах, перш ніж виконувати певні адміністративні акти, патрі-

ярх зобов'язаний порадитися з кількома єпископами і одержати їхню згоду. Поза-
як зазвичай не варто чи неможливо скликати усіх єпископів щоразу, коли постає 
важлива проблема, формується постійний синод, щоб співпрацювати з патріяр-
хом як "виконавчий комітет" у цих справах. Цей постійний синод не замінює Си
ноду Єпископів, тому що він не може здійснювати законодавчої чи судової діяль
носте; там паче що, справи більшої ваги, які вимагають обговорення всіх єпис
копів, застережені за Синодом Єпископів. 

Постійний синод складається з патріярха і чотирьох єпископів (к. 115 § 1). 
Одного з єпископів призначає патріярх, а инших трьох обирає Синод Єпископів 
(двоє з них повинні бути єпархіяльними єпископами) на п'ятирічний термін. Не
має вимоги, щоб вони всі призначалися водночас; навпаки, може виявитися ко
рисним, щоб термін їхніх повноважень частково збігався. Відсутні також вимоги 
щодо того, що член постійного синоду повинен бути з числа єпископів, постав
лених в межах території Патріяршої Церкви. 

Слід також призначити инших чотирьох єпископів, щоб вони замінювали 
(у порядку, визначеному Синодом Єпископів) членів постійного синоду, якщо 
виникне потреба (к. 115 § 3). 

Певні дії вимагають поради постійного синоду, перш ніж зможе виконувати 
патріярх (див. кк. 82 § 3; 95 § 2; 112 § 2; 213 § 2; 220 ч. 3-є; 232 § 3; 575 § 1 ч. 2-е; 
928 ч. 1-е; 1037 ч. 1-е; 1084 § 3; 1087 § 2), у той час як инші акти вимагають згоди 
постійного синоду, перш ніж можуть бути виконані (див. кк. 65 § 1; 83 § 2; 85 § 3; 
90; 100; 102 § 3; 106 § 1 ч. 2-е; 119; 122 §§ 1-2; 141; 186 § 1; 210 § 3; 231 § 2; 223 
§ 1; 314 § 1; 357 § 1; 363 ч. 1-е; 397; 440 § 2; 486 § 1; 506 §§ 2-3; 507 § 2; 579; 583 
§ 2 ч. 1-е; 888 § 2; 1036 § 2; 1054 § 3; 1062 § 2; 1063 § 2; 1406 § 1). 

Тільки загальне право може накладати вимогу поради чи згоди постійного си
ноду; до компетенції партикулярного права не належить накладання такого об
меження на патріярха. 

Якщо в патріяршій курії немає єпископів, член постійного синоду, найстар
ший за єпископським свяченням, стає адміністратором Патріяршої Церкви впро
довж вакантности престолу (к. 127). 

Тільки патріярх компетентний скликати постійний синод і головувати на ньо
му (к. 116 § 1). Він може скликати синод, коли вважає за потрібне, однак повинен 
скликати його щонайменше двічі на рік і коли справа вимагає поради чи згоди 
синоду (к. 120). 

Якщо патріярх не може відвідати засідання постійного синоду, його член, 
найстарший за єпископським свяченням, головує замість нього. Крім того, член
ство в синоді повинно бути відновлене згідно з положеннями к. 115 § 3. 

Якщо постійний синод скликається, щоб вирішити справу, яка стосується од
ного з членів його єпархії чи уряду, єпископа потрібно вислухати, однак він не 
має права на голос. Така неправомочність вимагає, щоб хтось инший заміняв йо
го (див. к. 115 § 3). 
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Хоча Східний Кодекс не згадує секретаря постійного синоду, така посада ма
ється на увазі, позаяк акти синоду повинні бути зафіксовані в протоколі. Щоб га
рантувати точність протоколу, президент і всі члени постійного синоду повинні 
підписати акти (к. 117). Підпис не означає згоди з усіма прийнятими рішеннями, 
а тільки те, що ця особа вважає протокол точним викладом перебігу засідання. 

Голосування в постійному синоді повинно бути таємним, якщо йдеться про 
особу, або якщо один з членів просить про це (к. 118). 

Поки триває Синод Єпископів, він не переймає функцій постійного синоду, 
якщо тільки постійний синод і патріярх не погодилися на це (к. 119). 

Постійний синод повинен скликатися: (1) принаймні двічі на рік чи частіше, 
якщо це визначено партикулярним правом; або (2) коли патріярх вважає це до
цільним; або (3) загальне право вимагає його поради або згоди. 

У кризових обставинах або через надто мале число єпископів створення по
стійного синоду, що складається з чотирьох єпископів і патріярха, може вияви
тися нереальним. Якщо Синод Єпископів визнає, що саме це і сталося, він пови
нен повідомити Апостольський Престол і вибрати двох єпископів, один з яких 
мусить бути єпархіяльним, щоб співпрацювати з патріархом замість постійного 
синоду, поки ситуація залишається незмінною (к. 121). Постійний синод пови
нен бути створений, як тільки це стане можливо. 

10.3. Патріярший економ (к. 122) 
Патріярх повинен призначити патріяршого економа (відмінного від економа 

патріяршої єпархії), відповідального за управління дочасним майном Патріяр-
шої Церкви і підпорядкованого владі патріярха. 

Перш ніж робити призначення, патріярх повинен отримати згоду постійного 
синоду. Позаяк термін вірні використовується у Східному Кодексі як для позна
чення католиків, так і некатоликів (див. к. 897), патріярший економ не повинен 
обов'язково бути католиком, досить того, щоб він був охрещеним. Він може бути 
мирянином (чоловічої або жіночої статі), ченцем чи священнослужителем. Кан
дидат на цю посаду повинен мати досвід в економічних справах і мати репутацію 
чесної і порядної людини (див. к. 940 § 1). Особа, пов'язана з патріярхом спорід
неністю чи свояцтвом до четвертого ступеня, позбавлена прав виконувати цей 
уряд (к. 122 § 1). 

Час тривання уряду патріяршого економа визначає партикулярне право Па
тріяршої Церкви (к. 122 § 2). Якщо дозволяє партикулярне право, патріярх може 
поновити призначення за шість місяців до закінчення терміну повноважень або 
призначити нового економа, який почне виконувати уряд після закінчення термі
ну. Колишній патріярший економ повинен бути письмово поінформований про 
закінчення терміну, щоб завершити і звільнити уряд (к. 965 § 3). 

Призначення патріяршого економа повинне мати письмову форму, бути під
писаним патріярхом і засвідченим нотаріяльно; воно також повинно узгоджува
тися з иншими вимогами партикулярного права (див. к. 937 § 2). Як член патрі
яршої курії, патріярший економ зобов'язаний дати обіцянку сумлінно виконува-
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ти свої обов'язки і дотримуватися потрібної конфіденційности (див. кк. 244 § 2 
і 937 § 2). 

Зважаючи на обов'язки, що пов'язані з урядом, економ має певні гарантії ста
більносте свого уряду і не може бути усунутий впродовж заздалегідь визначено
го терміну патріярхом, хіба що в разі згоди Синоду Єпископів або, коли є небез
пека зволікання, з дозволу постійного синоду (к. 122 § 2). Упродовж вакантности 
патріяршого престолу адміністратор Патріяршої Церкви не може усунути патрі-
яршого економа (к. 130 § 2). 

Патріярший економ може зректися свого уряду, подавши письмове зречення 
патріярхові або повідомити про свої наміри у присутності двох свідків. Щоб це 
зречення стало чинним, не потрібно жодного прийняття (к. 969). Якщо патріяр
ший економ самовільно покине свій уряд, він буде відповідати за будь-яку завда
ну шкоду і зобов'язаний відшкодувати її (к. 1033). 

Патріярший економ у своїх діях підпорядкований владі патріярха і підзвітний 
постійному синоду і Синоду Єпископів. Принаймні щорічно, а також тоді, коли 
його попросять це зробити, економ повинен подати постійному синоду звіт про 
управління дочасним майном Патріяршої Церкви. Також патріярший економ по
винен подати бюджет майбутніх доходів та витрат на наступний рік тому ж орга
ну (к. 122 § 3). Синод Єпископів може попросити в економа ті ж звіти для ревізії 
чи перевірки (к. 122 § 4). 

Зважаючи на адміністративні потреби Патріяршої Церкви, партикулярне 
право може детально сформулювати обов'язки патріяршого економа і взаємини 
між патріяршим економом, постійним синодом і Синодом Єпископів Патріяр
шої Церкви. 

10.4. Патріярша канцелярія і архіви (к. 123) 
Патріярх повинен призначити канцлера для патріяршої курії, який відповідає 

за патріяршу канцелярію та архів (к. 123 § 1). Канон не окреслює обов'язки патрі
ярха щодо канцелярії і посилається на канони, які стосуються єпархіяльних ар
хівів, для опису обов'язків патріяршого канцлера щодо патріярших архівів. Так 
само можна звернутися до к. 252, де можна знайти опис обов'язків патріяршого 
канцлера стосовно патріяршої канцелярії. 

Основні завдання патріяршого канцлера полягають в тому, щоб засвідчувати, 
збирати і зберігати акти патріяршої курії в патріярших архівах (див. к. 252 § 1) 
з можливим розширенням обов'язків через партикулярне право. Зважаючи на 
обмежену кількість персоналу у більшості Східних Католицьких Церков, кан
цлер може виконувати багато функцій, окрім обов'язків, пов'язаних з архівами. 

Головною вимогою до уряду канцлера є те, що він повинен бути священиком 
чи дияконом (к. 123 § 1). Зважаючи на обов'язки, пов'язані з урядом, і позаяк кан
цлер є також ex officio нотарем патріяршої курії, він мусить також володіти пев
ними моральними якостями: мати добру репутацію і перебувати поза будь-якою 
підозрою (див. к. 253 § 2). 

Патріярша курія відповідальна за широкий обсяг адміністративних, пастир
ських і судових функцій (див. к. 114 § 1), і кореспонденція та документація мо-



150 Т И Т У Л IV: П А Т Р І Я Р Ш І Ц Е Р К В И 

жуть коштувати досить дорого. Жодного визначення не отримав вислів акти ку
рії, а тому потрібно приймати рішення стосовно того, які матеріали повинні бути 
збережені в патріярших архівах. Будь-які документи, що мають юридичні наслід
ки у сфері церковного або цивільного права, повинні бути збережені. Політика 
щодо зберігання і знищення документів та записів повинна бути сформульована 
відповідно до вимог церковного і цивільного права. 

Патріярх може призначити також помічника канцлера для допомоги канцле
ру. Роль помічника канцлера сформульована у вимогах до уряду, або в партику
лярному праві. Помічник канцлера може бути монахом чи мирянином будь-якої 
статі. Помічник канцлера ipso iure є також нотарем курії (к. 123 § 2), він пови
нен мати добру репутацію та бути поза будь-якою підозрою (див. к. 253 § 2). У 
справах, що стосуються репутації священнослужителя (не просто священика, як 
у випадку з СІС к. 483 § 2), нотар повинен бути священиком; усі инші неправо
мочні у цій справі. 

Патріярх може вільно усувати канцлера з його уряду (див. к. 255). Якщо па-
тріярший канцлер був призначений на невизначений період, причина мусить бу
ти поважною (к. 975 § 1); в иншому разі патріярх може усунути канцлера, дотри
мавшись принципів справедливости і рівносте. Канцлер повинен бути поінфор
мований письмово про своє звільнення з уряду (див. к. 974 § 2). 

Крім патріяршого канцлера і помічника канцлера, які є ex officio нотарями, 
патріярх може призначити инших осіб нотарями у своїй курії (123 § 2). Хоча пат-
ріярший канцлер і помічник канцлера (якщо він є священиком) мають компетен
цію засвідчувати всі акти патріаршої курії, инші нотарі можуть бути уповнова
жені засвідчувати всі або тільки певні акти курії. 

Обов'язки патріяршого нотаря є такими: 
(1) готувати будь-які документи, що стосуються декретів, рішень чи инших 

актів курії; 
(2) готувати протоколи засідань чи записувати певні події, які відбуваються. 

Правосильність певних юридичних процедур вимагає присутности нотаря (див. 
к. 1101 § 1); 

(3) надавати копії документів і засвідчувати, що такі документи відповідають 
оригіналам (див. кк 256-260). 

Патріярх також зобов'язаний створити як публічний, так і таємний архів па-
тріяршої курії, щодо яких слід дотримуватися положень кк. 256-260. 

10.5. Патріярші ради (к. 124) 
Позаяк пастирські потреби кожної Патріяршої Церкви є унікальними, Схід

ний Кодекс пропонує тільки найзагальніші положення стосовно заснування пас
тирських комісій. 

Зважаючи на важливість Літургії у житті Східних Церков, патріярх повинен 
створити Літургічну комісію. Конкретні деталі щодо створення та функціону
вання Літургічної ради подаються на розсуд патріярха, який повинен дбати не 
лише про створення ради, але й сприяти її роботі. 
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Східний Кодекс приписує заснування ради для місійної діяльности (к. 585 § 2), 
комісія для катехитичної справи (к. 622 § 1), комісія для екуменізму (к. 904 § 2). 
Инші ради, такі як комісія для цензури книг (к. 664 § 1) можуть бути створені асі 
Нос, для допомоги Синоду Єпископів (к. 113) і для підготовки патріяршого со
бору (к. 144 § 2). За винятком ради для цензури книг (див. 644 §§ 2-3), більшість 
деталей щодо вимог до членства в цих комісіях або фактичних функцій комісій 
повинні бути визначені в партикулярному праві, статутах чи директивах патріяр-
ха. Східний Кодекс ставить умову, щоб ці ради були приєднані до патріяршої ку
рії; Подальші деталі можуть бути визначені партикулярним правом (к. 114 § 1). 

10.6. Витрати курії (к. 125) 
Витрати для управління патріяршою курією покриваються з майна Патріяр

шої Церкви; якщо цього майна недостатньо, Синод Єпископів може накласти на 
єпархії податок відповідно до їхньої спроможносте платити (к. 125). 

11. Вакантність чи перешкода в діяльності Патріяршого 
Престолу (кк. 126-132) 

Патріярший престол стає вакантним внаслідок смерти чи зречення патріярха 
(к. 126 § 1). Зважаючи на гідність патріяршого уряду і винятковість такого випад
ку, можливість усунення патріярха з уряду не була передбачена в каноні. 

Хоча й патріярх не зобов'язаний так чинити, він, як і будь-хто инший, має пра
во зректися церковного уряду (к. 967). Після поради з Римським Архиєреєм, па
тріярх може подати своє зречення на розгляд Синоду Єпископів або безпосе
редньо Римському Архиєреєві (к. 126 § 2). Якщо зречення надійшло до Синоду 
Єпископів, воно мусить бути розглянуте цим органом впродовж трьох місяців 
з моменту подання; і стає чинним з моменту, коли патріярха повідомлять про 
прийняття його відставки (к. 970 § 1). Упродовж трьохмісячного періоду перед 
прийняттям його зречення, патріярх може відкликати своє зречення у будь-який 
час (к. 970 § 2). Синод Єпископів не повинен приймати зречення патріярха тільки 
тому, що воно було подане; патріярх повинен надати справедливі і зважені при
чини свого зречення (к. 970 § 3), якщо вони не є самоочевидними. 

Визначення адміністратора вакантного патріяршого престолу (к. 127) зале
жить від подальших факторів: (1) єпископ, про якого йде мова в партикулярному 
праві; (2) або, якщо партикулярне право не має жодних застережень, єпископ, що 
найстарший за своїм єпископським свяченням серед єпископів патріяршої ку
рії; (3) або, якщо немає єпископів у патріяршій курії, єпископ, що найстарший за 
своїм єпископським свяченням у постійному синоді. Адміністратора Патріяршої 
Церкви вибирають з числа єпископів патріяршої курії або постійного синоду че
рез їхню близькість до патріяршого осідку і ознайомленість з патріяршим урядом. 

Обов'язки адміністратора Патріяршої Церкви зосереджуються довкола чоти
рьох пунктів (к. 128). (1) Повідомлення Римському Архиєреєві та єпископам Па
тріяршої Церкви про вакантність (к. 128 ч. 1-е); (2) Виконання спеціальних норм 
загального чи партикулярного права або будь-яких інструкцій Римського Архи-
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єрея (к. 128 ч. 2-е); Скликання Синоду Єпископів для виборів патріярха згідно з 
положеннями кк. 65 і 66 (к. 128 ч. 3-є); (4) Головування на Синоді Єпископів для 
обирання патріярха, поки не буде обраний голова синоду (к. 70). 

В усіх тих місцях, де патріярх володіє правами й обов'язками єпархіяльного 
єпископа, адміністратор Патріяршої Церкви має права й обов'язки адміністрато
ра вакантної єпархії (к. 129). Загальне обмеження, накладене на патріяршого ад
міністратора в разі вакантности престолу, чинне і тут, тобто, не повинно бути но
вовведень (к. 228 § 1), і йому заборонено робити все, що може завдати шкоди 
правам майбутнього патріярха (див. кк. 130 § 2 і 228 § 2). Про инші конкретні об
меження, накладені на адміністратора вакантної єпархії див. кк. 130 §§ 1-2 і 229. 

Адміністратор Патріяршої Церкви володіє звичайною владою патріярха, за 
винятком усіх тих адміністративних дій патріярха, які вимагають згоди Синоду 
Єпископів (к. 130 § 1). 

Як виняток із загального правила, протосинкел і синкел патріяршої єпархії не 
втрачають уряду внаслідок вакантности престолу (к. 224 § 1 ч. 2-е), також адмі
ністратор не може їх позбавити уряду (к. 130 § 2). 

Адміністратор Патріяршої Церкви має привілей першенства над усіма єпис
копами своєї Патріяршої Церкви (к. 130 § 3). 

На підставі самого права патріярший адміністратор повинен якомога швидше 
подати новому Патріярхові звіт про своє адміністрування (к. 131). 

Перешкода патріаршому престолові може бути зовнішньою, такою як ув'яз
нення чи вигнання патріярха. Хоча такі ситуації, на перший погляд, нагадують 
Середньовіччя, переслідування, розпочаті комуністичними диктатурами у Схід
ній Європі впродовж кількох останніх десятиліть свідчать про те, що релігійних 
лідерів досі иноді не допускають до виконання своїх офіційних обов'язків. Пере
шкодою для патріяршого престолу може бути також особиста недієздатність 
патріярха (фізична чи розумова). 

Позаяк патріярх здійснює як уряд над усією Патріяршою Церквою, так і уряд 
єпископа у власній єпархії, і перешкода може стосуватися одного уряду і не сто
суватися иншого, два різні критерії застосовуються у визначенні того, коли па
тріярх зазнає перешкоди: 

Патріярший престол зазнав перешкоди, якщо патріярх, через зовнішні факто
ри або особисту недієздатність, навіть листовно не може спілкуватися з єписко
пами своєї Церкви. У такому випадку патріярший престол вважається перешко-
дженим і єпископ, а в разі крайньої необхідности навіть пресвітер, призначений 
патріярхом, стає адміністратором. Якщо не було зроблено такого призначення, 
єпархіяльний єпископ, старший за своїм єпископським свяченням в межах тери-
торіяльних кордонів Патріяршої Церкви, повинен виконувати обов'язки адміні
стратора (к. 132 § 1). 

Якщо патріярх навіть листовно не може спілкуватися з вірними своєї єпархії, 
управління єпархією переходить до протосинкела. Якщо протосинкел також є 
перешкоджений, уряд переходить до того, хто передбачений в к. 132 § 2. 

Якщо патріярший престол перешкоджений, той, хто отримав керівництво, по
винен повідомити Римського Архиерея про ситуацію (к. 132 § 3). 
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12. Митрополити Патріяршої Церкви (кк. 133-139) 
Ранні християнські спільноти і їхні єпископи, що з'явилися на сході Римської 

Імперії, з політичних та економічних причин тяжіли до головного міста у своїй 
провінції, метрополії. Зрештою, глава Церкви провінційної столиці отримав ти
тул митрополита провінції. Право митрополита на затвердження виборів єпис
копа описане в к. 4 І Нікейського Собору (325). Влада митрополитів зміцнюва
лася впродовж століть, і їхню підтримку, пораду і згоду прагнули отримати єпис
копи, духовенство і миряни всієї провінції. 

Однак згодом структура метрополій з різних причин занепала. Ісламські ін
вазії стали причиною скорочення християнського населення, і через це потреба 
над'єпископальної адміністративної структури зменшилася. У багатьох Східних 
Церквах роль митрополитів дедалі частіше починали виконувати самі патріярхи, 
дехто з яких (наприклад, Олександрії, Константинополя, Селевкії-Ктесифону, а 
згодом Росії) ставали надзвичайно могутніми. Митрополича роль патріярха за
лишила свій слід у Східному Кодексі: якщо не засновано жодної провінції, якщо 
митрополит виявляє недбалість або якщо митрополичий престол вакантний, пат-
ріярх отримує права й обов'язки митрополита для території чи провінції (к. 80). 

Після відродження східного християнства у країнах, де раніше панували ко
муністичні диктатури, потреба в цих структурах, мабуть, зросте. 

У східному католицькому канонічному праві існує п'ять типів митрополитів: 
1. Митрополити, які є главами Церков sui iuris (кк. 155-173). Тепер існує чо

тири Східні Католицькі Митрополичі Церкви: Ефіопська Церква, Сиро-
Маланкарська Церква, Румунська Церква, Русинська Церква. 

2. Митрополити, які поставлені в межах патріяршої території (к. к. 133-137). 
Тепер такі митрополити є тільки у Верховній Архиєпископській Сиро-
Малабарській Церкві. 

3. Митрополити Патріяршої чи Верховної Архиєпископської Церкви, що по
ставлені поза межами територіяльних кордонів Патріяршої Церкви (к. 138). 
Позаяк патріярхи і синоди не здійснюють прямої юрисдикції над єрарха-
ми, поставленими поза межами територіяльних кордонів патріярших Цер
ков (див. кк. 146-150), митрополити не підлягають юрисдикції патріярхів, 
а безпосередньо підпорядковані Римському Архиєрею. Тепер такі митро
полити є тільки у Верховній Архиєпископській Українській Греко-Като-
лицькій Церкві. 

4. Митрополити, призначені для єпархіяльних єпископів, які поставлені за 
патріяршою територією, але не в межах провінції (к. 139). 

5. Титулярні митрополити, які отримали титул від колишнього митрополичо
го престолу або як особистий титул, як це сталося в Сирійській та Сиро-
Маланкарській Церквах (к. 136). 
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12.1. Митрополити в межах патріяршої території (к. 133-137) 
Митрополит відіграє Літургічну роль у всій провінції, маючи право висвячу

вати та інтронізувати усіх єпископів у провінції (к. 133 § 1 1-е). Це право підлягає 
партикулярному праву, згідно з яким патріярх може висвячувати та інтронізувати 
всіх митрополитів і єпископів Патріяршої Церкви (к. 86 § 1. 2-е). 

Законодавча роль митрополита може бути здійснена в межах митрополичого 
синоду. Митрополит має право скликати, продовжувати, призупиняти, розпуска
ти митрополичий синод, а також головувати на ньому і готувати порядок розгля
ду справ. Цей синод складається з усіх і тільки висвячених єпископів провінції 
(к. 102 § 1). Його скликають у терміни, визначені Синодом Єпископів (к. 133 § 1 
ч. 2-е). Законодавство, встановлене митрополичим синодом, обов'язкове для єпис
копів провінції, однак не може обмежувати спільне право Східних Католицьких 
Церков, партикулярне право Патріяршої чи Верховної Архиєпископської Церк
ви, або права єпархіяльних єпископів. Детальніше компетенцію митрополичого 
синоду повинен визначити Синод Єпископів (к. 137). 

Митрополит також виконує судову функцію від імени провінції, позаяк він 
повинен створити митрополичий трибунал як апеляційний трибунал для виро
ків єпархіяльних трибуналів (к. 133 § 1 ч. 3-є), який, однак, не є відмінним від 
єпархіяльного трибуналу митрополита (див. к. 1064 § 1). 

Митрополит повинен здійснювати нагляд у царині віри та церковної дисцип
ліни над усією провінцією (к. 133 § 1 ч. 4-е). Однак, з належною повагою ставля
чись до винятків, що виразно згадуються в загальному і партикулярному праві, 
митрополит може втрутитися через діялог, нагадування і звіт патріярхові (Анто-
хійський Синод к. 9; ССЕО к. 2). 

Митрополит має право й обов'язок виправляти недбалість єпархіяльного 
єпископа щодо певних справ: 

(1) Якщо єпархіяльному єпископу не вдається провести канонічну візитацію 
усієї єпархії що п'ять років, митрополит має право й обов'язок провести візита
цію (к. 133 § 1 ч. 5-е). 

(2) Якщо єпархіяльний єпископ, який не зазнає перешкоди, не призначає когось 
(наприклад, членів пресвітерської ради [див. кк. 264 і 270]), або не затверджує 
призначення особи, яка обрана чи запропонована на уряд иншими [к. 263 § 1]) 
впродовж терміну, визначеного законом, митрополит має право зробити призна
чення чи затвердження після марного попередження. Митрополит не має особ
ливої влади над особами, яких він затвердив (к. 945). Якщо єпархіяльний єпископ 
не призначає економа, митрополит має право зробити призначення після мар
ного попередження. Якщо митрополит сам не призначає економа для власної 
єпархії, патріярх, після марного попередження митрополита, має право призна
чити економа для митрополичого осідку (к. 80 ч. 4-е). 

Провінція має статус публічної юридичної особи в Церкві, і від її імени в усіх 
церковних та цивільних справах виступає митрополит (кк. 921 § 3, 133 § 2). 

Крім прав та обов'язків митрополита, перелічених в к. 133, до инших функцій 
митрополита належать: 
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1. Які всі єпархіяльні єпископи, митрополит зобов'язаний перебувати у влас
ній єпархії (к. 204 § 1). Якщо він незаконно відсутній у своїй єпархії понад 
шість місяців, патріярх (для митрополитів у межах патріяршої території) 
або єпархіяльний єпископ, найстарший за єпископським свяченням (для 
митрополита поза межами єпархіяльної території) повинен передати спра
ву Римському Архиєреєві (к. 204 § 4). 

2. Якщо єпархіяльний єпископ бажає розпустити пресвітерську раду у своїй 
єпархії, він повинен спершу порадитися з митрополитом. Якщо сам ми
трополит бажає розпустити пресвітерську раду у власній єпархії, він му
сить порадитися з єпархіяльним єпископом своєї провінції, старшим за 
єпископським свяченням (к. 270 § 3). 

3. Хоча канон не говорить власне про митрополитів Патріяршої Церкви (він 
говорить про митрополитів, поставлених за межами патріяршої території 
[див. к. 138]), корисним є принцип, згідно з яким митрополити і єпархіяль
ні єпископи радяться одні з одними в надзвичайних справах чи таких, що 
пов'язані з особливими труднощами (к. 160). 

Крім прав та обов'язків, сформульованих у звичайному праві, Синод Єписко
пів може чіткіше визначити роль митрополитів, зважаючи на законні звичаї їх
ньої Церкви і наявні обставини (к. 137). 

Уряд митрополита пов'язаний з визначеним єпархіяльним престолом (к. 134 
§ 1). Тому вибори на цей престол ipso facto ведуть до того, що власник титулу 
отримує уряд митрополита провінції. З поважної причини патріярх може ство
рювати, змінювати чи скасовувати провінції і митрополичі престоли за згодою 
Синоду Єпископів, порадившись з Апостольським Престолом (к. 85 § 1). 

Якщо тільки в особливому випадку виразно не застережено чогось иншого, 
патріярх має право висвячувати митрополита, якщо він ще не є єпископом та 
інтронізувати єцрскопа на митрополита (к. 86 § 1). Патріярх має право давати 
митрополитові грамоти про канонічне призначення (к. 86 § 1 ч. 1-е). У межах 
патріяршої території патріярх з поважної причини може перенести митрополи
та до иншого митрополичого осідку в межах території Патріяршої Церкви (к. 85 
§ 2 ч. 2-е). 

У своїй власній єпархії митрополит має права й обов'язки єпархіяльного єпис
копа (к. 134 § 2). 

Щоб засвідчити свою церковну єдність з митрополитом, єпископи та духовен
ство його провінції повинні згадувати його в Божественній Літургії та церковно
му правилі згідно з приписами Літургічних книг (к. 135). Навмисне пропускання 
згадування може призвести до накладення канонічної кари (к. 1438). 

Митрополити мають першенство над єпархіяльними єпископами. Митропо
лит, який є главою церковної провінції, має першенство над тим, хто має титу-
лярний сан завдяки своєму престолу чи особистій відзнаці (к. 136). 
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12.2. Митрополити за межами патріяршої території (к. 138) 
За винятком права висвячувати та інтронізувати єпископів своєї провінції, ми

трополит, поставлений за межами патріяршої території, має права й обов'язки 
митрополита, поставленого в межах патріяршої території, що перелічені в ка
ноні 133. Митрополити за межами патріяршої території також мають право на 
Літургічне згадування (к. 135) і першенство над титулярними митрополитами 
(к. 136). Взаємні поради митрополита і єпархіяльних єпископів, згадані в к. 160 
стосовно Митрополичих Церков sui iuris також слід практикувати в митропо
личих провінціях, розміщених поза межами патріяршої території. До инших 
обов'язків митрополитів, поставлених поза межами патріяршої території, нале
жать: 

1. Якщо єпархіяльний єпископ був незаконно відсутній у своїй єпархії по
над шість місяців, митрополит повинен передати справу Римському Архи-
єреєві (к. 204 § 4). 

2. Митрополит або той, хто очолює колегію радників, повинен повідомити 
Апостольський Престол і патріярха (якщо йдеться про Патріяршу Церкву) 
про вакантність єпархіяльного престолу за межами патріяршої території 
(к. 221 ч. 1-е). 

3. Якщо адміністратор вакантної єпархії не був обраний упродовж восьми 
днів, митрополит може призначити адміністратора (к. 221 ч. 4-е). 

4. Порадившись з двома єпархіяльними єпископами, що найстарші за єпис
копським свяченням, митрополит, поставлений за межами патріяршої те
риторії, може дозволити єпархіальному єпископу створити трибунал пер
шої інстанції з одноосібного судці-священнослужителя (к. 1084 § 3). 

З дозволу Апостольського Престолу Синод Єпископів може впровадити пар
тикулярний закон, що визначить права та обов'язки митрополитів і митрополи
чих синодів, а також норми для митрополичих провінцій. 

12.3. Призначені митрополити (к. 139) 
Більшість Східних Католицьких єрархій за межами територіяльних кордонів 

Патріярших Церков не мають митрополичих структур. Відтак, щоб скористатися 
перевагами митрополита (наприклад, заснування митрополичого апеляційного 
трибуналу) єпархіяльний єпископ може призначити певного митрополита, пора
дившись з патріархом і отримавши схвалення Апостольського Престолу (к. 139). 
Такий призначений митрополит має права й обов'язки, перелічені в к. 133 § 1 
чч. З-є-6-e. 

13. Патріярший собор (кк. 140-145) 
Патріярший собор - це дорадче, представницьке засідання всієї Церкви, яке 

допомагає патріярхові і Синоду Єпископів у справах найбільшої ваги, особливо 
в апостольській діяльності та церковній дисципліні (к. 140). Це нововведення 
ССЕО. 
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І хоча патріярший собор не постійно засідає, його не слід розглядати як за
сідання ad hoc, а як визначену групу осіб, яких скликає патріярх щонайменше 
у заздалегідь визначений термін. 

Патріярший собор повинен скликатися принаймні раз на п'ять років (к. 141). 
За згодою постійного синоду або Синоду Єпископів патріярх може скликати йо
го в инший час. 

Тільки патріярх має право скликати патріярший собор (к. 142 § 1). Якщо він 
бажає скликати позачерговий собор, потрібна згода одного із синодів. Якщо Си
нод Єпископів бажає, щоб був скликаний патріярший собор, патріярх вільний -
але не зобов'язаний - зробити це. У цьому разі згода постійного синоду не по
трібна. 

Також патріярх може перенести патріярший собор в инше місце, відкладати, 
припиняти його на певний час або без часових обмежень і завчасу розпускати; 
патріярх не зобов'язаний особисто головувати на всіх засіданнях патріяршого со
бору; він може призначити віце-президента, який замінятиме його на засіданнях 
(к. 142 § 1). 

Якщо патріярший престол стає вакантним, патріярший собор припиняється 
на підставі самого права; новий патріярх повинен розпорядитися, чи знову скли
кати патріярший собор, або розпускати його (к. 142 § 2). 

Для того щоб патріярший собор представляв пастирське життя Патріяршої 
Церкви, к. 143 встановлює, кого слід скликати на собор (§ 1), кого можна запро
сити і надати право голосу (§ 3) і кого можна запросити як спостерігача (§ 4). 
Скликання і згода на участь у патріяршому соборі повинні бути оформлені пись
мово, щоб було легко визначити, хто має право голосувати, а хто брати участь в 
обговоренні. 

Згідно зі законом такі особи є членами патріяршого собору і повинні бути 
скликані, щоб брати участь у ньому: (1) Єпархіальні єпископи; (2) Місцеві єрар-
хи, а саме: екзархи, апостольські адміністратори, ті, хто управляє перешкодже-
ним престолом, протосинкел і синкел (див. к. 984 § 2); (3) Титулярні єпископи 
Патріяршої Церкви; (4) Президенти монастирських конфедерацій; (5) Генераль
ні настоятелі інститутів посвяченого життя; (6) Настоятелі монастирів sui iuris; 
(7) Ректори католицьких і церковних університетів в межах територіяльних кор
донів Патріяршої Церкви; (8) Декани факультетів богослов'я і канонічного права 
в межах тариторіяльних кордонів Патріяршої Церкви; (9) Ректори вищих семіна
рій. (10) Кожна єпархія та екзархія (див. к. 313) повинна бути представлена по
дальшими особами, призначеними у спосіб, визначений єпархіяльним єпископом: 

(а) Принаймні один пресвітер, приписаний до єпархії, бажано парохіяльний 
священик чи парох. Участь дияконів віддана на розсуд партикулярному праву. 

(б) Один член чернечого інституту або член товариства спільного життя на 
подобу чернечих. У цих випадках потрібна згода настоятеля. 

(в) Двоє мирян. Статути патріяршого собору можуть вимагати більшого пред
ставництва мирян. 
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Особи, які мають право бути скликаними, також мають обов'язок брати участь 
у соборі або надати патріярхові пояснення своєї перешкоди. З усіх членів ex iure 
тільки єпархіяльні єпископи та екзархи можуть посилати на засідання заступни
ків (к. 143 § 2). 

Згідно з дорученням дбати про загальне добро Церков у регіоні, яке має патрі-
ярший собор (див. к. 140), члени инших Церков sui iuris можуть бути запроше
ні до участи у засіданнях патріяршого собору у спосіб, визначений статутами 
(к. 143 § 3). Участь може охоплювати право на участь в дискусії або на дорадчий 
чи навіть вирішальний голос. Запрошені однак не мають такого ж обов'язку бра
ти участь у соборі, як ті, хто скликаний ex iure згідно з § 1. 

Християни некатолики можуть також бути запрошені до участи у патріяршо-
му соборі як спостерігачі (к. 143 § 4). їм можуть дозволити взяти участь у дис
кусіях, якщо так визначать статути. 

Участь у патріяршому соборі грунтується на певних фундаментальних правах 
та обов'язках усіх вірних: обов'язку плекати ріст Церкви та її святість (к. 13); 
праві й обов'язку сприяти євангелизації; праві вірних говорити про свої потреби, 
особливо духовні, перед Пастирями (к. 15 § 2); праві вірних висловлювати свою 
думку про справи своїм Пастирям та иншим, належно дбаючи про власну компе
тентність і цілісність доктринального та морального вчення Церкви (к. 15 § 3). 

Хоча будь-який вірний може вносити пропозиції щодо конкретних питань, 
тільки патріярх і Синод Єпископів мають право визначати питання для обгово
рення (к. 144 § 1). 

Ефективність патріяршого собору залежить від детального планування та під
готовки; тому з'являється потреба у підготовчих радах, які збиратимуть інформа
цію, вивчатимуть проблеми і складатимуть "робочі документи", які розглядатиме 
собор (к. 144 § 2). Матеріяли, який підготують ці ради, а також порядок денний, 
повинні бути передані членам собору завчасно, щоби мати достатньо часу для їх 
вивчення. 

Як тільки питання внесуть до порядку денного, патріярх повинен дозволити 
вільне обговорення проблеми, після чого учасників обмежує тільки визначальна 
повага, що належить Учительському урядові (к. 15 § 3), і права кожної особи. 
Нагляд за собором здійснює патріярх, який має владу відкладати, припиняти чи 
навіть розпускати собор (к. 142 § 1). 

Хоча Східний Кодекс надає основні принципи, згідно з якими повинні працю
вати патріярші собори, до обов'язків патріярха належить розробити низку ста
тутів (див. СІС к. 94 § 1), які визначатимуть, поряд з усім иншим, періодичність 
скликання собору, різноманітні категорії та кількість учасників, а також органі
заційну структуру (к. 145). Ці статути повинні бути схвалені Синодом Єпископів 
і бути партикулярним правом. 
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14. Територія Патріяршої Церкви (кк. 146-150) 
Канони цього розділу слід читати в контексті к. 78 § 2, який загалом пов'я

зує межі патріяршої і синодальної влади з історичною територією відповідної 
Церкви. 

Хоча точні цифри недоступні, можна припустити, що у деяких Східних Като
лицьких Церквах більшість вірних проживає за межами їхніх історичних терито
рій. Дбаючи про майбутнє Східних Католицьких Церков і беручи до уваги мігра
цію вірних, II Ватиканський Собор заохочує до заснування парафій та єрархій, 
які служитимуть цим вірним (ОЕ 4). 

14.1. Територіяльні кордони (к. 146) 
Позаяк юрисдикція патріярха і синоду обмежена особисто (тобто, стосовно 

приписання до окремої Церкви sui iuris) і територіально (тобто, у межах те-
риторіяльних кордонів Патріяршої Церкви), необхідно, щоб кордони були чітко 
визначені. 

Територіяльне обмеження юрисдикції здійснене згідно з двома критеріями 
(к. 146 § 1): 

1. На цій території повинні дотримуватися обряду, що властивий Патріяр-
шій Церкві. Термін обряд використаний тут згідно з приписом к. 28 § 1, 
а тому позначає традицію, якої дотримується певна Церква, а не родову 
традицію (див. к. 28 § 2). Наприклад, для того щоб Маронітський Патрі-
ярх мав юрисдикцію над певною територією, на ній повинні дотримувати
ся маронітського обряду, а не просто антіохійської традиції. Дотримання 
конкретного обряду не повинне сягати давніх часів, а може бути новітнім 
явищем. 

2. Патріярх повинен законно отримати право засновувати екзархію, єпархію 
чи провінцію (див. к. 85 § 1 і § 3). Право засновувати одну з цих церковних 
юрисдикцій може мати давнє походження або пізнішу дату, однак юрис
дикція мусить бути виразно надана чи затверджена Римським Архиєреєм. 

До виключної компетенції найвищої влади належить заснування, зміна чи 
скасування Патріяршої Церкви (к. 57 § 1). Тому, якщо виникне сумнів щодо те-
риторіяльних кордонів Патріяршої Церкви або, якщо Синод Єпископів забажає 
розширити сферу патріяршої чи синодальної юрисдикції, справа повинна бути 
передана Римському Архиєреєві. Він єдиний може розв'язати сумнів чи змінити 
кордони (к. 146 § 2). 

Перш ніж прохання про розв'язання сумніву буде представлене Римському 
Архиєреєві для розгляду, необхідно виконати певні умови: 

1. Справа повинна бути вивчена й обговорена на Синоді Єпископів. Ініціятива 
щодо розв'язання сумніву чи зміни територіяльних кордонів не може на
дійти виключно від патріярха. 
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2. Слід порадитися з главами инших Католицьких Церков sui iuris, яких тор
кнуться зміни. З екуменічних міркувань також варто в деяких випадках 
порадитися з єрархами Православних Церков. 

3. Петиція, яку повинен скласти Синод Єпископів повинна містити обґрун
тування, яке підтримує позицію синоду. 

14.2. Вірні инших Церков sui iuris (к. 147) 
Тоді як кк. 146, 148-150 переважно розглядають питання влади патріярхів 

і синодів за межами патріяршої території, к. 147 звертає увагу на питання пас
тирської опіки над тими вірними в межах території, які не є членами тієї Патрі
яршої Церкви. Пастирська опіка з боку патріярха і синоду охоплює здійснення 
юрисдикції єрарха над тими, хто довірений їхній опіці. 

Незалежно від того, де вони проживають, особи залишаються приписаними 
до своєї Церкви sui iuris (див. кк. 32 і 38) і зобов'язані дотримуватися власного 
обряду, наскільки це можливо (ОЕ 4 і к. 40 § 3). Кожна особа повинна мати пас
тирську опіку єпископа, і тому, якщо вона приписана до Церкви sui iuris, що не 
має поставленої єрархії в цьому місці, то вона довірена пастирській опіці єрарха 
иншої Церкви sui iuris. 

У місцях з кількома єрархіями: (1) Апостольський Престол довіряє вірних, які 
не є членами патріярших Церков єрарху; або (2) патріярх зі згоди Апостольсько
го Престолу довіряє своїх вірних иншому єрарху (к. 916 § 5). 

Вірні навіть можуть бути довірені опіці єрарха Латинської Церкви. Крім того, 
зважаючи на фундаментальну рівність усіх Церков sui iuris (ОЕ 3), вірні Латин
ської Церкви, що проживають на традиційних східних територіях, можуть бути 
довірені пастирській опіці східного католицького єрарха. 

Обов'язок надання відповідного парохіяльного священика чи пароха вірним, 
яким не вистачає їх, покладений на єпархіяльного єпископа, що відповідає за них 
(кк. 193 § 3 і 916 § 4). 

14.3. Патріярші візитації (к. 148) 
Зв'язок між патріярхом і вірними, що проживають поза межами патріяршої 

території, може підтримуватися також завдяки візитаціям, здійсненим безпосе
редньо єрархом, або його представниками; патріярх має право й обов'язок здій
снювати такі візитації, незалежно від того, чи поставлена єрархія його Церкви у 
цьому місці (к. 148 § 1). 

Позаяк патріярх є батьком і главою своєї Церкви, він не потребує схвалення 
Апостольського Престолу, щоб провести візитацію особисто. Також він кано
нічно не зобов'язаний повідомляти про візитацію єпархіяльного єпископа, від
повідального за вірних. Після завершення візиту патріярх повинен обговорити 
різні питання з Синодом Єпископів і зробити пропозиції Апостольському Пре
столу стосовно духовних потреб вірних, таких як заснування парохій, екзархій 
чи єпархій. 

Якщо патріярх бажає послати свого представника, то потрібна згода Апос
тольського Престолу. Патріярший візитатор повинен пред'явити листа з імену-
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ванням єпископу, якому довірена пастирська опіка над вірними. Після завершен
ня візитації, візитатор повинен подати звіт патріярхові, який вивчатиме його ра
зом з Синодом Єпископів і зробить належні рекомендації Апостольському Пре
столові (к. 148 §§ 2-3). 

Існують инші способи плекати зв'язки між патріярхом і вірними за межами 
патріяршої території: 

1. Патріярх має право скеровувати вказівки до вірних своєї Церкви стосовно 
правдивої науки, побожности та їхнього духовного добра і видавати собор
ні послання до всієї Церкви з питань, що стосуються його Церкви і обряду 
(к. 82 § 1 чч. 2-е-З-є). 

2. Єпархіяльний єпископ, якому довірена пастирська опіка над вірними ин-
шої Церкви sui iuris, повинен плекати стосунки з вищою владою тієї Церк
ви (к. 193 § 1). 

3. З иншого боку, патріярх має право заперечувати щодо конкретного призна
чення пресвітера, парохіяльного священика, пароха чи синкела, поставле
ного місцевим латинським єпархіяльним єпископом, щоб забезпечити пас
тирську опіку вірним, приписаним до його Церкви. У такій ситуації справа 
повинна бути передана Апостольському Престолові (к. 193 § 3). 

4. Єпархіяльні єпископи, поставлені за межами території Патіряршої Церк
ви, повинні надсилати копію п'ятирічного звіту своїм патріярхам (к. 206 
§ 2). 

14.4. Призначення єпископів у діяспорі (к. 149) 
ОЕ 9 стверджує, що давні права і привілеї патріярхів повинні бути відновлені. 

Одним з таких прав є вибори і призначення єпископів Патіряршої Церкви. Однак 
призначення єпархіяльних єпископів, екзархів, коад'ютора і єпископів-помічни-
ків на уряди за межами території Патріяршої Церкви застережено за Римським 
Архиєреєм. Однак патріярх і Синод Єпископів беруть участь у цьому процесі: 
Синод повинен провести вибори і приготувати список принаймні трьох кандида
тів на уряд (див. кк. 180-189); і подати його Римському Архиєреєві, який здійснює 
призначення. Слід зауважити, що Римський Архиєрей не зобов'язаний вибирати 
із цього списку. Упродовж усього процесу і навіть після того, як було зроблено 
призначення, результати виборів повинні зберігатися в таємниці (к. 149). 

14.5. Права й обов'язки єпископів у діяспорі (к. 150 § 1) 
Взаємини між єрархами, поставленими в межах і поза межами території Па

тріяршої Церкви, сформульовані в кк. 150 § 1 і 102 § 2. Єпархіяльні єпископи, 
коад'ютори і єпископи-помічники, поставлені за межами патріяршої території, 
загалом мають ті самі права й обов'язки, що й поставлені в межах патріяршої 
території, однак партикулярне право Патріяршої Церкви може обмежити їхній 
вирішальний голос в окремих справах, за винятком виборів патріярха, єпископів 
або кандидатів на уряд за межами патріяршої території (див. к. 149). Обмеження 
є логічним, позаяк єпископи, поставлені поза межами патріяршої території, не 
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повинні мати права на вирішальний голос щодо питань, які не зобов'язують їх. 
У таких справах їхній голос може бути обмеженим до дорадчого. 

14.6. Дія синодального законодавства у діяспорі (к. 150 § 2-3) 
Усі закони, прийняті Синодом Єпископів і проголошені патріярхом, чинні в 

межах території Патріяршої Церкви; Літургійні закони, прийняті і проголошені 
тою самою владою, також чинні у всій Патріяршій Церкві (к. 150 § 2). Як і в 
колишньому законодавстві (див. CS к. 1 § 1), патріярхи та єрархи повинні дбати, 
щоб вірні зберігали і пильно дотримувалися своїх обрядів (к. 40 § 1). До цього 
обов'язку додане право на законодавчу діяльність у Літургічних справах. Але на
віть у Літургічних справах влада Синоду Єпископів не є найвищою: перегляд 
Літургічних текстів, використаних Патріяршою Церквою, вимагає попереднього 
схвалення Апостольського Престолу (к. 657 § 1). Встановлення, перенесення чи 
скасування свят і покаянних днів, спільних для всіх Східних Церков, застережені 
за найвищою владою Церкви (див. к. 880 § 1). За згодою Апостольського Пре
столу партикулярне право може перенести чи скасувати деякі приписані свята 
(к. 880 § 3). 

Дисциплінарні закони чи инші рішення зазвичай не мають сили закону за 
межами території Патріяршої Церкви. Однак синодальні закони чи рішення мо
жуть отримати силу закону за межами території Патріяршої Церкви, якщо єпар
хіальний єпископ проголосить їх як єпархіяльний закон у своїй власній єпархії, 
за умови, що він компетентний у цих справах (к. 150 § 3). Єпархіяльний єпископ 
не компетентний приймати закони у справах, що вилучені Східним Кодексом з 
компетенції єпархіяльних єпископів або суперечать будь-яким законам, прийня
тим Апостольським Престолом (к. 985 § 2). 

Синодальні закони чи рішення також можуть бути схвалені Апостольським 
Престолом, що надасть їм сили закону для всієї Патріяршої Церкви. У такому ви
падку законодавство буде не синодальним законом, а папським, і його скасування 
чи заміна буде в компетенції Апостольського Престолу. 
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Титул V 

ВЕРХОВНІ АРХИЄПИСКОПСЬКІ ЦЕРКВИ 
(кк. 151-154) 

Верховна Архиєпископська Церква дуже подібна за єрархічною будовою до 
Патріяршої Церкви і має майже той же ступінь автономії як і Патріярша Церк
ва, Верховна Архиєпископська Церква у своїй структурі управління має Синод 
Єпископів. На відміну від патріярха, який після інтронізації повинен просити 
церковної єдности в Римського Архиєрея, обраний верховним архиепископом 
має одержати затвердження, щоб виконувати свій уряд (к. 153 § 3). Сьогодні іс
нує дві Східні Католицькі Верховні Архиєпископські Церкви: Українська Греко-
Католицька Церква і Сиро-Малабарська Церква. 

Титул "архиепископ" виник на Сході. У ранній Церкві ним називали єпископа, 
який мав певний престиж чи першенство над иншими єпископами у цьому міс
ці. Канони 4 і 5 І Нікейського Собору (325) говорять про роль архиепископа чи 
митрополита в провінції. Канон 6 того самого собору також свідчить, що вже по
чала розвиватися инша церковна структура - патріярший уряд. Єпископи певних 
престолів (наприклад, Олександрія, Антіохія і Рим), яких пізніше називатимуть 
то архиепископами, то патріярхами, здійснювали владу не лише над єпископами 
власних секулярних провінцій, але й також над митрополитами инших провінцій 
секулярної єпархії. Титул архиепископа також стосувався єпископів, які, хоча й 
не мали єпископів помічників, були глибоко шановані через свої особисті якос
ті або важливість їхнього престолу. Деякі инші були тільки титулярними єпис
копами. 

Виникнення першої Верховної Архиєпископської Церкви зазвичай пов'язують 
з 341 роком, коли вселенський Ефеський Собор у восьмому каноні визнав автоно
мію Кіпрської Церкви щодо права обирати власних єпископів незалежно від єпископа 
Антіохії, столиці секулярної провінції Сходу (Огіеш), до якої належав Кіпр. Глава 
православної Церкви Кіпру досі має сан верховного архиепископа, хоча означення 
"верховний" ніколи не вживалося серед православних.1 

Вище згадане право мало бути збережене навіть впродовж вимушеної емігра
ції кіпрських християн разом зі своїм єпископом, а також після їхнього повер-

1 ЫеаипЕагс, 5рг'п7, 95. 
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нення і поселення в Новому Юстиніаполі. Відтак, не підвладний будь-якому ми
трополитові і поставлений на чолі всіх єпископів провінції Геллеспонт, Єпископ 
Кіпру отримав ранг архиепископа, який був затверджений Трульським Собором 
(к. 39) і зберігався відтоді. 

Упродовж попередньої кодифікації відчувалася потреба у точному наймену
ванні для таких архиєпископів. Однією з кількох назв, запропонованих консуль
тантами, був термін archiepiscopus maior,2 який запропонував в 1930 р. Кирило 
Королевський, і саме його прийняли остаточно та офіційно використовували в 
CS. У CS (кк. 324-334) верховний архиепископ володіє більшими від митрополи
та повноваженнями, які, однак, набагато обмеженіші від повноважень патріярха. 
За час дії CS не було жодного архиепископа, доки в 1963 році український ар
хиепископ Львова, Йосип Сліпий, не був піднесений як верховний архиепископ. 
Другим верховним архиепископом став архиепископ Сиро-Малабарської Церк
ви, якого призначив папа Йоан Павло II у 1992 p., коли вже діяв ССЕО. 

1. Верховний архиепископ і Верховні Архиєпископські 
Церкви (кк. 151-152) 

У ССЕО 3 верховний архиепископ отримав таке визначення: "Митрополит ви
значеного або визнаного найвищою церковною владою Престолу, який стоїть на 
чолі будь-якої східної Церкви свого права, не наділеної патріяршим титулом" 
(к. 151). За винятком останньої фрази, усе сказане стосується однаковою мірою 
як Патріярших, так і Архиєпископських Церков. Однак ретельніше вивчивши 
питання, ми виявимо, що це визначення стосується також митрополита, який 
очолює Митрополичу Церкву sui iuris (див. к. 155). Тому патріярха, верховного 
архиепископа і митрополита слід ототожнювати та розрізняти радше за їхньою 
компетенцією, а не за визначенням: на відміну від останнього, перші два мають 
владу навіть над митрополитами. 

Тільки акт встановлення чи визнання з боку найвищої влади може надати ста
тус верховного архиєпископату митрополичому престолу і визначити будь-які 
конкретні права й обов'язки, що пов'язані з цим урядом. Позаяк патріярша сис
тема є звичайною системою церковного управління, встановлення чи визнан
ня верховного архиєпископату (або митрополії чи иншої Церкви sui iuris [див. 

2 Акакій Кардинал Кусса, член першої Кодифікаційної Ради, опублікував посібник зі східного канонічного 
права (Epitome praeieclionum de iure ecclesiastico orientait, Vol. I, Grottaferrata, 1940, 2 ed. 1948, 1958), у якому 
він використав термін "archiepiscopus maior" (с. 212). Позаяк цей посібник був опублікований перед проголо
шенням CS, саме Куссі приписують створення цієї назви. Однак Джордж Танчан, скориставшись порадою 
Джорджа Недунґатта, консультанта PCCICOR, виявив, що авторство повинне, радше належати Кирилу Коро-
левському, який, за аналогією до "patriarchatus maior" і "patriarchatus minor", винайшов термін "archiepiscopus 
maior" (George Thanchan, The Juridical Institution of Maior Archbishop in Oriental Canon Law (Докторська дис
ертація, Факультет східного канонічного права), РІО, 1998, 75-76). Дослідження Королевського під назвою 
"Nota intomo ai gradi Gerarchici Orientali" датоване 15 травня 1930 p. і зберігається в архівах PCLTInt, Prot. N. 
63/30 (там же, 75). 

3 Звіти про процес роботи над переглядом див. у "De patriarchis et Archiepescopis Maioribus", Nuntia 2 
(1975/76) 31-52; "Compiti del Coetus III e IV", Nuntia 3 (1976) 70-71 ; "Schema canonum de Constitutione hierarchica 
ecclesiarum Orientalium", Nuntia 19 (1984) 136 47-48; "La nuova revisione dello Schema canonum de constitutione 
hierarchica Ecclesiarum orientalium", Nuntia 22 (1986) 112-113. 
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кк. 155-176]) часто є вилученням певного митрополичого престолу з-під влади 
(навіть номінальної чи теоретичної) патріяршого престолу. У випадку з Україн
ською Греко-Католицькою Церквою визнання статусу верховного архиєписко-
пату львівського престолу (наступника київської митрополії) стало п р о ї олошен-
ням незалежносте престолу від Вселенського Константинопольського Патріяр-
хату. Однак у випадку з Сиро-Малабарською Церквою не було жодного такого 
вилучення, навіть номінального чи теоретичного. Справді, цілком можливо при
пустити що завдяки місіонерській діяльності Церкви sui iuris третього чи чет
вертого ступеня народиться і процвітатиме дочірня Церква, випередивши свою 
батьківську Церкву і ставши верховною архиєпископською чи навіть патріяр-
шою Церквою. 

Статус верховного архиєпископату пов'язаний з усіма правами та обов'язками 
Патріяршої Церкви, якщо тільки про инше не говорить виразно загальне право 
чи найвища влада. Такого принципу не було в попередньому законодавстві (CS 
кк. 327, 329, 337 і SN к. 21), а тому права, обов'язки і привілеї верховного архи
епископа слід було вказувати канон за каноном. У ССЕО, услід за ОЕ 10, усе, 
що встановлене в загальному праві щодо Патріярших Церков і патріярхів, також 
стосується Верховних Архиєпископських Церков та верховних архиєпископів, 
якщо тільки виразно не стверджено инше 4 або це не випливає з природи речі 
(к. 152).5 

2. Вибори верховного архиепископа (к. 153) 
Електоральним органом для виборів верховного архиепископа є Синод Єпис

копів Верховної Архиєпископської Церкви. Процедура виборів ідентична проце
дурі виборів патріярха (к. 153 § 1) від самого початку і аж до повідомлення ре
зультату обраній особі, після чого дві процедури розходяться. Під час виборів 
верховного архиепископа Синод Єпископів Верховної Архиєпископської Церкви 
повинен надіслати Римському Архиєреєві синодального листа, що вибори були 
проведені канонічно; крім того, обраний також повинен надіслати власноруч під
писаного листа Римському Архиєреєві для затвердження виборів (к. 153 § 2). У 
цей момент процедури обраний є тільки кандидатом на верховний архиєписко-
пат і поки що не виконує свого уряду. 

4 Тому, коли Сиро-Малабарська Церква була заснована як Верховна Архиєпископська Церква, певні повно
важення (обрання єпископів, створення єпархій, Літургія) були скасовані і застережені за Римським Архиере
ем. Повноваження щодо Літургії були відновлені у 1998 p.: SICO 53 (1998) 38. 

5 Чи епітет "pater et caput", який вживають щодо патріярха (к. 55), також можна вживати щодо верховного 
архиепископа? Позаяк відповідь не випливає з природи речі, у випадку з сиро-малабарським верховним архи
епископом це питання подали на розгляд в СОС, і відповідь була негативною. Однак це не було автентичне 
тлумачення, і ця відповідь не є юридичним прецедентом. По-перше, епітет "pater et caput" не є традиційним Ти
тулом патріярхів (Zu2ek, Understanding, 136: "вислів був створений" під час першої кодифікації). Видається, що 
він був складений на основі Шарфезького Синоду Сирійської Церкви 1888 року (у якому, однак, "pater" і "ca
put" вживаються окремо, а не разом) і були вперше використані в загальному праві у CS к. 216 § 1, мабуть, тому 
що цей гендіадис добре змальовував постать "того, хто управляє по-батьківськи". З CS цей вислів потрапив до 
ОЕ 9. Однак усі Пастирі Церкви повинні управляти по-батьківськи, і тому цей епітет не може бути застереже
ний за патріярхом, немов це патріярший титул. Не існує твердої канонічної основи для відмови використову
вати його верховному архиєпископові. Проста співзвучність латинських "patriarcha" і "pater" не є юридичним 
аргументом. 
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Якщо обраний є хіротонізованим єпископом і отримав затвердження від Рим
ського Архиєрея, він повинен скласти визнання віри й обітницю ревно викону
вати свій уряд перед Синодом Єпископів Верховної Архиєпископської Церкви. 6 

Згодом його обрання має бути оголошене, і він повинен бути інтронізований, 
після чого отримує повні права на свій уряд. Якщо обраний не є хіротонізованим 
єпископом, і його обрання затверджене Римським Архиєреєм, він повинен отри
мати єпископське свячення, перш ніж зможе бути правосильно інтронізований, 
позаяк тільки висвячений Єпископ може виконувати цей уряд (к. 153 § 3). Якщо 
в затвердженні виборів верховного архиєпископа було відмовлено, повинні бути 
проведені нові вибори у термін, визначений Римським Архиєреєм (к. 153 § 4). 

Першенство патріярхів визначено в канонах 59-60. Визначення порядку пер-
шенства верховних архиєпископів просте: верховні архиєпископи ідуть відразу 
за патріярхами відповідно до хронологічної послідовности заснування верхов
них архиєпископських престолів. Згідно з теперішнім церковним порядком, ук
раїнський верховний архиєпископ і сиро-малабарський верховний архиєпископ 
мають першенство безпосередньо після патріярхів у наведеному порядку (к. 154). 

3. Верховний архиєпископ як кардинал 
З середини XX століття патріярхів та верховних архиєпископів "підносили" 

до сану кардиналів. Для Мельхітського Патріярха Максима V це було радше при
ниження, на яке він неохоче погодився, тому що не міг "відмовити" наполяган
ням доброго папи Иоана X X I I I . Конгар прокоментував: "Саме поняття патріяр-
хату Рим ані не розумів, ані не шанував". 7 Суперечка, чи патріярхи та верховні 
архиєпископи можуть або не можуть ставати кардиналами, може тривати безко
нечно, якщо не погодитися, що на одну й ту саму річ можна дивитися під різними 
кутами зору і оцінювати її инакше. З історичного погляду першого тисячоліття 
неможливо уявити собі те, що хтось із чотирьох класичних патріярхів або верхо
вний архиєпископ Кіпру може бути "інкардинований" серед духовенства рим
ської діоцезії і бути призначеним кардиналом. І якщо припустити, що постать 
патріярха, згідно з вказівками II Ватиканського Собору (ОЕ 9), була відновлена 
відповідно до взірця першого тисячоліття, можна дійти до такого ж висновку. 
Але ця соборна вказівка також закликає до новітніх поглядів, коли вимагає, щоб 
давні "права й привілеї патріярхів" були дещо ("аііциаптт") адаптовані до су
часних умов. Ця адаптація може, бути відкритою для широкого спектру інтер
претацій та застосувань і навіть дозволяти свободу вибору щодо сану кардинала, 
хоча тим, хто більше тяжіє до традицій, ніж до осучаснення, це може здаватися 
надто дорогим компромісом чи зрадою. 

6 Визнання віри та обітницю вірности слід складати з використанням формули і згідно з приписами Літур-
гічних книг Церкви sui iuris — відтак те, що приписано в к. 153 § 3 не є "a profession of faith", a "the profession 
of faith" (Ред.). 

7 Yves Congar. "Le pape, patriarche d'Occident: Approche d'une réalité trop négligé", Église et Papauté, Paris, 
Cerf, 1994: "La notion même de patriarcat n'a guère été comprise, ni donc honorée, par Rome" (c. 19). 
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Якщо йдеться про титули римських церков, які надають новим кардиналам, 
то патріярхи зберігають свій патріярший престол як власну титулярну церкву. 
Те саме повинне також стосуватися верховних архиєпископів на підставі к. 152. 
Титулярною церквою українського верховного архиєпископа є церква Святої Со
фії візантійського обряду у Віа Бочча в Римі, яка отримала статус катедри, коли 
його власний архиєпископський престол у Львові був недоступний. Але такого 
розрізнення не було зроблено для двох сиро-малабарських верховних архиєпис
копів, яким призначили латинські титулярні Церкви, як і будь-яким иншим кар
диналам латинського обряду. Позаяк Сиро-Малабарська Церква є однією з най
більш латинізованих Східних Церков, це не викликає заперечень і, загалом, не 
вважається чимось аномальним. 
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Титул VI 

МИТРОПОЛИЧІ ЦЕРКВИ 
ТА ИНШІ ЦЕРКВИ SUI IURIS 

(кк. 155-176) 

Єрархічна структура Церкви, яку вперше створив імператор Діоклетіан, а зго
дом вдосконалив Константан І, поступово розвивалася в середовищі секулярного 
розколу Римської Імперії. Першим великим розкол - поділ імперії на Східну і За
хідну, кожна з яких була поділена на дві префектури: перша на Oriens та ІШгісит, 
а друга на Italia та Gallia. Далі префектури поділялися на діоцезії (бюікпац), які, 
у свою чергу, були поділені на єпархії (єяархіа) або провінції (provincia). Пре
фектуру очолював Praefectus praetorio, діоцезію - Vicarius, а єпархію чи провін
цію - Praeses чи Rector urbis, (титул ї-лархос, вживався щодо військового коман
дира або як еквівалент латинського praefectus). Управління кожної провінції здій
снювалося з metropolis (ретрблоХк; "материнське місто"), зазвичай її головного 
міста. Спершу християнство з'являлося в головних містах, і вже звідти євангели-
зація ширилася на прилеглі території. Підлеглі центри, які називалися ларопсіа 
або рагоесіа (спотворена форма, parochia, "парохія"), створювалися в сільській 
місцевості (х<ора, "сільський район"). Ними опікувався хюрєяіакотіос, ("хор'є-
пископ"), якого призначав єпископ митрополії або metropolitan, у той час як ин-
шими містами чи містечками опікувалися вікарні єпископи. Єпископські престо
ли найголовніших міст далі розвивалися у патріярхати, здійснюючи владу також 
і над митрополитами. У час І Нікейського Собору існувало 2 півімперії, 4 пре
фектури, 14 діоцезій і 116 секулярних провінцій. Церковні структури здебільшо
го додержувалися секулярного взірця, рідко відхиляючись від нього. 

Повноваження митрополитів були визначені ранніми синодами і вселенськи
ми соборами.1 Однак під владою патріярхів вони втратили деякі зі своїх повно
важень. На Заході, за папи Миколая І (858-867) їхня роль зменшилася до призна
чених інформаторів Апостольського Престолу Риму (СІС-1917 кк. 272-279). Хо
ча II Ватиканський Собор закликав до "нових і відповідних форм" (CD 40, 1), пе
реглянуті латинські канони (СІС кк. 435-437) майже не відрізнялися від колиш
ніх і не надавали митрополитові "жодної влади управління у будь-якій вікарній 

І 
1 Приклади: І Нікейський (325) кк. 4 і 5; Антіохійський (341) кк. 11, 14-16; Халкедонський (451) к. 9. 
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діоцезії" (СІС к. 436 § 3). ССЕО відновило значну частину давньої дисципліни, 
виконуючи соборну вказівку (ОЕ 6), розрізнивши митрополитів, що очолюють 
провінції Патріарших Церков (кк. 133-139), і митрополитів, що мають владу уп
равління (кк. 157-161) над Митрополичими Церквами sui iuris, яких тепер є чо
тири (див. нижче, с. 71). Тільки титулярні митрополити не згадуються в ССЕО. 

Про Митрополичі Церкви sui iuris йде мова в першій главі цього Титулу; на
томість у другій главі йдеться про "Инші Церкви sui iuris", тобто ті, які не є ані 
Патріаршими, ані Верховними Архиєпископськими, ані Митрополичими Церк
вами sui iuris. 

1. Митрополичі Церкви sui iuris (к. 155) 
Митрополичі Церкви sui iuris безпосередньо підпорядковані Римському Ар-

хиєреєві, на відміну від тих Митрополичих Церков, які є фактично провінціями 
Патріяршої чи Верховної Архиєпископської Церкви. Як видно з її назви, на чолі 
Митрополичої Церкви sui iuris стоїть митрополит; його іменує Римський Архи
ерей і допомагає йому Рада Єрархів. Уряд митрополита прикріплений до визна
ченого престолу (к. 155 § 1). 

Митрополича Церква sui iuris може бути заснована чи скасована тільки актом 
найвищої влади. Крім того, тільки найвища влада може змінювати (як понижува
ти, так і підносити) статус Митрополичої Церкви sui iuris і визначати її терито
ріальні кордони (к. 155 § 2). 

1.1.1. Паліюм (к. 156) 
Для того щоб митрополит міг виконувати свої обов'язки, він повинен отрима

ти паліюм. Упродовж трьох місяців після єпископського свячення чи інтронізації 
як митрополита він зобов'язаний просити паліюм у Римського Архиерея. Палі
юм може бути наданий або особисто, або через представника. Достоту так, як па
тріарх не може скликати Синод Єпископів чи висвятити єпископа, не прийнявши 
церковного єднання від Римського Архиєрея, митрополит не може скликати Ра
ду Єрархів чи висвячувати єпископа, поки не отримає свій знак єднання з Рим
ським Архиєреєм (к. 156). 

Паліюм (грецьке himatiori) первісно був довгим одягом з шерсті чи льону, 
який греки одягали поверх туніки навскоси через ліве плече. Відзнака, яку но
сили римські сенатори і пізніше покладали навіть на сенаторів римського імпер
ського уряду, паліюм використовували єпископи як на Сході, так і на Заході, за 
винятком Східної Сирійської Церкви та Ефіопської Церкви. Поступово він пере
творився на митрополиче Літургічне облачения, яке носили поверх иншої Літур-
гічної одежі. Сьогодні це кругла стрічка з білої шерсти чи шовку, що одягається 
на шию, до якої прикріплені дві смуги, одна з яких спадає на груди спереду, а 
инша на плечі ззаду. Він прикрашений шістьма чорними хрестами. У Східних 
Церквах його аналогами є omophorion (візантійський та коптський обряди), еті-
регоп (вірменський обряд) і juroro robo (сирійський обряд). У латинській тради
ції паліюм став символом повного єднання митрополита з Римським Архиєре-
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єм і над'єпископської влади, яку здійснює митрополит (СІС к. 437).2 Те саме сто
сується тепер паліюму, який дарують главі Східної Католицької Митрополичої 
Церкви sui iuris (ССЕО к. 156).3 

Після хрестових походів і заснування латинських патріархатів поширилося 
дарування паліюму східним патріярхам та митрополитам, які відновили зв'язок 
єдности з Римом. 4 Обов'язок патріярхів просити паліюм зберігся в CS к. 238 § З, 
однак був скасований ССЕО. У 1978 році папа Павло VI анулював CS к. 322, 
який передбачав дарування паліюму як виключно почесної відзнаки.5 

1.1.2. Митрополича влада (к. 157) 
Митрополит здійснює владу, що є як єпископською, так і над'єпископською6 

(здійснюваною над єпископами згідно з нормами права), звичайною (пов'язаною 
з його урядом), власною (здійснюваною у своєму праві, а не від імені Римського 
Архиєрея чи єпископів Митрополичої Церкви) і особистою (що пов'язана з осо
бою митрополита і не може бути повністю делегована) (к. 157 § 1). Кілька инших 
термінів не потрапили в опис митрополичої влади: його влада не є найвищою, 
позаяк митрополит у своїх діях завжди підпорядкований найвищій владі. Також 
влада митрополита не є універсальною, позаяк вона поширюється тільки на єпис
копів та вірних його власної Митрополичої Церкви і обмежена територією його 
Митрополичої Церкви (к. 157 § 2). Загалом, влада митрополита не є безпосеред
ньою; митрополит керує своєю Церквою за посередництвом єпархіальних єпис
копів і не може безпосередньо здійснювати юрисдикцію над вірними, які під
лягають єпархіяльним єпископам, за винятком особливих випадків, визначених 
правом чи законним звичаєм. У його власній єпархії влада митрополита є безпо
середньою та ідентичною владі будь-якого єпархіального єпископа (к. 158 § 2). 

Митрополит і Рада Єрархів можуть право сильно здійснювати виконавчу, за
конодавчу і судову владу тільки в межах територіяльних кордонів Митрополичої 
Церкви. Вірні поза її територіяльними кордонами безпосередньо підпорядковані 
Римському Архиєреєві. Право визначати кордони, які можуть бути змінені відпо
відно до переміщень населення, застережене з найвищою владою (к. 157 § 2). 

Згідно з положеннями канону 921 § 2, Митрополича Церква sui iuris є юри
дичною особою і, як така, мусить мати того, хто представлятиме її в юридичних 
та церковних справах (к. 922 § 2 ч. 4-е). На підставі самого права митрополит 
є представником Митрополичої Церкви sui iuris, який виступає від імени Церк
ви (к. 157 §3) . 

2 H. Leclercq, "Pallium", Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, tome 13/1, Paris, Letouzey, 1937, 

cols. 931-940. 
3

 У DEDOC сказано (с. 5767-577), що паліюм носять всі східні єпископи, за винятком єпископів Східної 
Сирійської Церкви та Ефіопської Церкви. Сьогодні ця інформація не є точною. 

4 G. Orioli, "La collazione del pallio", Nuntia 2 (1976) 88-96. 
5 Paul VI , MP "Inter Eximia" (11 травня 1978), AAS 70 (1978) 441-442; EV 6, 582-584. 
* Хоча це розрізнення є практичним, слід пам'ятати, що раніше митрополити здійснювали свої повнова

ження як єпископи митрополій та инших провідних міст. І тому папа здійснює над'єпископські повноваження 
як єпископ Риму. Тому можна сказати, що так звані над'єпископські повноваження також є, по суті, єпископ
ськими повноваженнями: єпископ у Церкві, який є наступником апостольського служіння, цілком може мати 
різноманітні ступені і форми реалізації. 
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1.1.3. Митрополичий престол (к. 158) 
Уряд митрополита пов'язаний з визначеним престолом. Призначення на цей 

престол автоматично спричиняє призначення на уряд глави Митрополичої Церк
ви (к. 158 § 1). Хоча Кодекс не згадує цього виразно, призначення на митропо
личий престол застережене за найвищою владою (див. к. 155 § 1), яка також ви
значає територіяльні межі Церкви (див. к. 57 § 1). 

Влада, яку митрополит здійснює над духовенством і вірними своєї Церкви sui 
iuris поза його власною єпархією є, переважно, опосередкованою: тобто, кано
нічно прив'язаною до посередницької фігури єпархіяльного єпископа чи екзарха, 
що керує групою людей, довірених йому Богом. Однак над власною єпархією, 
дорученою йому, митрополит здійснює владу єпархіяльного єпископа (к. 158 § 2). 
Деякі з прав та обов'язків єпархіяльних єпископів описані в канонах 190-211. 

1.1.4. Права й обов'язки митрополитів (к. 159) 
У додаток до инших прав та обов'язків, які належать митрополитові згідно 

з загальним або партикулярним правом, встановленим Апостольським Престо
лом, канон 159 описує окремі повноваження митрополита. 

Митрополит виконує літургічну роль у своїй Церкві. Він має право висвячува
ти та інтронізувати всіх єпископів Митрополичої Церкви в межах Митрополичої 
Церкви sui iuris впродовж періоду, визначеного законом. Єпископське свячення 
повинне бути надане впродовж трьох місяців після одержання апостольського 
листа (к. 188 § 1). Інтронізація повинна бути проведена впродовж чотирьох міся
ців від дати апостольського листа (кк. 159 ч. 1-е, 188 § 2}. 

Тільки митрополит має право скликати Раду Єрархів і головувати на ній; єпис
копи не можуть зробити цього, навіть якщо виявлять одностайність. Канон 170 
твердить, що Собор Єрархів має бути скликаний принаймні раз на рік, а також 
щоразу, коли цього вимагають особливі обставини, або коли потрібно залагоди
ти справи, які, згідно із загальним правом, застережені за Радою або вимагають 
згоди чи поради Ради Єрархів. У тому разі, якщо митрополичий престол вакант
ний, адміністратор повинен скликати Раду Єрархів (к. 173 § 1 ч. 2-е). Якщо замі
нити митрополита на провінційному соборі хтось може (див. кк. 172 і 142 §1), 
то такого застереження немає для засідань Ради Єрархів, а це засвідчує, про не
обхідність особистої участи митрополита. Крім права скликати раду і голову
вати на ній, митрополит може визначати, які справи будуть обговорені на за
сіданнях, і готувати порядок їх розгляду. На відміну від Синоду Єпископів Па-
тріяршої Церкви (див. к. 108 § 3), не існує жодного положення про те, що члени 
Ради Єрархів можуть вносити питання до порядку денного, однак партикулярне 
право Митрополичої Церкви може застерегти це (к. 171). Також до виключної 
компетенції митрополита належить право переносити, відкладати, припиняти 
і розпускати Раду Єрархів. Щоб застосувати кожний з цих заходів, митрополит 
не зобов'язаний отримувати згоду членів ради (к. 159 ч. 2-е), хоча зазвичай він 
спершу має з ними порадитися. 
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Також митрополит виконує, хоча й не особисто, судову функцію у провін
ції, позаяк його єпархіяльний трибунал виконує роль апеляційного трибуналу 
для вироків єпархіяльних трибуналів (к. 1064 § 1) Митрополичої Церкви (к. 159 
ч. 3-є). 

Митрополит має право й обов'язок здійснювати нагляд у питаннях віри й цер
ковної дисципліни над усією провінцією (к. 159 ч. 4-е). Як і в к. 133 § 1 ч. 4-е, цей 
нагляд (див. с. 187 угорі) слід тлумачити як застосування апостольського канону 
34 (див. к. 160), який передбачає діялог та нагадування, о к р і м о б о в ' я з к у д о п о в і 

дати Римському Архиєреєві, якщо инші засоби виявилися марними. 
Єпархіяльний єпископ повинен проводити канонічну візитацію усієї єпархії 

принаймні що п'ять років (к. 205 § 1). Якщо єпархіяльний єпископ знехтував цим 
обов'язком, візитацію повинен провести митрополит (к. 159 ч. 5-е). 

У разі вакантности єпархії в Митрополичій Церкві sui iuris, колегія радни
ків повинна обрати адміністратора впродовж дев'яти днів після отримання пові
домлення про вакантність єпархії. Якщо впродовж цього часу їй не вдається про
вести вибори або обрати особу, що відповідає умовам правосильних виборів 
(див. к. 227 § 2), колегія втрачає право на призначення, і воно переходить до ми
трополита (к. 159 ч. 6-е). 

Якщо єпархіяльний єпископ, який не зазнає перешкоди, не призначає або вчас
но не затверджує того, хто був запропонований чи обраний на уряд, митрополит 
має право самостійно здійснити призначення чи затвердження, у випадку коли 
попередження єпархіяльному єпископові було марним. Крім того, якщо єпархі
яльний єпископ не призначає економа (economus), митрополит має зробити при
значення, після того як його попередження було проігнороване (к. 159 ч. 7-е). 

Про акти Апостольського Престолу зазвичай повідомляють митрополитові, 
який, у свою чергу, має відповідальність повідомити про справу зацікавленим 
особам і виконати приписи, які вміщені в актах. Проте, Апостольський Престол 
може спілкуватися безпосередньо з членом Митрополичої Церкви, оминаючи 
митрополита (к. 159 ч. 8-е). 

Крім того, якщо єпархіяльний єпископ Митрополичої Церкви sui iuris бажає 
розпустити раду пресвітерів у своїй єпархії, він повинен спершу порадитися 
з митрополитом (к. 270 § 3). 

1.1.5. 
Взаємини між митрополитом і єпископами Митрополичої Церкви витікають 

з братерської та єрархічної єдности, яка існує між єпископами і митрополитом 
на підставі єпископського свячення. Ці взаємини є обопільними: єпархіяльні 
єпископи повинні радитися з митрополитом стосовно надзвичайних справ чи 
тих, що становлять особливу трудність; і так само митрополит має вислухати 
думку єпископів (к. 160). Ця давня норма, яка містилася вже в Апостольських 
Канонах (к. 34 і к. 9) Антіохійського Синоду (приблизно 341) відображає дух і 
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дію принципу єпископської колегіяльности на провінційному рівні. 7 Випадки, у 
яких митрополит повинен вислухати думку єпископів не уточнені, однак одним з 
джерел канону є CS к. 320 § 2 ч. 2-е, який містить перехресні посилання на опіку 
над вакантною єпархією, залагоджування недбалосте колегії єпархіяльних радни
ків і призначення адміністратора (CS к. 249 § 1 ч. 2-е-З-є), а також схвалення лі-
тургічних текстів (CS к. 279 § 2). 

1.1.6. Літургічні згадування (кк. 161-162) 
Єпископи і духовенство Митрополичої Церкви зобов'язані згадувати митро

полита у Божественній Літургії і церковному правилі згідно з приписами літур-
гічних книг (к. 161). Літургічне згадування у Східних Церквах є не просто мо
литвою за єрарха, який очолює Церкву, але й також публічним проголошенням 
церковної єдносте з єрархом. Юридичну важливість цієї Літургічної дії підкрес
лює той факт, що навмисне пропускання згадування митрополита в Божествен
ній Літургії чи церковному правилі може призвести до накладання карних санк
цій, у тому числі й великої екскомуніки (к. 1438). Те саме стосується літургійно
го згадування Римського Архиерея (к. 162), яке є не тільки молитвою за нього, 
але також публічним проголошенням єрархічної єдносте з ним. Митрополит по
винен стежити, щоб цей обов'язок виконували всі священнослужителі його Цер
кви, у тому числі єпископи. У деяких Церквах, згідно з літургічними приписами, 
папу згадують багато разів, у той час як в инших папу неодноразово згадують 
тільки єпископи. 

1.1.7. Візитація до Римського Архиерея (к. 163) 
Візитація ad limina Apostolorum ("поріг, дім", звідси "до гробів Апостолів") 

первісно була проявом народної побожносте прочан, які відвідували гроби Апос
толів Петра і Павла, на кшталт паломництва до Гробу Господнього у Єрусалимі. 
Канонічну візитацію ad limina єпископи почали проводити приблизно у третьо
му столітті, і спершу вона стосувалася тільки єпископів з околиць Риму; зреш
тою, така практика поширилася на всіх єпископів Церкви. Вона сприяє спілку
ванню та співпраці між Апостольським Престолом Риму, видимим центром 
церковної єдносте, і різноманітними Церквами sui iuris. Митрополит повинен 
проводити візитацію ad limina впродовж одного року після своєї інтронізації 
і повторювати її регулярно, поки виконує свій уряд (к. 163). Найкраще, коли ми
трополита супроводжуватимуть усі єпископи Митрополичої Церкви sui iuris.* 

7 Апостольський канон 34 говорить: "Єпископам кожного народу належить знати, хто серед них перший, 
і визнавати його як свого главу. Вони не повинні робити нічого надзвичайного без його згоди; кожен з них по
винен робити тільки те, що стосується його єпархії і місцевости, до якої вона належить. Але й перший не по
винен робити нічого без згоди їх усіх. І таким чином буде згода, і Бог буде прославлений через Сина у Святому 
Дусі". Цей канон, процитований також для к. 82 § 3, глибоко поважають на Християнському Сході, особливо у 
Православних Церквах, позаяк він пропонує Церковне управління, що має своїм взірцем Святу Трійцю. З цієї 
аналогії та норми деякі православні також виводять принцип primus inter pares, тобто, Перший є лише одним 
серед рівних, а не над ними — тому всі єпископи рівні. Це, фактично, заперечує владу, яку митрополити мають 
над єпископами, а патріярхи над митрополитами та єпископами, згідно з католицьким канонічним правом, а 
також традиціями першого тисячоліття. 
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1.2. Рада Єрархів (кк. 164-171) 
8 управлінні Митрополичою Церквою митрополит "має допомогу " (к. 155 

§ 1: "adiutus") Ради Єрархів, яка є засіданням, що складається з Єпископів Ми
трополичої Церкви. Це не означає, що члени Ради індивідуально чи колективно 
є його помічниками; адже підтримка чи допомога повинні надаватися "згідно з 
приписом права" (к. 155 § 1), а право ані не підпорядковує Раду Єрархів митро
политові, ані навпаки (див. вище к. 160). 

1.2.1. Термінологія 
Термін "Рада Єрархів" (Consilium hierarcharum) взятий з ОЕ 23: "Ad Patriar-

cham cum Synodo vel ad Supremam cuiusque Ecclesiae Auctoritatem cum Consilio 
hierarcharum ius pertinet moderandi usum linguarum in sacris actionibus liturgicis". 
Хоча значення першого терміну, який називає власника цього права ("Патріярх 
спільно з Синодом" Єпископів Патріярших Церков), є досить зрозумілим, инший 
("найвища влада кожної Церкви з Радою Єрархів") досить незрозумілий (див. 
також ОЕ 17 і 19). Це історичний факт, що в час II Ватиканського Собору не було 
Митрополичих Церков з Радою Єрархів. Хоча вислів "consilium hierarcharum" був 
незрозумілим (достоту так, як в инших місцях ОЕ незрозумілим було вживання 
терміну "ritus"), цілком зрозуміло, що собор намагався сказати в цьому контексті: 
за єрархією Патірярших Церков, а також инших Східних Католицьких Церков, 
повинне бути визнане право колегіяльно нормувати мову, вживану в Літургії. 

Однак, хоча PCCICOR вдосконалила термін "ritus" і дала йому визначення, 
вона не зробила нічого схожого з терміном "consilium hierarcharum", який було 
просто запозичено з документів собору. Це викликає жаль. Бо термін "рада єрар
хів" (consilium hierarcharum) може вводити в оману з двох причин: 1) вона не 
складається з єрархів; 2) це не consilium в тому сенсі, у якому це слово вживаєть
ся в инших місцях ССЕО. По-перше, під термін "єрархи" підпадають не тільки 
єпархіяльні єпископи, але й протосинкели і синкели, а також вищі настоятелі 
духовних інститутів посвяченого життя, що мають звичайну владу управління 
(к. 984).9 Позаяк Рада єрархів фактично складається тільки з єпископів, назва 
"рада єрархів" очевидно не відповідає реальности, яку вона позначає. По-друге, 
цей орган не є consilium в тому сенсі, у якому це слово вживається в инших місцях 
Кодексу: consilium pastorale, consilium presbyterale, consilium a rebus oeconomicis, 
consilium superioris instituti vitae consecratae. Це переважно дорадчі органи, хо
ча у вказаних випадках може бути потрібна їхня згода, для того щоб могла ді
яти відповідна влада. Зазвичай вони не наділені владою управління. Consilium 
Hierarcharum, з иншого боку, є передусім законодавчим органом, який поділяє 

в Візит ad limina, впроваджений послідовно папами Сикстом V і Пієм X, переглянув папа Иоан Павло II 
у 1988 р. (див. РВ art. 28-32). Вказівки, які видала Конгрегація Єпископів 29 червня 1988 p., встановили про
цедуру, якої повинні дотримуватися єпископи Латинської Церкви під час візиту ad limina; схожі норми надала 
східним католицьким єпископам СОС, яка узгоджує протокол (РВ 58 § 1) і вивчає п'ятилітні звіти, які єпис
копи повинні надіслати за шість місяців до візиту (РВ 32). Сам візит має три етапи: 1) паломництво до гробів 
апостолів; 2) зустріч з папою; 3) засідання з високими посадовцями з СОС (РВ 31). Ця дисципліна вперше була 
поширена на східних католицьких єпископів Конгрегацією для поширення віри 12 листопада 1696 р. 

9 Nuntia 21 (1985)73. 
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владу з митрополитом і діє разом з ним. Иншими словами, будучи законодавчим 
органом Митрополичої Церкви sui iuris (к. 167 § 1) і маючи також деякі адміні
стративні функції (к. 169), Рада Єрархів не є consilium. Згідно із Собором, вона 
становить, разом з митрополитом, найвищу законодавчу владу у своїй Партику
лярній Церкві, якій сам Собор довірив кілька завдань (ОЕ 17, 20, 23). Словом, у 
"consilium hierarcharum" ані consilium, ані hierarcharum не є доречними. 1 0 

Насправді це синод, хоча за способом здійснення законодавчої влади він від
різняється від Синоду Єпископів Патріяршої Церкви: на відміну від останнього, 
про закони, прийняті Собором Єрархів, слід повідомляти Римський Апостоль
ський Престол (к. 167 § 2). Тут Рада Єрархів нагадує Єпископські Конференції 
Латинської Церкви," які, однак, не є законодавчими органами, за винятком тих 
випадків, коли вони уповноважені СІС або найвищою владою, у той час як рі
шення в инших сферах можуть стати законом тільки за особливих умов і за зго
дою Апостольського Престолу. 

Те, що насправді можна було б назвати consilium митрополита, складається 
з двох старших єпископів, з якими він повинен радитися, перш ніж постулюва
ти певні адміністративні акти: 1) засновувати певні товариства (к. 575 § 1 ч. 2-е); 
2) довіряти єдиному судді справу, яка застережена законом за колегією суддів (к. 
1084 § 3); 3) призначати мирян суддями (к. 1087 § 2). Він потребує їхньої зго
ди, щоб скасувати товариства, відмінні від тих, що засновані Апостольським 
Престолом Риму (к. 583 § 2 ч. 1-е). Відтак, ці два старші єпископи є радниками 
митрополита (consilium). 

Словом, consilium hierarcharum не є ані consilium, ані собором чи синодом 
hierarchae як таких. Тому вислів consilium hierarcharum можна вважати випад
ковою термінологічною помилкою. 1 2 Це викликає ще більший жаль, тому що 
термін "synodus metropolitana" використовується в инших місцях ССЕО для по
значення єпископального органу церковної провінції Патріяршої Церкви чи Вер
ховної Архиєпископської Церкви (кк. 133 § 1 ч. 2-е і 137), який ближчий до ла
тинської єпископської конференції. Натомість, термін "synodus metropolitana" 
був би доречною заміною "consilium hierarcharum". 

1.2.2. Єпископи, яких належить скликати (к. 164) 
Для того щоб брати участь у Раді Єрархів, особа повинна бути хіротонізова-

ним єпископом. До Ради Єрархів повинні бути викликані такі єпископи Митро
поличої Церкви sui iuris: (1) Єпархіальні єпископи, незалежно від того, де вони 

10 Paul Pallath, The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches, Rome, Mar Thoma Yogam, 1994, 198-200. 
11 "Constitutio Concilii Hierarcharum sat similis proponitur quae 'Conferentiae episcopalis' in iure occidentalis 

Ecclesiae praescribitur, eiusdem Concilii vero competentia alio modo definitur in can. 139" (Nuntia 19 [1984] 14). 
12 Один з Дорадчих органів (властиво, єрархія Митрополичої Церкви sui iuris) сильно заперечував проти 

вживання терміну "Consilium Hierarcharum" у к. 137 Проекту Єрархічної Конституції Східних Церков (Nuntia 
19 [1984] 3-92). Він зауважив: "Invasit usus vel abusus loco verbi Synodus utendi verbo Concilium. ...At nomen 
'synodus' utpote traditioni orientali maxime respondens retineri debet. Introductio nominis 'Concilium' maximam 
confusionem gignit. Ita in can. 235 Schernaus agitur de 'Concilio a rebus oeconomicis'. In сап. 236 Schematis agitur 
de 'concilio presbyterali"'. (PCCICOR, Prot. 1059/85/2). Як це не дивно, але на підставі доказів Nuntia ці критичні 
спостереження не були досліджені. 
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поставлені; (2) Титулярні єпископи (єпископи помічники і коад'ютори), незалеж
но від того, де вони поставлені; (3) Вислужені єпископи. Якщо більшість членів 

І Собору Єрархів схвалить це, висвячені єпископи иншої Церкви sui iuris можуть 
бути запрошені до участи у раді, але тільки як гості, тобто, спостерігачі навіть 
без дорадчого голосу (к. 164 § 1). 

Деякі висвячені єпископи повинні бути виключені з Ради Єрархів: 1) єписко
пи, які такою мірою недієздатні, що не спроможні на людський акт (к. 953 § 1 
ч. 1-е: це може статися внаслідок глибокої старости); 2) Єпископи, які публічно 

і зреклися католицької віри, публічно відійшли від єдности з Католицькою Церк
вою або були покарані великою екскомунікою (кк. 953 § 1 ч. 3-є і 1434). 

Жодної згадки немає про учасників, що не є єпископами (наприклад, експер
тів), що можуть відвідати Раду Єрархів (див. к. 102 § 3), хоча очевидно, що це 

і може бути зазначено в статутах. 
Якщо йдеться про вирішальний голос, то всі єпархіяльні єпископи та коад'ю

тори мають вирішальний голос у Раді Єрархів (к. 164 § 2). Партикулярне право 
(див. к. 167) може надати иншим єпископам, тобто єпископам помічникам і єпис
копам, які зреклися уряду, право на вирішальний голос у деяких чи всіх справах, 
які розглядає Рада Єрархів. 

1 1.2.3. Обов'язок відвідувати Раду Єрархів (к. 165) 
З права бути скликаним на Раду Єрархів випливає супровідний обов'язок бра

ти в ній участь (к. 165 § 1). Існує один виняток: єпископи, які зреклися уряду (к. 
210), хоча й мають право бути скликаними на Раду Єрархів, не можуть брати в 
ній участи. Ці єпископи, а також ті, яких не належить скликати на Раду, не повин
ні бути включені до загального числа єпископів, що можуть брати в ній участь 
під час обчислення кворуму на засіданні (к. 166). Під час обчислення кворуму 
законно відсутні єпископи не зараховуються до загальної кількости єпископів, 
зобов'язаних взяти участь у Раді. Я • то єпископ не здатний взяти участь у засі
данні Ради Єрархів, він мусить подаї и раді письмове пояснення своєї відсутнос-

J ти (к. 165 § 2). Єпископи, які присутні на першому засіданні, мають компетенцію 
визначити, чи причина є законною. Якщо відсутність оголошена невиправданою, 
єпископа слід зарахувати до тих, хто зобов'язаний брати участь у засіданнях, що 
може вплинути на досягнення потрібного кворуму (к. 166 § 1). 

Жодної згадки немає про єпископа, який, будучи відсутнім, не подав письмо
вого пояснення Раді Єрархів. Якщо він був законно викликаний і причини його 
відсутности не очевидні, слід вважати, що він зобов'язаний взяти участь і тому 
має бути включений до загального числа, яке потрібне для обчислення квору
му. Якщо в Раді Єрархів три члени, то відсутність одного призводить до втрати 
кворуму, позаяк для формування колегіяльного органу потрібно принаймні три 

J особи. 
Для того щоб гарантувати особисту участь членів Ради Єрархів у засіданнях, 

заборонено використовувати представників і подавати голос від імени иншого 
! єпископа, який відсутній (к. 165 § 3). 
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Вимога брати участь у Раді Єрархів поширюється на всі засідання ради. Од
нак, з вагомої причини і після дозволу голови ради, член може бути відсутнім на 
кількох засіданнях чи відлучитися (к. 165 § 4). 

1.2.4. Кворум і вирішальна більшість (к. 166) 
Досягнення кворуму гарантує, що рішення, прийняті радою, справді відпо

відають волі цього органу. Будь-які дії, виконані під час засідань без досягнен
ня кворуму є неправосильними. Партикулярне право (статути) може встанови
ти вищий кворум від визначеного Кодексом, згідно з яким кворуму вважається 
досягнуто, коли присутні п'ятдесят відсотків єпископів, що зобов'язані брати 
участь у засіданні (к. 166 § 1). Слід звернути увагу на застереження "єпископів, 
зобов'язаних брати участь": єпископи, які не допущені до скликання (кк. 953 § 1 
і 1443-1444), єпископи, які зреклися уряду (вони не зобов'язані брати участи) 
і єпископи, яких рада звільнила через законні причини, не повинні враховуватися 
під час обчислення кворуму. 

Рада Єрархів приймає рішення абсолютною більшістю (понад п'ятдесят від
сотків) тих, що мають вирішальний голос (к. 166 § 2) і є присутні, незалежно від 
того, чи вони голосують. Партикулярне право не може встановити вищої біль-
шости. На виборах слід застосовувати кк. 947-960. 

1.2.5. Законодавча діяльність Ради (к. 167 §§ 1-3) 
Так, як і Синод Єпископів Патріяршої / Верховної Архиєпископської Церкви, 

який компетентний приймати закони від імени власної Церкви, Рада Єрархів, 
у меншому обсязі, здійснює законодавчу владу в Митрополичій Церкві sui iuris. 
Окрім тих випадків, що виразно згадуються в загальному праві, Рада Єрархів 
має компетенцію діяти в тому разі, коли справа відіслана до партикулярного пра
ва (к. 167 § 1). Крім того, вона може встановлювати норми у широкій ділянці 
пастирських потреб (к. 169). 

Саме митрополит повинен проголошувати (к. 1488) закон чи припис, прийня
тий Радою Єрархів. Він не має жодних дискреційних повноважень у цій справі 
(к. 167 § 3). Але перш ніж зробити це, він повинен якнайшвидше повідомити 
Апостольський Престол, який може вимагати виправлень чи змін, особливо у 
світлі спостережень митрополита, якщо такі є, або навіть застережень меншос
те. Перед проголошенням вищезгаданого закону чи припису митрополит пови
нен одержати письмове повідомлення (факсом або електронною поштою, але 
не телефоном) від Апостольського Престолу про його одержання, як свідчення 
того, що не було висунуто жодних заперечень (к. 167 § 2). Попереднє проголо
шення буде неправосильним. З цієї причини зазвичай слід уникати і попередньо
го оприлюднення - як нерозважливого. Словом, потрібне відоме втручання або 
невтручання Апостольського Престолу, щоб закон чи припис Ради Єрархів був 
прийнятий і набув сили закону. 

Мовчання Апостольського Престолу може означати несхвалення, але не обо
в'язково. Мовчання, навіть довге, можуть de facto спричиняти багато инших фак
торів, таких як перевантаження канцелярською роботою, нестача, відсутність 
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чи хвороба персоналу, потреба детальніше вивчити усі питання, перш ніж дати 
відповідь і т. ин. Ззовні це може здаватися бюрократичною неефективністю. Од
нак, навіть з урахуванням найбільш сприятливого тлумачення, скільки митропо
лит повинен чекати? Ані закон, ані звичаї не дають відповіді.1 3 Тому, можливо, 
йому доведеться чекати безконечно, навіть після неодноразових нагадувань. Для 
рекурсів проти адміністративних актів період очікування становить шістдесят 
днів, а для нагадування тридцять днів, після чого мовчання означає відмову або 
"ні" (к. 1002). Однак цей закон неможливо ані використати в такому контексті, 
ані застосувати аналогію, позаяк, як було вже сказано, вивчення може потребу
вати більше часу, ніж передбачено в к. 1002. Тому мовчання може бути безко
нечним і безнадійним. Слід визнати, що це є слабістю теперішнього права, яке, 
хоча й оновлене у кількох сферах, надто нове, щоб належно цінувати людські 
права у їхніх чисельних розгалуженнях, і надто обтяженим старою ідеєю gratia в 
багатьох сферах. У певних сучасних демократіях (наприклад, Італії) надто довге 
адміністративне мовчання означає згоду або "так" перед законом, і прохач може 
діяти законно, немов він отримав письмовий дозвіл. Завдяки цьому належним 
чином вшановані громадянські права. Католицька Церква ще повинна подолати 
певний шлях і досягти певного поступу, щоб у своєму праві належно шанувати 
християнські права, в чому вона зробила тільки перші кроки. 

Митрополит дбає не тільки про проголошення законів, але й оприлюднення 
будь-яких рішень Ради Єрархів (к. 167 § 3). 

1.2.6. Адміністративна влада митрополита (к. 167 § 4) 
Митрополит становить найвищу адміністративну владу в Митрополичій 

Церкві sui iuris і має права та обов'язки, що належать цьому уряду. Відтак, окрім 
актів, згаданих в кк. 159 і 167 § 3, він інформує Апостольський Престол про 
все, що відбувалося на Раді Єрархів (к. 167 § 2), скликає Митрополичий Собор і 
головує на ньому (к. 172), повідомляє Римському Архиєреєві про незаконну від
сутність єпископа, що перевищує шість місяців (к. 204 § 4). 

Однак, хоча патріярх і верховний архиєпископ можуть виконувати певні ад
міністративні акти без поради чи згоди або Синоду Єпископів, або постійного 
синоду, митрополит повинен мати згоду Ради Єрархів, щоб виконувати адмі
ністративні акти, доручені загальним правом найвищій владі Церкви sui iuris 
(к. 167 § 4). Відтак, він може заснувати міжпарохіяльну семінарію зі згоди Ради 
Єрархів (к. 334 § 1); у такий же спосіб він може схвалювати літургічні тексти, 
після попередньої перевірки Апостольським Престолом (к. 657 § 1), або пере
клади Літургічних текстів, повідомивши про це Престіл (к. 657 § 2). Тому, він 
також може застерегти за собою відпущення певних гріхів у всій Митрополичій 
Церкві (к. 727), і може прийняти до Церкви некатолицького єпископа (к. 898 § 1). 
За згодою Ради Єрархів, порадившись з Апостольським Престолом Риму, він 

13 Те, що будь-який лист (якщо тільки не анонімний чи образливий), заслуговує на відповідь, і вона повинна 
бути відіслана швидко, не належить до тих принципів, який цінують усі особи чи установи. У цих питаннях 
церковні чиновники часто порушують християнські права. 
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може заснувати католицький університет (к. 642 § 1) або церковний університет 
(649). Загалом, юридична постать глави Митрополичої Церкви sui iuris набагато 
сильніша, якщо порівнювати її з будь-яким архиепископом Латинської Церкви, 
підпорядкованим Римському Архиєреєві, у тому числі й президентом єпископ
ських конференцій. 

1.2.7. Призначення митрополита і єпископів (к. 168) 
Призначення митрополита і єпископів Митрополичої Церкви sui iuris засте

режене за Римським Архиєреєм; Рада Єрархів компетентна тільки подати Апос
тольському Престолові список принаймні з трьох найдостойніших кандидатів на 
кожен уряд. Римський Архиєрей може призначити одного з кандидатів, запропо
нованих Радою Єрархів, або того, кого вважає гідним (к. 168). 

Під час консультування члени ради не повинні радитися зі священиками та 
иншими вірними щодо гідности будь-яких кандидатів, а тільки щодо потреб 
Церкви і якостей, потрібних єпископові за таких обставин. Упродовж усього про
цесу і навіть після призначення імена кандидатів слід зберігати в таємниці. Це 
не давнє право. 

1.2.8. Пастирська відповідальність Ради Єрархів (к. 169) 
Рада Єрархів повинна вивчити (при необхідности, навіть засобами релігійної 

соціології) пастирські потреби вірних Митрополичої Церкви в цілому і дбати 
про них. Рада є форумом для формування пастирських програм і спільних дій, 
розрахованих на те, щоб посилювати ріст віри, плекати спільну пастирську ді
яльність і вирішувати питання моралі. Звернено увагу на потребу дотримання 
обряду та спільної церковної дисципліни (к. 169). Про роль Ради Єрархів можна 
прочитати також в таких канонах: кк. 211 § 1; 330 § 1; 334 § 1; 621 § 3; 652 § 2; 
657 § 1; 664 § 1; 671 § 4; 709 § 2; 727; 760 § 1; 898 § 1. 

1.2.9. Періодичність засідань (к. 170) 
І хоча скликання Ради Єрархів - це прерогатива митрополита, він не має 

абсолютної свободи дій у визначенні того, коли вона повинна бути скликана. 
Митрополит повинен скликати Раду Єрархів у будь-якій з подальших ситуацій 
(к. 170). 

1. Принаймні раз на рік на ординарне засідання, але частіше, якщо так вста
новлює партикулярне право. 

2. Повинен бути виконаний акт, застережений за Радою Єрархів. 
3. Розглядається акт, який вимагає згоди ради. 
4. З'являються особливі обставини, які вимагають скликання ради. Під час 

визначення того, чи слід скликати раду, потрібно пам'ятати про положення 
канону 160. 

Митрополит може з власної ініціятиви скликати раду також у випадках, які 
не передбачені загальним чи партикулярним правом за виняткових обставин чи 
в разі нагальних пастирських потреб. 
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1.2.10. Статути (к. 171) 
Позаяк Рада Єрархів є юридичною особою, відмінною від окремих членів, які 

беруть у ній участь, потрібні норми, які чітко визначать її структуру і діяльність з 
тим, щоб вона могла виконати свою мету. Тому рада мусить скласти низку стату
тів (див. СІС к. 94 § 1), які повинні охоплювати такі питання як секретаріят, ради 
і порядок роботи ради (к. 171). Загальне право визначає, хто є членом ради і хто 
має скликатися на її засідання (к. 164 § 1), однак у деяких випадках залишає ви
значення повноважень окремих членів у голосуванні на розсуд ради (к. 164 § 2). 

Статути можуть визначати місце проведення засідань Ради Єрархів. Виняток 
може зробити митрополит за згодою Ради. Статути можуть встановити частоту 
ординарних засідань ради, яку слід скликати принаймні раз на рік (к. 170). 

Статути можуть також висувати вимогу щодо кворуму, потрібного для того, 
щоб Рада Єрархів була канонічною. Спосіб і час, у який закони мають бути про
голошені, а рішення оприлюднені, також повинні бути встановлені в статутах 
(к. 167 § 3), як і зобов'язання конфіденційности, яке собор бажає накласти. Стату
ти повинні розглядати питання персоналу. Загальне право твердить про призна
чення секретаря. Положення про секретаріят та инших допоміжних чиновників, 
у тому числі й експертів, яких можуть викликати для висловлення своєї думки 
раді, також можуть бути сформульовані в статутах. Ради, яких вимагає загальне 
право, або вважає потрібними чи корисними Рада, можуть бути засновані на по
стійній основі або ad hoc. Літургічна рада та инші ради на кшталт ради з органі
зації екуменічної справи (к. 904 § 2) також можуть бути розглянуті в статутах. 

1.2.11. Митрополичий собор (к. 172) 
Для того щоб дбати про пастирські потреби усієї Митрополичої Церкви sui 

iuris, собор потрібно скликати що п'ять років (к. 172). Мета, склад і діяльність 
митрополичого собору є такими ж як і Патріяршого Собору (див. кк. 140-145). 

1.2.12. Вакантність і перешкоджений Митрополичий Престол (к. 173) 
Упродовж вакантное™ митрополичого престолу Митрополичої Церкви sui 

iuris, єпархіальний єпископ (але не титулярний чи вислужений єпископ), стар
ший за своїм єпископським свяченням повинен стати адміністратором Митропо
личої Церкви (к. 173). 

Першим обов'язком адміністратора є повідомлення Римського Архиерея про 
вакантність митрополичого престолу (к. 173 § 1 ч. 1-е). Хоча канон мовчить про 
це, видається цілком логічним, щоб адміністратор офіційно повідомив усіх єпис
копів Митрополичої Церкви, якщо вони самі вчасно не дізнаються про ситуа
цію в инший спосіб. 

Адміністратор має усі повноваження митрополита з двома важливими винят
ками. 1) Він не може скликати Ради Єрархів, і, як наслідок, він не має митропо
личих повноважень стосовно тих справ, для яких потрібна згода Ради Єрархів 
(к. 173 § 1 ч. 2-е; див. к. 167 § 4). 2). Адміністратору заборонено робити будь-які 
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нововведення в Митрополичій Церкві впродовж вакантности престолу (к. 173 
§ 1 ч. 3-є). Нововведенням є будь-яка дія, що завдає шкоди правам майбутнього 
митрополита або Митрополичої Церкви (див. к. 228 § 2). 

У разі перешкоди митрополичому престолу слід дотримуватися положень, які 
стосуються перешкодженого патріяршого престолу (к. 132 § 1; к. 173 § 2). 

У разі перешкоди чи вакантности престолу єпархії митрополита, слід дотри
муватися положень канонів 221-233 (к. 173 § 3). 

2. Инші Церкви sui iuris (кк. 174-176) 
Існує четвертий ступінь Церков sui iuris, які не є ані Патріяршими Церквами 

(Титул IV), ані Верховними Архиєпископськими Церквами (Титул V), ані Ми
трополичими Церквами sui iuris (Титул V I , глава 1). їх називають просто "Инши-
ми" Церквами sui iuris. 

2.1. Визначення (к. 174) 
Церкви, які не є ані Патріяршими, ані Верховними Архиєпископськими, ані 

Митрополичими, довірені єрархові, який очолює їх згідно з приписами загаль
ного і партикулярного права, встановленого Римським Архиєреєм, належать до 
"Инших Церков sui iuris" (к. 174). Такі Церкви можуть складатися з одного або 
кількох церковних округів, на кшталт єпархії чи екзархії. Загалом вони досить 
малі і можуть мати обмежені людські і матеріяльні ресурси, а тому поки що не
можливо піднести їх до рангу Митрополичої Церкви sui iuris. Єрарх, якому Рим
ський Архиєрей довірив таку Церкву, може бути єпархіяльним єпископом або 
екзархом, що не має єпископського сану (див. к. 312). Влада самоврядування та
ких Церков досить обмежена. Щодо дев'яти Церков, які фактично належать до 
цієї категорії Церков sui iuris, див. коментар до к. 1. 

А якщо Східна Католицька Церква, яка складається з кількох церковних ок
ругів, однак не піднесена ще до рангу Митрополичої Церкви sui iuris,14 довірена 
єрархові (к. 174), то чи конституційно обов'язковою є її приналежність до "Ин
ших Церков sui iuris"? Було дано дві різні відповіді, одна доктринальна, а инша 
практична. 

1. З погляду доктрини так, бо саме через це доручення єрархові очолюва
ти Церкву реалізується істотна якість Церкви sui iuris як "coetus christifidelium 
hierarchia iunctus" (к. 27). Відтак "concreditur" в к. 174 слід вважати конститутив
ним елементом четвертого рангу Церков sui iuris. 

2. Практично ні, бо на практиці Римський Апостольський Престол вирішив 
(як у випадку з Італо-Албанською Церквою) не довіряти такі Церкви sui iuris 
єдиному єрархові, який би очолював всі округи, а дозволив, щоб кожен округ 
очолював свій єрарх. Відтак єдиного єрарха, який очолює Церкву, слід вважати 
радше ідеалом, ніж суттєвим конституційним елементом цих Церков. 

14 Прикладом є Італо-Албанська Церква, яка складається з двох церковних округів (див. с. 80 угорі), а саме, 
єпархій Лунгро і Ріапа degli АІЬапєяі, у той час як їхні вірні розпорошені по всій Італії, переважно в П'ємонті. 
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Аргументом на користь першої відповіді є припущення, що ССЕО як і попе
реднім трьом Церквам, дав визначення "Ceterae Ecclesiae sui iuris", і що це визна
чення знаходимо в к. 174, який, властиво, і є цим визначенням. 

Згідно з другою відповіддю, визначення Инших Церков sui iuris слід логіч
но розглядати як цілковито негативне, без жодного позитивного змісту: "Церк
ва свого права, яка не є ні Патріяршою, ні Верховно-архиєпископською, ні Ми
трополичою" (перша частина к. 174). Вони просто "Решта" Церков, або "Инші" 
Церкви sui iuris, у яких саме "об'єднання єрархією" реалізовано инакше, ніж у 
перших трьох ступенях Церков sui iuris, без єдиного єрарха на чолі. Така єдність 
нагадує більше православну єдність автокефальних Церков, яка відрізняється від 
звичайної католицької єдности "монархічного" чи "пірамідального" взірця. 

2.2. Безпосередня залежність від Апостольського Престолу (к. 175) 
Як і всі инші Церкви sui iuris, четвертий ступінь Церков sui iuris також безпо

середньо залежить від Римського Архиєрея. Позаяк таку Церкву очолює єрарх, 
який не є митрополитом, загальне право приписує митрополичий нагляд над 
цією Церквою, згідно з к. 159 чч. 3-є-8-е єрархові (митрополитові або ні), що 
уповноважений Апостольським Престолом. 

2.3. Компетенція єрарха, який очолює Церкву (к. 176) 
Єрарх, який очолює ці Церкви sui iuris має компетентну владу в тому, що ка

нони відсилають до партикулярного права або найвищої адміністративної влади 
Церкви sui iuris. Однак єрарх потребує згоди Апостольського Престолу, якщо 
право, запроваджене главою цієї Церкви, повинне стати партикулярним правом 
(к. 176). 

Відтак, якщо така Церква sui iuris є тільки єпархією, єпархіяльний єпископ може 
запроваджувати закони, які його наступник має право скасувати [як передбачено ка
нонами ССЕО, що відсилають до партикулярного права]. Але якщо він, натомість, 
захоче встановити закон, що повинен стати партикулярним законом його єпархії, не 
просто єпархіяльним законом, а законом Церкви sui iuris як такої, він повинен отри
мати згоду Апостольського Престолу. Його наступник не може скасувати чи змінити 
такий закон не виконавши тієї самої процедури.15 

2.4. Висновок 
Юридична постать цього четвертого ступеня Церков sui iuris може здавати

ся неповною в такому вигляді, як її формулює ССЕО, який передбачає, що ці 
Церкви повинен очолювати єрарх згідно з партикулярним правом, яке в кожно
му випадку встановлює Римський Архиєрей. Враховуючи, з одного боку, широке 
різноманіття випадків, у тому числі й "Церкви мовчання" під атеїстичними, ан
тирелігійними і тоталітарними режимами, і, з иншого боку, скромну організацію 
деяких із цих та инших Церков, положення загального права не мають великого 
значення. Справді, сам цей титул був чимось на кшталт додаткового роздуму, про 

, ! Zuiek, Understanding, 263. 



188 Т И Т У Л V I : М И Т Р О П О Л И Ч І Ц Е Р К В И Т А И Н Ш І Ц Е Р К В И S U / IURIS 

що свідчить і процес кодифікації канонів цього розділу. Дослідницька Група "De 
Sacra Hierarchia" спершу передбачала тільки три перші ступені Церков sui iuris, 
а четвертий ступінь під заголовком "Инші Церкви sui iuris" був доданий пізніше, 
як реакція на відгук щодо проекту "Єрархічної Конституції Східних Церков", в 
якому містився критичний коментар (мабуть, від СОС), що вона залишила поза 
увагою певну кількість Східних Католицьких Церков.' 6 З огляду на все це не див
но, що остання категорія Церков sui iuris не отримала повнішого та адекватні-
шого висвітлення в ССЕО. 1 7 
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Титул VII 

ЄПАРХІЇ І ЄПИСКОПИ 
(кк. 177-310) 

Хоча про єпархію, яку в еклезіології називають партикулярною Церквою, йде 
мова тільки в одному з усіх 134 канонів Титулу V I I , у той час як решта 133 ка
нони присвячені єпископу, його помічникам та співпрацівникам, важливим є те, 
що "єпархія" передує "єпископам" у Титулі, який нагадує соборну конституцію 
Lumen Gentium, що здійснює добре відому інверсію Народу Божого (глава 2) та 
єрархії (глава 3). У відповідному розділі CHIC є така ж інверсія: про "партику
лярні Церкви" (кк. 386-373) йде мова перед єпископами (375-411). Це не означає, 
що партикулярні Церкви передують єпископам еклезіологічно1 чи канонічно, од
нак вказує на істинне місце єпископського служіння в Церкві, як служіння На
роду Божому, а не як спосіб владарювати над ним. 

Канони 177-310 про Єпархії та Єпископів є переважно результатом перегля
ду CS кк. 392-526, тобто, Titulus IV De Clericis in specie, Pars II De potestate 
episcopali deque Us qui earn participant. Перегляд оновив цей розділ на підставі 
богословських принципів LG, нормах Декретів II Ватиканського Собору (CD 
і ОЕ), норм застосування певних соборних декретів, виданих папою Павлом VI 
у першій частині ES, а також у кількох инших документах, які я буду час від часу 
цитувати. 

Канони цього Титулу відповідають не тільки вищезгаданим CS кк. 392-526, 
але й також CS кк. 252-255, які у своїй переглянутій формі згруповані у Главі І, 
Арт. 1 "Вибори Єпископів" (ССЕО кк. 180-189), у той час як кк. 264-270 у Гла
ві 2, Арт. З про "Пресвітерську раду і колегію єпархіяльних радників", а також 
кк. 272-275 про "Душпастирську раду" (Арт. 4) є новими. 2 

1 Існує певна глибока тотожність між діоцезією та єпископом, яка перешкоджає першости одного над ин-
шим. "In sua dioecesi, cum qua unum constituit, Episcopus..." ("Єпископ і його діоцезія становлять о д н у річ"), -
каже Павло VI у ES 38; EV 2: 1221. 

2 Посилання на звіти про процес перегляду див. у Nuntia 31 (1990) 49-51. 
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1. Єпархія і єпископ 
Канон 177, викладений мовою першого абзацу CD 11, визначає єпархію як 

"частину Божого Народу", тобто групу вірних.3 Ці вірні не розглядаються тільки 
як група осіб, яких зв'язують певні спільні інтереси чи як товариство вірних, 
об'єднаних вузлом любови. Спільних інтересів і взаємної любови не достатньо 
для заснування єпархії; потрібне щось більше: діяльність єпископа. Завдяки акту 
компетентної церковної влади ці вірні довірені пастирській опіці єпископа, яко
му допомагають пресвітери; і поява єпархії вимагає прихильности вірних до сво
го єпископа, який об'єднує і встановлює їх як спільноту, як Церкву. 

Єпископ не збирає своїх вірних разом ні владою того, хто іменував його, ні 
власною владою чи авторитетом, а в ім'я Христа, Євангелиєм і Євхаристією, і то-
м вірні, яких зібрав він, об'єднуються у Святому Дусі. У такий спосіб єпархі-
яльна спільнота стає Церквою. Це не образ Вселенської Церкви, її копія чи міні
атюра; це воістину свята, католицька й апостольська Христова Церква у своєму 
конкретному втіленні. Саме в таких і з таких партикулярних Церков ("in quibus 
et ex quibus", LG 23) існує єдина католицька Церква. 

Єпископ такої партикулярної Церкви перебуває в єрархічній єдности з Коле
гією Єпископів, яких очолює Римський Архиєрей, чию владу він визнає і від ко
го залежить у здійсненні свого пастирського служіння (LG 22; к. 49); це забез
печує вселенський характер його Церкви, її повноту життя у лоні Католицької 
Церкви. 

Єпископ керує своєю Церквою від першої особи як заступник і посланець 
Христа (LG 23), а не як заступник папи чи патріарха. З цієї причини він має у 
єпархії повну владу у всьому, що стосується святости душ. Однак його влада 
підлягає обмеженням, окресленим найвищою владою Церкви заради спільного 
добра (к. 178). 

Зрештою, не всі єпископи керують єпархією від власного імени. Єпископи, 
які мають тільки титул єпархії і виконують чи виконували деякі инші уряди нази
ваються "титулярними єпископами" (к. 179). Функції титулярних єпископів, по 
суті, досить різноманітні: екзархи опікуються частиною Божого Народу, однак 
від імени иншого Пастиря, який може бути Римським Архиєреєм, патріярхом 
чи верховним архиєпископом (кк. 311-321); инші титулярні єпископи виконують 
пастирський уряд у єпархії, але вони залежать від єпархіального єпископа, і їх 
називають єпископами-помічниками; водночас ті, хто має право наступництва, 
називаються єпископами-коад'юторами (кк. 212-218). 

Існують також титулярні єпископи, які отримують доручення виконувати 
важливі завдання на рівні Вселенської Церкви або Церкви sui iuris, до яких слід 
зарахувати представників Римського Архиєрея (таких як нунції), старших пре
латів Римської Курії, єпископів патріяршої чи верховно-архиєпископської курії, 
а також єпископів, яким довірені доручення на рівні усієї нації чи Церкви sui 

3 Згадка про "Народ Божий" відразу нагадує доктрину ІЛЗ, зокрема її першу главу, де розвинута біблійна 
тема. 



К К . 1 7 7 - 3 1 0 191 

iuris (як-от єпископи у справах культури, екуменічного діялогу чи вірних у ді-
яспорі і т. ин.). Зрештою, існують вислужені єпархіяльні єпископи, які більше 
не виконують свій уряд, але зберігають титул єпархії, яку раніше очолювали 
(кк. 210 і 211). 

1.1. Вибори Єпископів (кк. 180-189) 
Іменування єпископа завжди вважалося надзвичайно важливим актом. У дав

ніх канонах про це йшлося постійно і регулярно для того, щоб забезпечити пра
вильний вибір. Чинне законодавство демонструє, наскільки вагомим є це питан
ня і в сучасній Церкві. 

Вимоги щодо придатности кандидата на єпископат перелічені в першому ка
ноні цього артикулу (к. 180). Усього їх є шість. Перша стосується певних мораль
них якостей, яких вимагають від кандидата, друга пов'язана зі ставленням до 
нього инших людей, тобто, чи має він повагу серед инших. В обох випадках йде 
мова про моральні якості. 

Инші вимоги є об'єктивними в тому сенсі, що вони можуть бути задокументо
вані: відсутність шлюбного зв'язку, вік (щонайменше тридцять п'ять років), сан 
пресвітера (принаймні п'ять років) і освіта (докторат чи ліценціят у святій науці); 
але за відсутности цих наукових ступенів достатнім є те, що він є знавцем у цій 
сфері. 

Призначення католицького єпископа не обов'язково застережене за Римським 
Архиєреєм: "Наречення ж правне єпископів може відбуватися через правні зви
чаї, що їх не відкликала найвища та загальна влада церкви, або через закони, 
встановлені чи признані тією ж владою, а й безпосередньо через самого наслід-
ника Христа" (LG 24); тим не менш, обов'язковим є те, щоб єпископ завжди був 
в єрархічній єдності з Римським Архиєреєм (LG 21), бо "якщо він здержується 
чи відмовляє комусь з апостольської спільноти, єпископи не можуть обняти свій 
уряд" (LG 24). Це означає, що навіть отримавши правосильне єпископське свя
чення, єпископ, якому було відмовлено в апостольській єдності, не може викону
вати свій уряд в Церкві, тому що, будучи єпископом, він, однак, не є католицьким 
єпископом, позаяк не перебуває в єдності з Римським Архиєреєм. 

Єпископи, які повинні виконувати свій уряд в межах території своєї Патрі-
яршої чи Верховної Архиєпископської Церкви, обираються Синодом Єпископів 
власної Церкви. За виняткових обставин Римський Архиєрей може іменувати їх 
сам (ОЕ 9; к. 181). Католицьку єдність єпископа, обраного власним Синодом, під
тверджує дозвіл Римського Архиєрея на його обрання, який потрібно просити 
згідно з приписами канонів. Ця згода може бути дана перед обранням, якщо іме
на одного чи кількох кандидатів були вже подані Римському Архиєреєві і при
йняті ним, або після нього, якщо дозволу просить вже обраний єпископ. 

У каноні 182 йдеться про кандидатуру. Тільки єпископи, які є членами Сино
ду Єпископів відповідної Церкви sui iuris пропонують кандидатів патріярху (чи 
верховному архиєпископу). Зібравши достатньо інформації, щоб підтвердити 
здатність запропонованих кандидатів, Синод складає список кандидатів за до-



192 Т И Т У Л VI I : Є П А Р Х І Ї І Є П И С К О П И 

помогою таємного голосування. Якщо право (ius) не приписує чогось иншого, 
вони голосують щодо кожного імени: ті, хто одержує більшість голосів, згідно 
з приписом к. 107 додаються до списку. Норма партикулярного права, схвалена 
Римським Архиєреєм, може визначати инший спосіб формування списку.4 

Вибори єпископа повинні відбуватися згідно з к. 183 і нормами кк. 947-956 
про вибори. Єпископи, що беруть участь у Синоді, віддають свої голоси пре
світеру, якого вони вважають найбільш здатним coram Domino (у присутності 
Господа"); єпископів не обмежує список кандидатів. 

У голосуванні вимагається абсолютна більшість голосів виборців; але якщо 
три голосування були безрезультатними, до четвертого голосування допускають
ся тільки два імені, які отримали найбільше голосів; з цих двох обраним є той, 
хто отримує більшість голосів, навіть якщо вона відносна, щодо кількосте при
сутніх виборців. 5 

Обраного можна повідомити чи попросити його згоди, тільки якщо він вже 
отримав папську згоду; в иншому випадку патріярх чи верховний архиєпископ 
повинні просити й отримати згоду Римського Архиєрея (кк. 184 і 185). 

Инших єпископів призначає безпосередньо Римський Архиєрей (к. 182 § 2). 
Однак синоди Патріяршої чи Верховної Архиєпископської Церкви мають право 
подати список з трьох кандидатів Римському Архиєреєві для виконання уряду 
єпископа поза межами території відповідних Церков (к. 149). Аналогічно, Рада 
Єрархів Митрополичої Церкви sui iuris має право запропонувати список з трьох 
кандидатів на єпископство (к. 168). У цих випадках також залишається непоруш
ним право Римського Архиєрея іменувати того, кого не було запропоновано. 6 

За особливих обставин, які перешкоджають зібранню Синоду, патріярх чи 
верховний архиєпископ, порадившись з Апостольським Престолом, може про
вести голосування листовно. Кандидат, який отримав абсолютну більшість, вва
жається обраним; в иншому разі питання відсилається Апостольському Престо
лу (к. 186). 

Канон 188 фіксує термін висвячення (три місяці) і перебирання єпархії (чо
тири місяці). Однак згідно з к. 189 перебирання єпархії відбувається "через саме 
законне проведення інтронізації'". Відтак, якщо єпископ щойно висвячений і свя
чення відбувається в межах його єпархії, перебирання відбувається наприкінці 
самого висвячення, зазвичай у катедральному соборі. 

4 Див. к. 182 § 3. Виняткову природу такої норми робить очевидною той факт, що існує тільки три випадки, 
коли положення партикулярного права потребує схвалення Римського Архиєрея. Див. M. Brogi, "Prospettive 
pratiche пеІГ applicare alle singole Chiese sui iuris il CCEO", lus in Vita, 740-751. 

5 Див. K. 956. Існує відносна більшість, коли число голосів, які отримує кандидат, переважає над кількістю 
голосів, які отримав кожен кандидат зокрема. Існує абсолютна більшість, коли кандидат отримав більше ніж 
половину голосів присутніх, які мають право голосу; існує також кваліфікована більшість, якщо кількість голо
сів за кандидата дорівнює чи перевищує дві третини від числа присутніх, які мають право голосу. Иншими сло
вами, існує абсолютна більшість, коли кандидат отримує число голосів, яке перевищує суму голосів за инших 
кандидатів плюс недійсні чи незаконні голоси, незаповнені бюлетені та утримання; кваліфікована більшість 
існує в тому випадку, якщо кількість голосів за одного кандидата принаймні вдвоє більша від числа голосів за 
инших кандидатів плюс недійсні чи незаконні голоси, незаповнені бюлетені та утримання. 

6 Див. M. Brogi, "Nomine Vescovili nelle Chiese Orientali cattoliche", Kanon 7 (1985) 124-141; той же автор, 
"Characteristics of the Eparchial Structure in the New Law for the Oriental Churches", Gallagher, Code Introd., 59-70. 
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1.2. Права й обов'язки єпархіяльних єпископів (кк. 190-211) 
Єпархіяльний єпископ, як вже було сказано, має три завдання чи уряди: на

вчання, освячення й управління. Про них докладно йде мова як в LG, так і в CD. 
Розгляньмо, як ССЕО застосовує соборні норми (LG 24-27; CD 11-16). 

Зважаючи на те, що єпархіяльний єпископ представляє свою єпархію у всіх 
юридичних справах (к. 90), Кодекс характеризує його владу управління як зако
нодавчу, виконавчу і судову (к. 191 § 1). 

Єпархіяльний єпископ здійснює законодавчу владу особисто; тобто, він не 
може делегувати її. А якщо йдеться про судову владу, то він є першим судочинцем 
у своїй єпархії. Якщо виникли суперечки між його вірними (священнослужителі, 
монахи, миряни) або було скоєно злочин, єпархіяльний єпископ відповідальний 
за застосування законів; він може діяти особисто або через судових вікаріїв чи 
суддів, однак він, а також инші, повинні дотримуватися чинних законів (кк. 1055-
1400), що визначають компетенцію та процедури. 

Зрештою, єпархіяльний єпископ здійснює виконавчу владу, використовую
чи допомогу від єпархіальної курії, яку він повинен мати при своєму престолі 
(к. 243 § 1). 

Єпархіяльний єпископ повинен дбати про всіх католиків у своїй єпархії, не 
забуваючи нікого, незалежно від віку, иаціональности чи обряду; а також його 
пастирська опіка мусить поширюватися на некатоликів та нехристиян, що про
живають на його території (к. 192).7 Зокрема, ССЕО привертає увагу єпархіаль
ного єпископа до вірних инших Церков sui iuris, які довірені його турботі (к. 193 
§§ 1 і 2; к. 916 § 5), розвиваючи принцип CD 23. Можна сказати, що ці вірні, або 
принаймні ті, що приписані до патріяршої чи верховно-архиєпископської Церк
ви, не є його підлеглими у повному сенсі цього слова, тобто, вони не належать до 
його єпархії, а тільки довірені йому, згідно з нормою к. 916 § 5. 

Навіть якщо не брати до уваги закономірну владу "Pater et Caput" їхньої Церк
ви sui iuris, вилучити вірних у місцевого єрарха і довірити иншому, факт зали
шається істинним фактом: (східний) єпархіяльний єпископ не вільний у своєму 
виборі священиків, яких він може іменувати для них як парохів чи ринкелів.8 

Фактично, він мусить обговорити кандидатуру з патріархом їхньої Церкви sui 
iuris, і, зрештою, потребує згоди останнього, щоб її призначити.9 

Єпархіяльний єпископ є вчителем у питаннях віри, як це підкреслює к. 196: 
він зобов'язаний представляти і пояснювати вірним правди віри, які вони повин
ні сповідувати і застосовувати в житті, особисто виконувати місію проповідуван
ня. Він також відповідальний за те, як відбувається проповідування в його єпар
хії. ССЕО присвячує цілий Титул учительському завданню Церкви (кк. 595-666): 
єпархіяльний єпископ згадується там кілька разів, що демонструє його важли
вість у цій справі. 

7 Див. CD 11; 16; 23. 
8 ССЕО говорить про "пресвітерів", однак синкели можуть також бути єпископами (к. 215 § 2). 
' Це свідчить, що вони не є повністю його "підлеглими", як у к. 829 § 1, згідно з яким принаймні один із 

супругів повинен бути "підлеглим" єпархіяльному єпископові чи парохові, який благословляє шлюб, якщо він 
чи вона належить до иншої Церкви sui iuris. 
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Уся Церква покликана до святості (LG 39-42), але "єпископ є економ ласки 
найвищого священства" (Великий Евхологіон), особливо у Євхаристії, яку він при
носить сам або дбає, щоб була приношена, якою постійно живе і зростає Церква 
(LG 26); єпископи "службою слова уділяють віруючим Божу силу на спасіння, 
а святими Тайнами... вірних освячують" (там же). 

Канон 197 нагадує єпархіяльному єпископові про зобов'язання бути для всіх 
взірцем святости і любови, смиренности і простоти життя, і доручає йому піклу
ватися про своїх вірних, щоб вони зростали в ласці через уділяння Божих таїн, 
особливо через участь у Євхаристії, і глибоко пізнавали пасхальне Таїнство, жи
ли так, щоб стати одним Тілом у єдності Христової любови. 

Три подальші канони (кк. 198, 199 і 200) встановлюють певні норми стосовно 
Літургічного життя єпархії, за яке відповідальний єпархіяльний єпископ. 

Єпархіальний єпископ має обов'язок плекати і захищати церковне єднання 
своєї єпархії з усією Церквою sui iuris і з усією Вселенською Церквою, а також 
єдність Церков на всіх рівнях. Це істинне не тільки в доктринальній площині, 
але й також на дисциплінарному рівні: єпархіяльний єпископ мусить, відтак, 
забезпечити додержання церковних законів і законних звичаїв як єпархії, так 
і Церкви sui iuris, і боротися зі зловживаннями (к. 201). Задля цієї мети єпархі
яльний єпископ може накладати кари на тих, хто не дотримується вже існуючих 
законів, а також видавати їх сам за умови, що вони не суперечать законам, вида
ним Римським Архиєреєм чи компетентною проміжною владою (к. 1405). 

Єпархіяльний єпископ має владу особисто, заради духовного добра вірних, 
диспензувати їх від дотримання будь-якого можливого припису чи канонічної 
перешкоди, незалежно від церковної влади, з якої вони походять, за винятком 
тільки тих випадків, які Римський Архиєрей виразно застеріг за собою чи віддав 
компетенції проміжної влади (CD 8; к. 1538 § 1). 

Згідно з давньою традицією Римської Церкви іти з прощею до гробів Апос
толів Петра і Павла ("ad limina Apostolorum"), від єпископів латинської діоцезії 
вимагають, щоб вони що п'ять років ставали перед Наступником Петра. Зокрема, 
вони повинні подати Римському Архиєреєві звіт про стан їхніх діоцезій і, того 
самого року, вирушити в дорогу, щоб вшанувати гроби Апостолів Петра і Пав
ла і стати перед папою (СІС кк. 399-400). Ця норма, яка вже містилася в СІС-1917 
(кк. 340-342), була поширена також на єпископів східних єпархій (CS кк. 405 
і 407). 

Переглянуті норми ССЕО (кк. 206-208) мають, однак, багато нюансів і за
слуговують на глибше дослідження їхніх еклезіологічних наслідків. Єпархіяль-
ні єпископи, що очолюють єпархії в межах території Патріяршої чи Верховної 
Архиєпископської Церкви повинні наслати свій п'ятирічний звіт патріархові (чи 
верховному архиєпископові), а його примірник - Апостольському Престолові 
Риму (к. 206 § 1). У той час як инші єпархіяльні єпископи повинні надсилати звіт 
Апостольському Престолові, як це роблять латинські діоцезійні єпископи, якщо 
ж вони належать до Патріяршої Церкви чи Митрополичої Церкви sui iuris, то по
винні надіслати примірник главі своєї Церкви sui iuris (к. 206 § 2). 
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Візитація "ad limina Apostolorum" також стала різною: єпархіяльні єпископи 
"intra fines" виконують свій обов'язок тільки завдяки одній візитації, проведеній 
впродовж перших п'яти років після їхньої інтронізації, можливо, разом зі своїм 
главою Церкви sui iuris; инші, однак, повинні відвідувати Рим що п'ять років, 
і бажано, щоб вони принаймні инколи проводили цю візититацію разом з патрі-
ярхом (к. 208).10 

У цих положеннях ССЕО демонструє особливість Церкви sui iuris, яка була 
сформульована в к. 27: "Coetus christifidelium hierarchia iunctus", тобто, група вір
них, об'єднана в партикулярні Церкви (діоцезії чи єпархії), у єдності один з од
ним, маючи осердям злуки єрархічну структуру, єрархію, яку представляє відпо
відний глава, патріярх, верховний архиєпископ чи митрополит.1 1 З цієї причини 
східні єпископи, особливо єпархіяльні, поки вони є повними членами єпископ
ської колегії,1 2 мають привілейований зв'язок з главою їхньої Церкви sui iuris. Ка
нон 207 велить єпархіяльним єпископам будь-якої Церкви sui iuris, у тому числі 
й латинської, повідомляти Апостольський Престол про стан і потреби вірних 
иншої Церкви sui iuris, довірених його опіці. 1 3 

Єпархіяльний єпископ повинен підтверджувати свою повну злуку з Римсь
ким Архиєреєм, згадуючи його згідно з приписами Літургічних книг, і дбати, 
щоб це робили усі священнослужителі єпархії, які мусять згадувати також свого 
єпархіяльного єпископа. Навмисне пропускання рівнозначне розриву єдности 
Церкви. 1 4 

Згідно з соборним принципом (CD 21), конкретизованим в ES І, 11, єпархі
яльного єпископа, а також коад'ютора і єпископів-помічників, закликають подати 
зречення від свого уряду, коли їм виповниться сімдесят п'ять років, як і в разі 
хвороби, яка не дозволяє їм належним чином виконувати свою службу (кк. 210 
і 218).15 Обов'язок забезпечувати утримання вислуженому єпископові є першо
черговим для його єпархії (к. 211 § 2). 

10 M. Brogi, "Characteristics", 62 ff. 
11 M. Brogi, "Le chiese sui iuris nel Cosex Canonum Ecclesiarum Orientalium", REDC 48 (1991) 519-522; 

527-531. 
12 M. Brogi, "Le Chiese sui iuris", 517-544. 
13 M. Brogi, "Il nouvo Codice orientale e la chiesa latina", Antonianum 64 (1991) 35-61, особл. 51 ff. 
14 Законодавець надає великої ваги цій нормі, і на її порушника чекає важке покарання. Карний канон сто

совно пропускання Літургічного згадування Єрарха (к. 1438) є третім в Титулі "de poenis in singula delicta", 
і вимагає, щоб порушники отримали відповідну кару, у тому числі й велику екскомуніку, найважче з покарань 
(к. 144). 

15 Хоча норма, яка вимагає, щоб єпископи подали зречення, після 75 років життя, твердо грунтується на 
авторитетних джерелах (CD, ES) , її звинувачували в невідповідності ранній традиції, яку на Заході тепер збе
рігає тільки Єпископ Риму, який не зрікається уряду. У східній традиції, яка збереглася в православ'ї, старо
му єпископові допомагає єпископ-помічник чи коад'ютор, однак він не "розлучається" зі своєю діоцезією чи 
єпархією. Коли у православних коптів, які зберегли традицію ранніх століть, діоцезійного єпископа обирають 
патріярхом, він не обриває усіх зв'язків зі своєю діоцезією, а продовжує нею керувати, однак робить це через 
єпископа, який, як його заступник, представляє його у діоцезії (Ред.). 
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1.3. Коад'ютор і єпископи-помічники (кк. 212-218) 
Пастирські причини можуть спонукати єпархіального єпископа просити в 

Апостольського Престолу, патріярха чи верховного архиєпископа призначення 
єпископа помічника. З цих же причин, або з особистих, та ж влада може надати 
або нав'язати йому послуги иншого єпископа коад'ютора, який отримує більш-
менш широкі повноваження, у тому числі і право наступництва (к. 212; див. СІС 
к. 403 § 3). 

Якщо їхнє іменування перебуває в компетенції патріярха чи верховного ар
хиєпископа (к. 85 § 2 ч. 1-е), останні діють разом з синодом згідно з нормами 
кк. 102-107 і 182-186. Щодо повноважень єпископа коад'ютора патріярх повинен 
порадитися з постійним синодом; але якщо він бажає надати коад'ютору усі пра
ва й обов'язки єпархіяльного єпископа, йому потрібна згода Синоду Єпископів 
(к. 213). 

Єпископ коад'ютор повинен бути призначений протосинкелом. Якщо є кілька 
єпископів помічників, одного з них іменують протосинкелом, инших - синкела-
ми (к. 215). Єпархіяльний єпископ повинен радитися з ними, коли з'являються 
важливі справи, особливо душпастирські. 

1.4. Вакантний чи перешкоджений престол (кк. 219-233) 
Єпархіяльний престол стає вакантним після смерти єпархіяльного єпископа, 

після його зречення (кк. 210 §§ 2 і 3; 967-971), після перенесення (к. 85 § 2 ч. 2-е) 
або через позбавлення уряду (кк. 978 і 1060). 

Управління єпархією перебирає адміністратор, якого призначає патріярх або 
верховний архиєпископ згідно з к. 220, або вибирає колегія єпархіяльних радни
ків згідно з к. 221; якщо однак, існує єпископ коад'ютор, який вже посів свій уряд 
(к. 214), він негайно повинен перебрати управління єпархією, єпископом якої він 
стає після Літургічного обряду інтронізації (к. 222 і 189). 

Адміністратор єпархії має ті самі права й обов'язки, що єпархіяльний єпис
коп, однак він не може запроваджувати нововведень (кк. 228-229). 

Протосинкел і синкели, які не є єпископами, як правило, втрачають свій уряд; 
будучи єпископами, вини зберігають "ex iure" свої повноваження, які вони здій
снюють під владою адміністратора єпархії (к. 224). 

Єпархіяльний економ зберігає свій уряд, який він здійснює під владою адмі
ністратора єпархії (к. 232). 

Якщо престол перешкоджений, управління єпархією переходить до особи, 
призначеної єпархіяльний єпископом або, за відсутносте такого, до священика, 
якого обирає колегія єпархіяльних радників (к. 233). 

1.5. Апостольські Адміністратори (к. 234) 
CS кк. 352-361 дуже чітко визначив обов'язки апостольських адміністраторів, 

яким Римський Архиєрей з поважних причин довірив управління єпархією (або 
також Церквою sui iuris). ССЕО передбачає таке призначення тільки для єпархії, 
і говорить про це в єдиному каноні (к. 234 § 1). Стосовно прав, обов'язків і приві
леїв адміністратора Кодекс відсилає до грамоти іменування (к. 234 § 2). 
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2. Органи, які допомагають єпархіяльному єпископові 
в керівництві єпархією 

2.1. Єпархіяльний собор (кк. 235-242) 
Єпархіяльний єпископ, коли, на його думку, це доцільно, і за порадою пре-

світерської ради, може скликати на собор усіх своїх співпрацівників і представ
ників усіх інституцій та товариств своєї єпархії, для того щоб вивчити важливіші 
справи (кк. 235-240). Собор має дорадчий голос, і з цієї причини він не може 
видавати закони чи декрети. Єдиним законодавцем є єпархіяльний єпископ, який 
за бажанням може своєю владою надати юридичної сили пропозиціям собору 
(к. 214). 

2.2. Єпархіяльна курія (кк. 243-263) 
Єпархіальна курія складається з усіх органів та осіб, які допомагають єпархі

яльному єпископові в керівництві єпархією і діють від його імени, згідно з при
писами канонів. До неї належить протосинкел, усі синкели, судовий вікарій, єпар
хіяльний економ, рада з економічних питань, канцлер, єпархіяльні судці, промо
тор справедливости, захисник вузла, нотарі та инші особи, яким єпархіяльний 
єпископ вважає за потрібне доручити инші особливі обов'язки (кк. 243-244). 

2.2.1. Протосинкел і синкели 
Першим і найважливішим чиновником курії є протосинкел, чия влада є зви

чайною, але делегованою (к. 981 § 2). Загальне право надає протосинкелу широкі 
повноваження у виконавчій сфері, однак здійснення їх залежить від єпархіаль
ного єпископа (кк. 245-251, і особл. 245, 248). Ця залежність спричиняє до того, 
що єпархіяльний єпископ може обмежити і звузити повноваження протосинкела. 
Відтак, єпархіяльний єпископ може застерегти за собою і вилучити з-під компе
тенції протосинкела певні акти, як, наприклад, надання диспензи від перешкод 
подружжя. З иншого боку, протосинкел може надати будь-якому з вірних індульт, 
дозвіл чи ласку, у яких вже відмовив єпархіяльний єпископ (к. 1530 § 1). 

Протосинкел - це та особа, якій повністю довіряє єпархіяльний єпископ. 
З цієї причини останній має найбільшу свободу в обиранні його, за умови, що 
кандидат відповідає вимогам закону (к. 247); і його іменування є завжди "аи 
п и ш т " (буквально, "кивком", а тому "за бажанням"). Однак владу усунути про
тосинкела від уряду єпархіяльний єпископ повинен здійснювати таким чином, 
щоб не зашкодити його доброму імені. 

Єпархіяльний єпископ не має свободи тільки в одному випадку: якщо йому 
надали єпископа-коад'ютора, він зобов'язаний іменувати його протосинкелом, 
навіть якщо компетентна влада не дала коад'ютору будь-яких особливих прав. 
Також єпархіяльний єпископ повинен іменувати одного з єпископів помічників 
протосинкелом, якщо немає коад'ютора; инші єпископи помічники в такому разі 
будуть синкелами (к. 215). 

Синкел має повноваження, що подібні до повноважень протосинкела. Коли 
існує кілька синкелів, їхня влада обмежена певною територією єпархії або визна-
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ченою сферою (ченці, молодь, школи і т. ин.). Фігура єпископського вікарія була 
створена II Ватиканським Собором. 1 6 

2.2.2. Инші чиновники єпархіяльної курії (кк. 252-261) 
Належне функціонування курії вимагає від єпархіального єпископа призначен

ня инших чиновників: канцлера, який складає офіційні акти; нотарів, які є квалі
фікованими свідками; і архіваріуса, який зберігає всі документи (кк. 252-261). 

У менших єпархіях деякі з цих урядів можуть бути доручені одній і тій особі 
(або "зосереджені в ній"); у більших єпархіях кожен уряд матиме окрему особу, 
що обіймає його, і, якщо потрібно, дехто з них може одержувати допомогу від 
инших підлеглих осіб. 

2.2.3. Єпархіяльний економ і рада з економічних справ (кк. 262-263) 
Для того щоб сповнити свою місію у світі, Церква повинна також користатися 

майном цього світу, однак мусить робити це відсторонено, як радить духовен
ству II Ватиканський Собор: 

Бо священики, для яких Господь є "часткою і спадкоємством" (Чи. 18:20), повинні 
вживати дочасних благ тільки для тих цілей, для яких слід їх призначати, відповідно 
до навчання Христа Господа та до розпоряджень Церкви (РО 17). 

І собор продовжує: 

Священики, а де можна й за допомогою досвідчених мирян, нехай розпоряджа
ються властивими церковними маєтками, - відповідно до їх внутрішньої природи, -
за нормами церковних законів, і нехай призначають їх завжди до таких цілей, заради 
яких вільно Церкві посідати земські маєтки; а саме: для наладнання богопочитання, 
для достойного утримання клиру, а також для виконання священного апостоляту й 
доброчинности, передусім супроти потребуючих (там же). 

ССЕО розглядає дочасне добро Церкви в кк. 1007-1054. Повноваження єпар
хіального єпископа у цій сфері є численними і мають велику вагу; 1 7 але для того 
щоб виконувати ці функції, він потребує допомоги економа (инакше скарбника, 
завідувача фінансами) і особливої ради з економічних справ. 1 8 

16 CD 27; ES І, 14. Уже в СІС-1917 "різноманіття обрядів чи розмір єпархії" стало причиною, щоб мати 
більш ніж одного генерального вікарія (к. 366 § 3). У CS "розмір єпархії або будь-яка инша розумна причина" 
може спонукати мати кількох синкелів (к. 431 § 3). CS далі приписував: "Якщо в єпархії латинського обряду 
існують спільноти вірних, що належать до східного обряду, слід призначити синкела, який буде дбати про 
них; і, якщо це можливо, він сам повинен належати до східного обряду; в иншому випадку повинен бути 
призначений здатний священик латинського обряду, добре обізнаний у східних справах" (к. 432 § 4 ч. 1-е). Це 
приклад єпископського вікарія, передбачений у ES І, 14, а також у СІС кк. 475-481. 

"Див. кк. 1012-1013; див. особл. 1022. 
18 Як слово "oeconomus", використане в канонах, слід перекладати англійською? У британському варіянті 

англійської мови, якою користується Letter and Spirit, його перекладають як "financial administrator", а латинсь
ке "concilium de rebus oeconomicis" перекладають як "financial committee". В американському варіянті, вжива
ному в ССЕС, маємо, відповідно, "finance officer" і "finance council". Існує також инше слововживання, таке 
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Єпархіальний єпископ повинен іменувати економа. Він має свободу вибору, 
але зобов'язаний спершу порадитися з радою єпархіяльних радників і радою з 
економічних питань. Ці два звернення за порадою настільки важливі, що коли 
єпархіальний єпископ знехтує ними чи не виконає процедури, якої вимагає за
кон, іменування економа буде неправосильним (к. 269 § 2), що викликає втручан
ня митрополита (с. 187, 212). Кандидат може бути священнослужителем, миря
нином або монахом, але мусить "розумітися на господарських справах і відзна
чатися чесністю" (к. 262 § 1). 

Іменування робиться на визначений період, наприкінці якого єпархіальний 
єпископ може здійснити повторне призначення на ще один термін. Для того щоб 
усунути єпархіяльного економа від уряду до завершення терміну, єпархіальний 
єпископ повинен мати поважну причину і знову порадитися як з колегією радни
ків, так і з радою з економічних справ (к. 262 § 2). Економ має важливі обов'язки, 
перелічені в к. 262 § 3, першим з яких є "управляти дочасним майном єпархії", 
обов'язок, який підкреслює назва "фінансовий управитель". 

Про раду з економічних справ (чи фінансовий комітет) йде мова в к. 263. її го
лова ex officio є сам єпархіяльний єпископ. До неї належить, окрім єпархіяльного 
економа, инші особи (священнослужителі, миряни чи монахи), обрані єпархіяль-
ним єпископом за порадою колегії єпархіяльних радників. Кандидати повинні 
вирізнятися своєю компетентністю в економічних та юридичних питаннях. Роль 
цієї ради переважно дорадча, але існують справи, у яких вона має вирішальний 
голос, і в такому разі цей голос обов'язковий навіть для єпархіяльного єпископа 
(наприклад, к. 1036 § 1 ч. 2-е). 

2.3. Пресвітерська рада і колегія єпархіяльних радників (кк. 264-271) 
Хоча єпархіяльна курія є рукою єпархіяльного єпископа, він може звернутися 

по допомогу - деколи за власним бажанням, а деколи через вимогу закону - до 
инших органів чи осіб. ССЕО згадує про пресвітерську раду, колегію єпархіяль
них радників, душпастирську раду і протопресвітерів. 

Єпархія, як ми вже бачили, є частиною Божого народу, довіреною пастирській 
опіці єпископа, який не керує нею сам, а разом з пресвітерієм (CD 11 і к.' 177). Од
ним із способів участи пресвітерію в управлінні єпархією є пресвітерська рада. 
Заснування цього органу сягає 1966 року (ES І, 15-17), що було виконанням РО 7 
(к. 269 § 2). Вона представляє пресвітерій єпархії, і складається з певного числа 
пресвітерів, иноді також титулярних єпископів на службі в єпархії, з яких значна 
кількість обирається, згідно з приписами канонів, всіма пресвітерами єпархії. 
Деякі священики є членами пресвітерської Ради завдяки уряду, який вони ви
конують в єпархії, як, наприклад, протосинкел, синкели, ректор вищої чи нижчої 

як "economus" і "treasurer". Останнє слово запозичене через латинську мову з грецького oikonomos, як і багато 
инших слів, таких як єпархія, синкел, протосинкел, протопресвітер і т. ин. Якщо ці чисто грецькі слова можуть 
бути запозичені в англійську мову і використовуватися в кодексі, важко зрозуміти, чому зі словом "economus" 
слід поводитися инакше, коли його регулярно використовують такі автори, як Бреєр (французькою) і такі слов
ники, як Оксфордський візантійський словник. Тим паче, англійська мова вже асимілювала слова "economy, 
economics" і т. ин. Позаяк законом у мові є слововживання, Путівник не виключає будь-якої зі загальноприйня
тих форм, бажаючи задовольнити різних читачів (Ред.). 
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семінарії і т. д.; ще инших вільно обирає єпархіальний єпископ. Пресвітерська 
рада, яку завжди очолює єпархіяльний єпископ або один з його делегатів, пере
важно є дорадчим органом; але в певних випадках, визначених законом, вона має 
вирішальний голос (наприклад, к. 1036 § 1 ч. 2-е). 

Крім того, єпархіяльний єпископ повинен заснувати колегію єпархіяльних 
радників, вибираючи членів з тих, хто належить до Пресвітерської Ради (к. 271). 
Колегія єпархіяльних радників має, як правило, дорадчу роль, але існують ви
падки, визначені виключно правом, коли колегія має вирішальний голос (напри
клад, к. 1036 § 1 ч. 2). У випадку вакантности єпископського престолу поза межа
ми територіальних кордонів Патріяршої Церкви чи Верховної Архиєпископської 
Церкви, колегія радників має важливі обов'язки: колегія перебирає безпосеред
ню владу над єпархією, яка стала вакантною, якщо немає принаймні єпископа-
помічника. Однак єпархія повинна впродовж восьми днів обрати адміністратора 
єпархії, а згодом прийняти його кінцеве зречення. Вона обирає, при необхіднос-
ти, економа вакантної єпархії і є компетентним органом, який приймає його зре
чення; вона також обирає адміністратора перешкодженого престолу, якщо жоден 
священик не був призначений єпархіяльний єпископом. 1 9 

2.4. Душпастирська рада (кк. 272-275) 
II Ватиканський Собор запросив усіх єпархіяльних єпископів залучати усі 

життєві сили єпархії до планування апостоляту і виконання місії Церкви (CD 27). 
Папа Павло V I , здійснюючи цю вказівку собору, заснував душпастирську раду 
(ES I, 16-17).20 Згідно з нормами ССЕО кк. 272-275, заснування душпастирської 
ради цілком залежить від вільного рішення єпархіяльного єпископа. Душпастир
ська рада має тільки дорадчий голос і складається зі священнослужителів, мо
нахів і особливо мирян. її завдання - вивчати проблеми душпастирської роботи 
і пропонувати практичні рішення. Душпастирську раду скликає єпархіяльний 
єпископ, і він не головує на ній. Йому також належить влада офіційно оприлюд
нювати висновки ради. Душпастирська рада припиняє існувати в той момент, 
коли єпископський престол стає вакантним. 

2.5. Протопресвітер (кк. 276-278) 
Протопресвітер - це пресвітер, поставлений на чолі єпархіяльної округи, у 

якій від імени єпархіяльного єпископа виконує певні завдання, визначені зако
ном. Поряд з обов'язками координації душпастирської роботи, на нього також по
кладено обов'язок засвідчувати любов і увагу єпархіяльного єпископа до ошат
ності богослужіння і до духовних, культурних і навіть матеріяльних потреб ду
ховенства. 

1 9 Див. кк. 221 чч. 2-е і Зе; 231 § 1; 232 §§ 1-3; 233 §§ 1 і 2. 
20 Хоча душпастирські ради є інституцією, яка в багатьох країнах і Церквах sui iuris з'явилася після 

II Ватиканського Собору, у таких країнах, як Німеччина, і таких Церквах, як Церква християн св. Томи у Кера-
лі, вона у певній формі випередила II Ватиканський Собор. Справді, yogam Християн св. Томи був поєднанням 
кількох сучасних інституцій, таких як душпастирська рада, колегія єпархіяльних радників, рада з економічних 
справ, єпархіяльний трибунал і т. ин. Див. G. Nedungatt, Laity and Church Temporalities: Appraisal of a Tradition 
(Dharmaram Canonical Series 1) Bangalore 2000, (n. 17), 127-148, 448-491. 
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3. Парохія, парох і парохіяльний сотрудник (кк. 279-303) 
і 3.1. Парохія 

Як і єпархія, парохія також переважно розглядається у зв'язку з особами, які 
до неї належать: "парохія є визначеною спільнотою вірних, утвореною в сталий 
спосіб в єпархії, пастирська опіка над якою доручається парохові" (к. 279). Парох 
здійснює свій уряд як головний співпрацівник єпархіяльного єпископа і робить 
це від його імени (к. 281 § 1). 

3.2. Парохіяльний священик 
Парохіяльний священик - це пресвітер, якому єпархіяльний єпископ доручив 

опіку над парохіяльною спільнотою. 2 1 Як і єпархіяльний єпископ, парох здійснює 
І пастирську опіку над визначеною групою вірних. У той час як перший здійснює 

опіку над єпархією від власного імени і як Заступник Христа, останній, окрім 
того, що приймає свій уряд від єпархіяльного єпископа і підпорядкований йому 
згідно з приписами канонів, здійснює опіку над парохією від імени єпархіяльно
го єпископа (кк. 281 § 1 і 178). 

Єпархіяльний єпископ вільно іменує парохіяльного священика, який може 
належати до єпархіяльного або монашого духовенства, чи навіть до товариства 

! спільного життя "ad instar religiosorum"; однак монах зазвичай не може посідати 
уряд парохіяльного священика (к. 480). 

У парохіях, доручених чернечому інститутові (або "ad instar"), єпархіяльний 
єпископ і компетентний настоятель повинні скласти угоду, яка би точно визна-

' чала все, що стосується парохіяльного служіння, осіб, які здатні до служби в па-
рохіяльних та економічних питаннях і т. ин. А щодо чернечих спільнот, які, крім 
парохіяльної, здійснюють иншу діяльність, то доцільним є те, щоб внутрішній 
устав визначив права й обов'язки пароха і регулював його взаємини з иншими 
братами спільноти (к. 282 § 2). Чернечий настоятель (або "ad instar") має право 
представляти єпархіяльному єпископові кандидатів на уряд парохіяльного свя-

I щеника; єпископ вільний прийняти чи відкликати кандидата (к. 284 § 2). 
Іменування єпархіяльного священика є актом, що має велику вагу і перебуває 

в цілковитій компетенції єпархіяльного єпископа. У випадку вакантности пре
столу адміністратор єпархії, будучи нездатним запроваджувати нововведення, 

( може іменувати парохіяльного священика, тільки у тому випадку, якщо єпархія 
була вакантною один рік: у цьому разі згода вірних має перевагу над правами 
майбутнього єпархіяльного єпископа (к. 284 § 1). Адміністратор вакантної єпар
хії може в будь-який час призначити парохом члена чернечого інституту, запро
понованого йому згідно з приписом права (к. 286 ч. 1-е): з тої причини, що остан
ній здійснює своє власне служіння "ad nutum" як єрарха, так і компетентного 

j настоятеля чернечого інституту (к. 1391 § 2). 
21 Латинське слово "parochus" перекладається як "pastor" в ССЕС, згідно з американським слововживан

ням, в той час як в Letter and Spirit воно, згідно британським слововживанням, перекладається як "parish priest". 
Позаяк перше слововживання може деколи створити проблеми щодо точности вислову, Путівник, як правило 

, дотримується останнього слововживання. Див. Вступ, с. 10. 
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Парох повинен посідати певне стабільне становище, яке дозволило б йому 
знати своїх вірних і підтримувати тривалі взаємини з ними. ССЕО, однак, фор
мулює принцип, що іменування пароха не повинне мати жодних часових обме
жень, однак у цього правила є винятки (к. 284 § 3). Доречною з канонічного по
гляду є середина між цілковитою незмінюваністю пароха і його усуненням за 
бажанням (ad nutum) єпархіяльного єпископа. II Ватиканський Собор скасував 
відмінність між парохами, що можуть і не можуть бути усунені (СІС к. 454, CS 
к. 494) і встановив принцип стабільности (CD 31). Принцип канонізований в СІС 
к. 522: "Потрібно, щоб парох мав перевагу стабільности, а відтак його слід при
значати на невизначений період часу". І ССЕО к. 284 § 3 стверджує: "парох є ста
лим на своєму уряді, тому не слід іменувати його на окреслений час" (на практи
ці переважно 5 років, 7 років і т. д.). Той же канон дозволяє чотири винятки, які 
пов'язані з "членами чернечого інституту" та "ad instar": письмовою згодою свя
щеника, особливим випадком і якщо "дозволяє це партикулярне право власної 
Церкви свого права". Слід звернути увагу, що ця Церква sui iuris є Церквою влас
не пароха, а не того місця, де він служить парохом, а також не Церквою єпископа. 
Наприклад, якщо Священик Сиро-Малабарської Церкви служить в иншій Церкві 
sui iuris (у Латинській Церкві на півночі Індії, у Німеччині і т. ин.), слід застосо
вувати партикулярне право Сиро-Малабарської Церкви, а не Латинської Церкви. 
Принцип стабільности парохіяльного священика - це участь у стабільності са
мого єпископа, і його важливість ще більше підкреслює існування канонів щодо 
процедури усунення чи переносу парохів в обох кодексах: ССЕО кк. 1388-1400 
і відповідних СІС кк. 1740-1752. 

Після закінчення 75 років (к. 297 § 2) пароха просять ("rogatur"), так само, 
як і єпископа (див. 210 § 1), подати зречення з уряду єпархіяльному єпископові. 
Якщо з певної причини парох не може виконувати свого служіння, єпархіяльний 
єпископ може усунути і перенести його, однак він повинен дотримуватися про
цедури, встановленої в кк. 1388-1400. 

У канонах про уряд пароха (кк. 289-297) дотримано тих самих принципів, що 
й у канонах щодо прав та обов'язків єпархіяльного єпископа (кк. 190-211): пер
ший з цих канонів (к. 289) згадує "tria mimera" пароха, "docendi, sanctificandi et 
regendi", a після цього ідуть кілька норм про функції, застережені за парохом 
(к. 290), про фінанси (к. 291) і про обов'язок проживання (к. 292). Канон 293 на
гадує парохові про його обов'язок бути прикладом для всіх у буденному житті, 
і к. 294 розповідає, зокрема, про відправлення Божественної Літургії (або Ме
си, або Qurbana...). 

У парохії повинно бути принаймні дві парохіяльні ради: одна - займатися 
пастирськими, а йшла економічними справами (к. 295). Вони повинні регулю
ватися статутами згідно з нормами партикулярного права. Хоча діяльність паро
хіяльного священика передусім душпастирська, він має також адміністративні 
завдання: він повинен реєструвати певні події, видавати свідоцтва і т. ин. Для 
цього йому потрібні парохіяльні книги та архів: усе це регулює к. 296. 
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Коли парохія стає вакантною, парохіяльний співробітник, або якщо його не
має, найближчий парох, негайно перебирає опіку над парохією і повідомляє 
єпархіяльного єпископа, який іменує адміністратора (кк. 298-300). 

Якщо він вважає це доцільним, єпархіяльний єпископ іменує одного або біль
ше парохіяльних співробітників,2 2 які допомагають парохіяльному священикові 
згідно з нормами кк. 301-303. 

3.3. Настоятелі Церков (к. 304-310) 
Зрештою, існують церкви, які не є ані парохіяльними, ані прилеглими до дому 

інституту посвяченого життя. 2 3 Опіка над цими церквами доручена священикові, 
якого канонічно називають настоятелем. Настоятеля вільно іменує єпархіяльний 
єпископ, за винятком випадку, коли вищий настоятель (або "ad instar") має право 
представляти кандидата. 

На відміну від СІС, у якому також йде мова про молитовні, приватні каплиці 
і храми (кк. 1223-1234), ССЕО передав формулювання цих приписів партикуляр
ному праву (див. кк. 869-873). Церкви, які очолюють настоятелі, служать групам, 
спільнотам, побожним товариствам або таким інституціям як семінарія, школа, 
лікарня чи святиня і т. ин. Капелани деяких каплиць відмінні від настоятелів 
церков у СІС (див. кк. 564-572), однак ССЕО (кк. 869-872) дозволив регулювати 
норми щодо каплиць партикулярному праву. Бо "якщо мовчить Кодекс, можуть 
бути зроблені застереження в партикулярному праві Церков sui iuris, або навіть 
єпархій". 2 4 Поділена між ССЕО і партикулярним правом, постать капелана як 
відмінна від настоятелів Церков є неясною в ССЕО. 
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Титул VIII 

ЕКЗАРХІЯ І ЕКЗАРХИ 
(кк. 311-321) 

ССЕО присвячує одинадцять канонів (311-321) екзархіям та екзархам. Екзар-
хія - це "portio populi Dei", яка за певних обставин не була утворена як єпархія, 
зазвичай через невелику кількість вірних; вона окреслена територіяльно або в 
инший спосіб і довірена опіці екзарха (к. 311 § 1). Слід зауважити, що "екзар-
хія" відповідає "єпархії", однак Кодекс уникає терміну "exarchatus", як і терміну 
"patriarchatus". 

У давнину екзарх був військовим чи політичним чиновником, що представляв 
імператора Східної Римської Імперії. У церковному вжитку спершу цей термін 
стосувався єрархів, які були митрополитами, архиепископами і навіть патріяр-
хами. 

Зі Середньовіччя патріярхи надавали титул екзарха посідачам важливих митро
поличих престолів, особливо, якщо він стояв на чолі усієї віддаленої території иншої 
нації. У таких випадках екзарх був уповноваженим патріярха. Так, наприклад, у 1802 
році Російська Церква заснувала Грузинський Екзархат, після того як скасувала па-
тріярхат. Часто титул екзарха є виключно почесним титулом у Візантійській Церкві 
константинопольської та антіохійської традицій.' 

Створення екзархії на території Патріяршої Церкви чи Верховної Архиєпис-
копської Церкви належить до компетенції патріярха чи верховного архиепископа 
за згодою постійного синоду (патріярша екзархія); за межами цих територій -
компетенцією апостольського престолу (апостольська екзархія). Те саме правило 
стосується будь-якої зміни чи скасування екзархій (к. 311 § 2). 

Annuario Pontificio серед церковних округів перелічує усі апостольські екзар
хії2, разом з "ординаріятами для вірних східного обряду" у різноманітних краї
нах Європи та Америки. Останні, перший з яких був заснований папою Пієм X 
у 1912 р., не згадуються в ССЕО; однак вони практично ідентичні з екзархатами 

1 Oriente Cattolico, 4ed„ CdV, LEV, 1974, 77-78. 
1 Annuario Pontificio, 2001, перелічує 15 екзархій і 8 ординаріятів, заснованих, здебільшого, у різноманітних 

країнах Європи та Америки в другій половині XX століття для іммігрантів, що є вірними Східних Католицьких 
Церков (878-882). 

І 
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у своїй суті, і відрізняє їх тільки назва (грецьке і латинське слово). Ординарія-
ти є церковними структурами, заснованими на певних географічних територіях 
для східних католицьких вірних, які в тому місці не мають жодного єрарха своєї 
Церкви sui iuris. 

Екзархи керують екзархією від власного імени або від імени влади, яка поста
вила їх. В останньому випадку екзарх прирівнюється до апостольського вікарія, 
якщо він піднесений до рангу єпископа; в иншому разі він прирівнюється до 
апостольського префекта (СІС к. 371 § 1). 

Кодекс розрізняє екзархів, які керують від власного імени, та екзархів, які ке
рують від імени когось иншого, однак не з'ясовує подальших деталей. У Східних 
Католицьких Церквах єдиним прикладом екзарха, який керує саме від власно
го імени маємо в екзархальному монастирі (папського права) св. Марії з Ґротта 
Феррати, поблизу Риму, що був створений як такий у 1937 році, після піднесення 
василіянського монастиря, заснованого 1004 року.3 

Право, встановлене для єпархій та єпархіяльних єпископів, як правило, також 
стосується екзархів та екзархій (к. 313), у тому числі візитів "ad limina Aposto-
lorum" і п'ятирічних звітів. Однак єпископи мають першенство над екзархами, 
і екзархи, які не є єпископами, ідуть відразу за єпископами (к. 321). 

Щоб іменувати екзарха, патріярх (чи верховний архиепископ) мусить отрима
ти згоду постійного синоду, але щоб усунути його від уряду, йому потрібна згода 
Синоду Єпископів своєї Церкви. 

lAnnuario Pontificio, 2001, 867; Oriente Caltolico, 4ed., CdV, LEV, 1974,, 79,512-513. 



Титул IX 

СИНОДИ ЄРАРХІВ 
БАГАТЬОХ ЦЕРКОВ SUI IURIS 

(к. 322) 

Титул IX є унікальним в ССЕО, позаяк тільки він один складається з єдиного 
канону, який, завдяки своєму особливому змісту - синоди єрархів багатьох Цер
ков sui iuris - не міг бути включений до будь-якого иншого Титулу, хоча, мабуть, 
цілком міг би стати третьою главою Титулу I I . 

Він довершує вказівки і приписи ССЕО (як, наприклад, у кк. 84, 99 § 2, 202) 
для патріярхів, митрополитів і єпархіяльних єпископів щодо зустрічей зі своїми 
колегами з инших Церков sui iuris, які здійснюють владу на одній території, фор
мулювання та координування спільних дій. 

У чотирьох параграфах канон проголошує фундаментальні норми щодо цього 
інституту, який спонтанно з'явився приблизно в період II Ватиканського Собору. 
Великі засідання такого типу отримали таку ж назву - "синод", хоча у вжитку 
були инших три назви, у тому числі "єпископські конференції" (як у Румунії, 
Ефіопії, Туреччині та Індії). Така різноманітна термінологія завжди є причиною 
певних непорозумінь.1 

Хоча корисність цих синодів не викликає сумніву, серйозні проблеми, що з 
ними пов'язані, змусили цей інститут формуватися дуже повільно; мабуть, що 
він ще не досягнув своєї повної зрілости. Найважливішою з цих проблем є по
треба поважати, під час координування дій прелатів різних Церков sui iuris, за
конну автономію кожної з них, а також їхню особливу структуру.2 

У першому параграфі к. 322 йде мова про заснування, склад і мету такого си
ноду. Перше з них, заснування, залежить від рішення Апостольського Престолу 
щодо його доцільносте в кожному конкретному випадку. 

1 М. Brogi, "Sinodi patriacali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito orientale", Antomanum 51 (1976) 256-259. 
г Ця тема чудово розкрита в G. Madathikandathil, The Catholic Bishops' Conference of India: An Interecclesial 

Assembly (докторська дисертація з канонічного права, РІО, 1989)Kottayam, OIRSI, 1995, особл. с. 108-167: "Роз
діл третій. Міжцерковні синоди і їхній юридичний статус. 
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Про склад Синоду Єрархів стверджено, що він може мати загальнонаціональ
ний чи регіональний рівень і складатися з усіх патріярхів, митрополитів і єписко
пів країни чи регіону, резиденційних і титулярних, східних і латинських. 3 

Апостольський Престол визначає того, хто буде головувати на синоді. 
Синоди, згідно з першим параграфом к. 332, потрібні для того, щоб плекати 

єдність дій, підтримувати спільні починання, дієвіше примножувати добро релі
гії і успішніше зберігати спільну дисципліну завдяки співпраці різних прелатів. 

Кодекс не уточнює сфери компетенції цих синодів, однак слід, перш за все 
згадати питання, які вимагають єдности дій усіх Церков sui iuris, що присутні 
в певній місцевості: наприклад, взаємини з державою чи иншими християнами 
(к. 904); проблеми, пов'язані з університетами та иншими навчальними центра
ми або з пресою та иншими засобами соціяльного спілкування, особливо, якщо 
вони мають значний чи загальнонаціональний вплив; складання катехитичної 
програми на загальнонаціональному рівні, заснування і затвердження об'єднань 
вірних, що мають загальнонаціональну чи міжритуальну природу (к. 575 § 1 , 3 ) 
і т. ин. 

ССЕО також розглядає різні обставини, у яких єпископи зобов'язані, або, за
лежно від випадку, тільки заохочені радитися з иншими Католицькими Єписко
пами, які мають владу над тією ж територією.4 

У другому параграфі йде мова про рішення цих Синодів: щоб вони мали юри
дичну силу, потрібно задовольнити три умови, серед них підтримка принаймні 
двох третин членів, що мають право вирішального голосу, а також схвалення 
Апостольського Престолу.5 Існує третя умова: Синод Єрархів не може прийняти 
жодного правосильного рішення, що завдає шкоди обряду будь-якої зацікавленої 
Церкви sui iuris, а також владі патріярхів (чи верховних архиєпископів), синодів, 
митрополитів, Рад Єрархів. Відтак обряд стає точкою відліку - у тому широкому 
сенсі, який має цей термін в к. 28 § 1: "Ritus est Patrimonium liturgicum, theologi-
cum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distin-
ctum, quod modo fidei vivendi uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur".6 

Третій параграф нагадує, що кожне рішення, яке в будь-який спосіб переви
щує компетенцію цих зібрань, навіть якщо воно прийняте одноголосно, позбав
лене будь-якої сили, поки не отримає схвалення Римського Архиєрея. 

3 M. Brogi, "Il nuovo codice orientale e la chiesa latina", Antonianum 66 (1991) 35-50 і 52; L E F редакції 1980 p. 
в K. 79 § 2 передбачив зустрічі Ординаріїв кількох Церков sui iuris: див. Com 13 (1981) 77; однак цей текст, без
посереднім джерелом якого, як видається, був CS к. 4, не переглянуто в СІС. Відтак, латинські єпископи мають 
тільки одну кодифіковану норму, ССЕО к. 332, яка стосується співпраці з єпископами инших Церков sui iuris. 
Слід зауважити, що к. 4 CS увійшов до ССЕО, з відповідними термінологічними та лінгвістичними адаптаці
ями, як к. 202, у той час як к. 332 повністю новий, і його джерелами є CD 38, 6 і ОЕ 4. Цим соборним вказівкам, 
які стосуються також латинських єпископів, найвищий законодавець надав юридичної форми і сили в ССЕО 
к. 332. 

4 Див. кк. 84; 99 § 2 і 202, цитовані у тексті; також кк. 332 § 2; 333; 379; 622; 696 § 3; 720 § 3; 784; 792; 1013 
§ 2 ; 1068; 1405 § 3. 

5 Ці дві вимоги також стосуються єпископських конференцій: див. СІС к. 455 § 2. 
6 M. Brogi, "Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium", R E D C 48 (1991) 527-531. 
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Четвертий і останній параграф пропонує цим Синодам скласти власні стату
ти, які сприяли б участі в них Єрархів Церков, які ще не перебувають у повній 
єдності з Католицькою Церквою. 7 

Ці статути не мають жодної сили, поки не будуть схвалені Апостольським 
Престолом. 8 

7 М. Brogi, "Aperture ecumeniche del Codex Canonum Ecclesiarum OrientaiЧит", Antonianum 66 (1991) 462. 
8 Синоди, які існують тепер, названі в Annuario Pontificio, 2001 940: 1) Синод Католицької Єрархії Єгипту 

(статути схвалені у 1992 p.); 2) Синод Католицьких Пагріярхів і Єпископів Ливану; 3) Синод Католицької 
Єрархії в Сирії; 4) Синод Католицьких Ординаріїв Святої Землі (1992); 5) Міжритуальне Засідання Єпископів 
Іраку; 6) Єпископська Конференція Ірану (1977). 

Статути перших трьох Синодів див. у Madathikandathil (п. 2), 261-269 (Додатки І, II, III). Четвертий номер 
у списку див. у "Gerusalemme - Assamblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa, Statuti, 9 Dicembre 1991", IE 
6 (1994) 832-836; коментар див. y M. Brogi, "Commento", той же автор, 836-842. Madathikandathil подає y До
датку VII "Статути СВСІ", тобто Католицької Єпископської Конференції Індії, найбільш вироблений з усіх 
статутів міжцерковних синодів (с. 278-296). Однак, латинські єпископи, які мають більшість, не надто бажають 
розглядати СВСІ як міжцерковний синод. 



Титул X 

ДУХОВЕНСТВО 
(кк. 323-398) 

Хоча в екуменічних колах сьогодні воліють використовувати термін «священ
нослужителі», слово духовенство було збережене в ССЕО (як і в СІС) не тільки 
через його корені в канонічній традиції, але й тому що термін «священнослужи
телі» не отримав чіткого визначення, якого вимагає право. У канонах 323-398 
Титулу X йде мова про духовенство загалом, тобто, духовенство як таке, а не про 
священнослужителів, що мають певний сан, уряд чи доручення, як, наприклад, 
єпископ, патріярх, парох і т. ин., про яких йшлося в попередніх титулах 3-9. Та
кий порядок розгляду є протилежним до того, що був у колишньому праві Cleri 
Sanctitati (CS), у якому De clericis in génère (кк. 38-158) передувало De clericis in 

specie (кк. 159-526), згідно з тим взірцем, який встановив СІС-1917 (кк. 108-214; 
215-486), і цей порядок більше годиться для підручників, але не обов'язково для 
кодексу права. ССЕО додержується прагматичного порядку, а не догматичного, 
у той час як новий СІС у своїй структурі більше прислухається до догми й теорії. 
ССЕО присвячує Титули X, XI і X I I духовенству, мирянам і монахам відповід
но, тобто трьом традиційним групам чи «станам» вірних. Титул X поділений на 
чотири глави в такий спосіб: 

Попередні канони (кк. 323-327) 
Глава 1 Формування духовенства (кк. 328-356) 

Арт. 1 Засновування семінарій та керівництво ними (кк. 331-341) 
Арт. 2 Приготування до священнослужіш. (кк. 342-356) 

Глава 2 Приписання священнослужителів до якоїсь єпархії (кк. 357-366) 
Глава 3 Права й обов'язки духовенства (кк. 367-393) 
Глава 4 Втрата клирицького стану (кк.394-398) 

Щоб краще розуміти нове законодавство і критично оцінити йоги оновлення, 
його слід порівняти з ТІ, так званими «першоджерелами», а саме: 

1) Titulus І «De clericis in génère», (кк. 38158) CS, MP папи Пія XII (2 червня 1957 р.) 
2) Titulus І «De Seminars» проекту «Magisterium Ecclesiasticum», підготованим PCCOR 

і доступним y вигляді тексту 1946-1948 років (Nuntia 3 [1976] 79-84), але не проголо
шеним. 
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Для порівняльного дослідження 76 канонів Титулу X лід звернутися до відпо
відних 72 канонів СІС (Книга, Частина І, Титул III) , названих «Ое ГПІПІБГГІЗ ваше 
веи сіє сіегісів» (кк. 232-293)1 і поділених на чотири глави: 

I. Формування духовенства (кк. 232-264) 
I I . Приписання чи інкардинація священнослужителів (кк. 265-272) 
I I I . Обов'язки й права духовенства (кк. 273-289) 
IV. Втрата клирицького стану (кк. 290-293). 

Порівнюючи ССЕО і СІС, легко помітити однакову структуру і порядок чо
тирьох глав про священнослужителів з майже ідентичними заголовками. ССЕО, 
однак, уникає терміну «інкардинація» у главі 2 і міняє порядок прав та обов'язків 
у главі 3. У СІС немає попередніх канонів, що відповідають кк. 324, 326 і 327 
ССЕО; однак кк. 1008, 207 § 1 і 1009 § 1 СІС відповідають кк. 323 § 1, 323 § 2 
і 325; це, однак, не найсуттєвіші відмінності між двома кодексами стосовно свя
щеннослужителів, як ми побачимо далі. 

До головних документів Ватиканського Собору, які використовувалися для 
перегляду ТІ, належать Lumen Gentium (LG, Про Церкву, 10, 11, 18-29), Prespy-
terorum Ordinis (PO, Про пресвітерів) і Optatam Totius (OpTo, Просвященичий 
вишкіл). За детальною інформацією про історію формулювання {iter) канонів 
ССЕО слід звернутися до архівів PCCICOR, які тепер зберігаються в Поясню
вальній Раді (PCLTI), але не відкриті для загалу. Однак Nuntia повідомляла про 
хід перегляду, який виконувала IV дослідницька група, названа Coetus de clericis 
et de magisterio ecclesiastico.2 

Nuntia 3, 54-69 
Nuntia 3, 79-84 
Nuntia 7, 7-20 
Nuntia 8, 68-84 
Nuntia 13,81-89; 92-112 
Nuntia 20, 59-127 
Nuntia 24-25 
Nuntia 27,46-49 
Nuntia 27, 76 
Nuntia 28, 59-64 

Nuntia 31,40 
Nuntia 31, 51-52 

Джордж Недунґатт, «Про духовенство загалом» 
Вступний текст «De Seminariis» 
Джордж Недунґатт, «Инші канони про духовенство загалом» 
Джордж Недунґатт, «Формування духовенства і семінарії» 
Schema canonum De Clericis 
Schema canonum De Clericis nele nuova revisione 
SCICO, Titulus X, «De clericis» (кк. 321-396) 
Emendamenti redazionali alio Schema CICO 1986. 
Complemento agli emendamenti redazionali 
Le osservationi dei Membri délia Commissione alio SCICO e le 

risposte del coetus de expensione observationum 

Ultime modifiche 

Indice relativo ai canoni 

1

 Запозичення тої самої назви «De ministris sacris seu de clericis» проекту СІС (Com 9 [1977] 74) розглядало
ся, але не було прийняте, тому що «De clericis» вважалося зрозумілим, простим і традиційним на Сході. 

1 I V дослідницькій групі, Coetus de Clericis et de Magisterio ecclesiastico, було довірено дві теми, «De Cleri-
cis» і «De Magisterio ecclesiastico» не через якийсь глибокий зв'язок між ними (Nuntia 3 [1976] 71: «molto distinti 
tra di essi»), а тому що автор цих рядків, який викладав ці дві теми на Факультеті канонічного права Папського 
Східного інституту, був призначений її Relator of the Coetys. Наслідком роботи з перегляду цих двох цих тем 
було п'ять титулів: X, XIV, XV, XVII і XVIII . 
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1. Попередні канони (кк. 323-327) 
Перші п'ять канонів Титулу X є вступними і фундаментальними, і їх можна 

назвати попередніми канонами: вони окреслюють богословську основу каноніч
них норм, які містить увесь Титул. Цього взірця дотримуються також инші Титу
ли, що мають таку саму богословську насиченість (I , I I I , V I I , X I I , XV, X V I , XI I I ) . 
На початку к. 323 § 1 дає визначення «духовенства», об'єднуючи елементи з РО 
2, 7, 12, LG 10, 29 і CS к. 38 § 1 ч. 1-е і пожинаючи плоди багатьох дискусій у IV 
дослідницькій групі.3 Згідно з етимологією, слово «клирик» (з грецького кАтірос;, 
kleros, «жереб»; klericos, «клирик») стосується особи, обраної для церковного 
служіння у процесі жеребкування, як у Діяннях 1, 26. Цей термін пізніше набув 
ширшого значення і стосувався також осіб, які були вибрані чи обрані в якийсь 
инший спосіб або були призначені навіть без виборів. У різних контекстах сло
во «клирики» може мати таке значення: 1) тільки нижчі духівники; 2) клирики 
включно з пресвітерами, але не єпископи; 3) у тому числі єпископи. У ССЕО (а та
кож і в СІС) під термін «клирики» підпадають єпископи, пресвітери і диякони, 
яких також називають «священнослужителями» (323 § 1; СІС к. 207 § 1), тобто 
всі ті, хто має пастирське священство. Слово «священний» (usacer, sacra, sacrum» 
в латинському оригіналі) позначає релігійну сферу як відмінну від секулярно? 
чи світської сфери, не особистої святости. Клирики як «священнослужителі» 5 

є слугами Христа («слугами, що стали друзями»: Ио. 15, 15), хто є такими тільки 
на службі у його Тіла-Церкви (Ио. 21, 15-17); відтак вони є «служителями Церк
ви». У визначенні священнослужителів в к. 323 § 1 об'єднані п'ять вимірів права 
у Церкві: 

1. Христологічний. Це «Господь, який кличе через Святого Духа» (к. 329 § 1 
ч. 1-е)6 «брати участь у місії і владі Христа - Пастиря (к. 323 § 1). 

3 Nuntia З (1976) 55-57. 
4 Вислів «світський священик» був створений, щоб розрізнити діоцезійного священика (термін, який волі

ють вживати сьогодні) від «священика-ченця») (clerus regularis, religiosus). 
5 Етимологія слова «служитель» («minister») є повчальною. «Minister» походить з латинського minus, «мен

ше» або «мінус» і є протилежним до magis, «більше», від чого походить «magister», тобто «пан». Minister був 
колись рабом на службі (відтак «слугою») у magister, пана, господаря, володаря, командира чи начальника -
«учитель» є пізнішим значенням слова «magister» - чий будинок обслуговував (у класичній латині «servus» - це 
«раб») чи урядував справами у ньому перший. Як ministri Месії (Христа) апостоли не були magistri, хоча коли 
вони були послані навчати всі народи і пасти Христове стадо, то повинні були виконувати службу (ministry) 
навчання (magisterium), парадоксальне поєднання minus і magis на службі в того, хто сам є найбільшим Па
радоксом. Очевидно, що така богословська рефлексія можлива тільки в латинській мові, а не в арамейській, 
сирійській чи грецькій — ілюстрація «доповнюваности» богослов'я Заходу і Сходу (UR 17). 

6 Особливе покликання як частина визначення поняття «духовенства» була згадана в попередньому проекті 
(Nuntia 3 [1976] 56-57). Однак впродовж його перегляду це біблійне поняття покликання, яке споріднене з 
обранням)}, було замінене канонічним поняттям «electio ecclesiastica». На останньому наголошувалося в про
тестантській традиції: згідно з аугсбурзьким визнанням віри (Confessio augustana, art. 5) уряд (Ami) у Церкві є 
правосильним ubi et quando Deus vult. Катехизм Тридентського Собору (частина III, de ordine, 3) стверджував: 
«Про тих, що покликані бути законними служителями Церкви, кажуть, що вони покликані Богом». Таке по
зитивістське рішення грунтується на доватиканській еклезіології, у якій царство Боже і Церква є зворотно 
ідентичними, як і Містичне Тіло Христове і Католицька Церква. Але в соборній еклезіології покликані Богом 
служителі і покликані Церквою служителі можуть не бути зворотно ідентичними, достоту так, як у вислові 
св. Августина про intus et foras. (LG 14, 26). Точніше, це може означати, що божественні покликання можуть 
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2. Пневматологічний: Особа стає священнослужителем, прийнявши «дар Свя
того Духа», як це зробив Тимотей: «.. .не занедбуй у собі дару, що був да
ний тобі через пророцтво з накладанням рук збору пресвітерів» (1 Тим. 4, 
14); «дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх» (2 Тим. 1,6): «до
бре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас» (2 Тим. 1: 14). 

3. Еклезіологічний. Духовенство - це «вірні, вибрані компетентною церков
ною владою» і уповноважені бути «служителями Церкви». Вони є «ви
брані» (electi), але не обов'язково на канонічних виборах (кк. 947-960), 
і «уповноважені», але не як члени виборчого округу у демократичній кра
їні. «Уповноваження» бути служителями Церкви і представляти її здйсню-
ється разом зі самим свяченням, хоча для певних особливих повноважень 
чи актів управління може знадобитися особливе канонічне застереження 
чи доручення згідно з приписом права. 

4. Літургійний. Саме завдяки літургічному обряду висвячення (покладання 
рук) перелічені вище виміри об'єднуються і клирик постає як клирик чи 
священнослужитель. 

5. Канонічний чи юридичний, хіротонізований служитель отримує служіння 
і священну владу, щоб виконати його. 

Вислів «служителі Церкви» не означає, що клирики - це слуги інституцій-
ної Церкви, чиїм головним завданням є дбати про інтереси офіційної Церкви; 
не означає це також, що вони є слугами мирян, хоча всі вірні повинні служи
ти один одному у Христі, і в цьому широкому сенсі вони мають служіння, хоча 
й «світське». Але Церква як містерія є Христом у його Тілі, а як історія є Наро
дом Божим, задля служіння якому священослужителі посвячені Богові (к. 368). 
Священнослужіння є у своїй суті Літургічним, 7 хоча й також цілковито душпас-
тирським та місійним (UR 7-10). 

Традиційно розрізняють вищих священнослужителів і нижчих священнослу
жителів. До перших належать ті, які прийняли Таїнство рукоположения, три 
«вищі чини» (CS к. 40, 70, 77 § 3); до останніх належать ті, які були висвячені 

бути нерозпізнаними Церквою, а псевдопокликання схвалені, як це сталося, коли у Середні Віки служіння було 
свавільно захоплене світськими властями на Заході, але й також в инших місцях на Сході. Згідно з деякими 
критиками обов'язкового целібату священиків, а також позбавлення жінок права на висвячення і священиче 
служіння, цс відбувається також і сьогодні. 

7 CS к. 38 § 1 ч. 1-е дав визначення священнослужителям, услід за СІС-1917 к. 108, на підставі «divina 
ministeria», яка, як відповідник грецького theia leiturgia («Божествена Літургія») пов'язана з ідеєю ри і уального 
священнослужителя, чиєю первинною чи головною функцією є богопочитання чи культ. ССЕО вийшов за межі 
цієї ідеї, однак вона значною мірою визначає православну концепцію священнослужителів головним чином, а 
часом навіть виключно, leüwgol. Услід за томістичним богослов'ям і Тридентським Собором, СІС к. 904 твер
дить, що головною функцією священиків є приносити євхаристійну жертву. ССЕО к. 367 більше наближений 
до тексту подальшої тези СТ1. «Тільки Христос склав досконалу жертву у своїй самопожертві згідно з волею 
Отця. Відтак єпископське і пресвітерське служіння є священичим, позаяк воно робить присутнім Христове слу
жіння у живому проголошенні євангельського послання, в об'єднанні християнської спільноти та управлінні 
нею, у відпущенні гріхів і євхаристійній відправі, і в ньому єдиному жертва Христа приноситься знову». СТІ, 
Documenta-Documenti 1969-1985, L E V 1988,28-30: «Theses de sacerdotio catholico», див. теза 3; EV, S l : 391-396; 
англійський псрскл., CTI, Texts and Documents 1969-1985, ed. M. Sharkey, San Francisco, Ignatius, 1989. 
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«нижчим свяченням», 8 яке не розглядають як ступінь таїнства свячення згідно 
з автентичним вченням Церкви. 9 ССЕО залишає партикулярному праву встанов
лення законодавства щодо нижчих духівників (к. 327), у той час як СІС не згадує 
їх, позаяк нижчі священні чини в Латинській Церкві були скасовані папою Пав
лом VI (див. нижче). Відтак слово духовенство в обох кодексах стосується тільки 
вищого духовенства. 

СІС не дає визначення безпосередньо духовенству, а «священнослужителям» 
як таким, що прийняли Таїнство рукоположення, завдяки чому «вони висвячені й 
уповноважені сповняти, кожен згідно зі своїм ступенем, в особі Христа як Голо
ви (in persona Christi Capitis) уряди навчання, освячення й управління, так щоб 
вони годували (pascant) Народ Божий» (СІС к. 1008). Фраза in persona Christi 
Capitis використовувалася також в ранішому проекті ССЕО, але була пізніше від
кинута, позаяк її точне значення контрастує з висловом in persona Ecclesiae, що 
обговорювалося в той час. 1 0 Справді, як «служителі Церкви» (323 § 1) духовен
ство представляє як Христа, так і Церкву,1 1 але не в однаковий спосіб. 1 2 Завдяки 
«дару Святого Духа, що його отримали у свяченні» вони «беруть участь у місії 
і владі Христа - Пастиря», Сина Людського, який представляє Церкву і людство 
перед Отцем. 

" Cyrille Vogel, «Chirotonie chirostésie: Importance et relativité du geste de l'imposition des mains dans la colla

tion des ordres», lrénikon 45 (1975) 721; 207235. Згідно із поширеними уявленнями, вище свячення уділяється 
через хиротонію (хеіротоуєш < %щ> «рука» і TEIVEIV , тягти, простягати, вказувати, звідси «вибори»), а нижче 
через хиротесію (хЕіроОєош, від хєфовєтєіу [тіВтщі, «ставити, встановлювати, робити»] «призначати»); те й 
инше означає «рукопокладання» чи «покладення рук». 3 VIII століття тільки хиротонія використовується для 
свячення єпископів, пресвітерів і дияконів як така, що уділяє таїнство, у той час як хиротесія має значення 
благословення (єіШ)уіа). Цього розрізнення дотримувався великий грецький каноніст Зонарас (приблизно 
1140-1195). «In. сап. 1. Apostolorum» (PG 137: 36-38). Однак, у той час як термін хиротесія у джерелах не вжи
вається щодо вищого свячення, хиротонія вживається як щодо вищого, так і нижчого свячення (див. Vogel, op. 
cit., с. 11). 

' Сутність вислову «Таїнство рукоположення» Катехизм Католицької Церкви пояснює таким чином. «Слу
жіння, у якому посланці Христа роблять і дають у Божій благодаті те, чого вони не можуть зробити і дати у 
власній силі, називається «таїнством» у християнській традиції. Справді, церковне служіння надається через 
особливе таїнство» (CEC 875). Тут термін «служіння» використовується виключно для сакраментального слу
жіння, що не дозволяє вживання терміну «служіння « у ширшому сенсі, як у висловах «світське служіння» чи 
навіть «служіння молодшого чи нижчого духовенства» (Nunlia 3 [1976] 59). 

10 Згідно з навчанням Ватиканського Собору, священики справляють Євхаристію in persona Christi (LG 10) 
або можуть діяти in persona Christi Capitis (PO 2). Це вчення наслідує теологію св. Томи Аквінського: «Sacerdos 
in missa in orationibus quidem loquintur in persona Ecclesiae in cuius unitate consistit. Sed in conseeratione sacra-
menti loguitur in persona Christi coius vicem in hoc gerit per ordinis potestatem» (S.Th. III, 82, 7 ad 3). А також, 
«Sacerdos in persona omnium sanguinem offert et sumit» (S.Th. HI, 80, 12 ad 1). Відтак, згідно з Томою Аквін-
ським, тільки єпископи та пресвітери діють in persona Christi, але не диякони (ССС, rev. 875). Священик діє 
не тільки in persona Christi, але також in persona Ecclesiae: див. Bernard Dominique Marliangéas, Clés pour une 

théologie du ministère: in persona Christi, in persona Ecclesiae (Paris: Beauchesne, 1978). Див. також дві подальші 
примітки. 

11 СТІ, Themataselecta de ecclesiologia (7 жовтня 1985) LEV, 1985; EV 9: 1668-1765: «Діючи в особіХриста, 
єпископи і пресвітери роблять його присутнім для людей; водночас єпископи і пресвітери також представляють 
усіх людей перед Отцем» (7, 3; EV 9: 1734). Також, Edward J. Kilmartin, «The Catholic Tradition of Eucharistie 
Theology: Towards the Third Millenium», Theological Studies 55 (1994) 405-457: «Служитель у своїй Літургічній 
дії виконує двояке служіння: як образ Христа, що діє в ім'я Христа для спільноти, а також як представник спіль
ноти, що виражає священство вірних» (441). Walter Kasper, «Der priesterliche Dienst: Repräsentation Jesu Christi 

als Haupt der Kirche», у: той же автор, Theologie und Kirche, II, Mainz, Grünwald, 1999, 128144 демонструє дуже 
чітко, що священик представляє і Христа як голову, і Церкву, що зовсім не суперечить одне иншому. 

12 Представлення є складним поняттям. Розрізняють три типи представлення (театральне, юридичне, бого
словське), які часто сплутують, особливо в недавніх статтях про свячення жінок (див. нижче п. 43). Богословське 



218 ТИТУЛ X: ДУХОВЕНСТВО 

І саме священнослужителям дано брати участь у владі Христа, яка є священ
ною владою (potestas sacra), що істотно відрізняється від світської влади (Лк. 22: 
24-27). Влада і повноваження є концептуально та канонічно відмінними. 1 3 Влада, 
яку Христос дає при свяченні, існує для його служби як архипастиря (1 П. 5: 3-4), 
який посилає їх як «молодших пастирів» пасти своє стадо - напрям біблійного 
богослов'я, яке розробив Афрагат, перший Отець Сирійської Церкви. З иншого 
боку, у західній еклезіології та канонічному праві завдяки римському праву ім
перського періоду з'явився термін «vicarii Christi», що вживався щодо єпископів 
(LG 27, ССЕО к. 178), у той час як «vicarius Christi» не застережене за папою (LG 
22, СІС к. 331 = ССЕО к. 43). Слід зауважити, що єпископи не кваліфіковані як 
«заступники Христа» в СІС. 1 4 

Саме через свячення особа стає священнослужителем (к. 326). Згідно із су
часною практикою, перед висвяченням на диякона чи пресвітера кандидат пови
нен подати власноруч підписану письмову заяву, що він вільно і з власної волі 
приймає обов'язки пов'язані зі свяченням і «присвятить себе церковній служ
бі» (к. 761 = СІС к. 1036). «Присвячувати» - це перекладене латинське слово 
тапсіраге (див. CS к. 38 § 1 ч. 1-е), що буквально означає «виконувати роботу 
раба» (тапсіріит), а відтак «служити». Ця деталь підкреслює те, що покликан
ням і місією священнослужителя є служити, а не владарювати. 

Пастирське священство слід відрізняти від загального священства вірних 1 5 

у чотирьох аспектах: 1) особливе покликання, яке передбачає особливий дар чи 
харизму Святого Духа; 2) свячення; 3) частка у пастирській місії і владі Хрис
та; 4) служіння (уповноважених слуг, а відтак посадовців), що перебувають на 
службі у Церкви. У той час як усі Христові вірні беруть участь у місії Христа -
Церкви як пророка, священика і царя (к. 7 § 1). Відтак також беруть участь у 
єдиній місії Церкви і потрійному дорученні навчати, освячувати та управляти. 
Тільки обрані мають частку у місії Христа як Пастиря: священнослужителі є 
тими, які відлучені, покликані, відпущені (Ді. 13: 2-3) зібрати заблуканих овець 
(Йо. 10: 16) і пасти Христове стадо (Йо. 21: 15-17; 1 Пт. 5: 2). Через це участь у 
священстві Христа не скасовує відмінности між клириками (священнослужите
лями) та иншими і не принижує єрархії (священного правління). Біблійні образи 
пастиря і стада лежать в основі пастирського служіння Церкви, яке є «з Божого 

поняття представлення грунтується на Біблії. Згідно з Новим Завітом, представлення Христа як «Голови» його 
Тіла саме грунтується на глибшій і первинній містерії Ісуса Христа, посланого виконати місію спасіння світу, 
свою «службу світу». Цю службу Ісуса підкреслює образ доброго пастиря, який віддає своє життя за овець. Схожі 
думки див у: Karl Kertlege, «Offene Fragen zum Thema 'Geistliches Amt' und das neutestamentliche Verständnis 

von der 'repraesentativo Christi'«, y: Die Kirche des Anfangs (Festschrift, Heinz Schürmann), ed. R. Schnackenburg, 

J. Ernst, and J. Wanke, Freiburg, 1978, 583605. 
13

 F. Fabbrini, «Auctoritas', 'potestas', e 'iurisdictio' in Diritto romano», y: (Olis Robleda, ed.) Atti de! Colloquio 

romanisticocanonistico (febbrario 1978), Rome, Universitä Lateranense, 1979, 150219; B. Gangoiti, «I termini ed 

I concetti di 'auctoritas', 'potestas', 'iurisdictio' in Diritto canonico», там же, 220234. 
15

 Важливо звернути увагу на ці різні концепції природи священної влади на Сході і на Заході (див. при
мітку 5 угорі) та інтегрувати їх у богослов'я права, яка досі є молодою дисципліною західного походження 
(протестантського і католицького). 

16 СП, Themata selecta de ecclesiologia (7 жовтня 1985) L E , 1985; EV 9: 1668-1765: див. розділ 7, «The 
common Priesthood in its Relation to Ministerial Priesthood». (EV: 1728-1737). 
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установлення» (к. 323 § 2). Відмінність між тим, що означають ці образи, полягає 
не в ступені, а в «природі» чи сутности (LG 10), позаяк дар святого Духа, уді
лений під час свячення, викарбовує в одержувача, згідно із західною традицією, 
сакраментальний «характер». 1 6 Це грунтується на давній традиції Церкви, згід
но з якою свячення ніколи не повторювалося, як і хрещення та миропомазання 
(к. 672 § 1; СІС к. 845 § 1); відтак священнослужитель, допущений до духовен
ства, після того як припустився єресі, не висвячується знову. Про те саме гово
рить вислів «клирик назавжди клирик» (див. к. 394). Священнослужителів від
різняють від «решти вірних», що не те саме, що й «від мирян» (як у СІС к. 207 
§ 1). ССЕО дотримується потрійного канонічного поділу (миряни, духовенство, 
монахи) Христових вірних, у той час як СІС дотримується подвійного поділу 
(«duo genera christiamorum»: духовенство і миряни), хоча визнає також потрібний 
поділ, наприклад, в к. 512.17 Поділ на мирян і духовенство є за своїм походженням 
богословським,' 8 і він також став соціологічним в Константинопольській Церк
ві, що символізує habitus ecclesiasticus або клирицький одяг (к. 387).1 9 Канон 323 
§ 2 підтверджує відмінність священнослужителів від инших вірних (не просто 
мирян, але не священнослужителів) як з Божого установлення, що ґрунтується 
на свяченні. 2 0 Як наслідок, тільки священнослужителі можуть виконувати певні 
дії, такі як головування на відправі певних таїнств. 

Канон 324 наголошує на єдності церковного служіння. 2 1 Це служіння є у сво
їй основі єдиним, хоча його в різний спосіб поділяють священнослужителі, які 
поставлені на трьох ступенях чи станах свячення. Ця єдність служіння реалізо
вана і виражена через єрархічне єднання, поза яким здійснення служіння буде 
ненормальним, per se нелегітимним, і в деяких випадках може бути неправо-
сильним, як це визначено у праві. По суті, здійснення свячення, а також влада 
управління підлягає праву (к. 326).22 У СІС немає канону, який відповідає к. 324. 

16 Про характер див. ССС, 1582; DS 1567, 1774; LG 21. Деякі православні автори заперечують «характер» 
свячення (що вперше запропонував св. Августин), хоча вони визнають, що свячення не е повторюваним: див. 
Peter L'Huillier, «The Theory of the Perpetuity of the Effects of Ordination: Return of Ordained Clerics to Lay Status», 
Kanon 14 (1998) 118-127. Відмінність видається номінальною, а не суттєвою; і в будь-якому разі богослов
ською, а не канонічною. 

17 «Codex tarnen minime intendit excludere dovisionem tripartitam communiter usitatam et ab ipso Concilie 
admissam» (Com 14 [1982] 158) Див. Ivan Zuzek, «Bipartizione о triparizione dei christifideles nel СІС e nel CCEO», 
Apolinaris 67 (1994) 63-88. див. с. 83, 86; також у той же автор, Understanding, 328-353; 174-178. 

18 Див. нижче Коментар до Титулу XI , Миряни, особл. с. 333, п. 10. 
19 Зверніть увагу, що твердження «Священнослужителі відрізняються від мирян з Божого установлення» 

(CS к. 38 § 1 ч. 2-е) було помилковим у мові CS, який дозволяв розглядати молодших священнослужителів як з 
«Божого установлення» (§ 3). Його безпосереднє джерело мало застереження «хоча не всі священнослужителі 
є з Божого установлення» (СІС-1917 к. 107). 

20 Канон 323 § 2 є відповідником СІС к. 207, який не має справжньої паралелі в ССЕО. Див. Ivan Zuzek, 
«Coïncidences with СІС...» Understanding, 174-178. 

21 «Clcrici... unum ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversimode participant» (к. 324). Ідею, що 
висловлена тут, вже озвучили св. Кипріян II Ватиканський Собор у трохи відмінній термінології: «Є в Церкві 
різнорідність служіння, але одність місії» (АА2) . Також див. СТІ, Documenta-Documenti 1969-1985, L E V 1988, 
28-30, «Thèses de sacerdotio catholico», thesis 1: «Omne ministerium hierarchicum in Ecclesia institutioni apos

tolorum coniungitur» (EV, SI : 391396, на 391). 
22

Nedungatt, Companion, 108109. 
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Єдність служіння у єдності Церкви і єдности та колегіяльности єпископату має 
богословські й канонічні наслідки. «Якщо зробити неймовірне припущення, що 
Церква буде зменшена до єдиної місцевої спільноти під керівництвом єпископа, 
його законного пастиря, він буде водночас Папою Римським і - що ще важливі
ше - повною реалізацією всесвітньої Церкви». 2 3 

Канон 325. Прийняття таїнства свячення, поділене на три ступені, вста
новлює відповідну відмінність між єпископами, пресвітерами і дияконами. Як 
наступники апостолів, єпископи мають найвищий ступінь служіння в Церкві 
(LG 28). Відтак служіння єпархіяльного єпископа, патріярха чи папи є однако
во єпископським, і відмінність між ними розглядається як така, що пов'язана 
з юрисдикцією чи владою управління. 2 4 У триступеневому служінні середньою 
категорією є пресвітер, якого у загальному слововживанні вільно називають свя
щеником (лат. sacerdos), хоча богословськи і канонічно термін «священик» від
різняється від терміну «пресвітер»: перший позначає як «єпископа», так і «пре
світера», але не «диякона». 

Диякон приймає покладення рук «не на священство {sacerdotium), але на служ
бу (ministerium)» (LG 29) Церкви. Божественне установлення дияконату як тако
го не було безпосередньо визначене на Тридентському Соборі, 2 5 однак воно було 
в божественно установленому апостольському служінні і росте разом з Церквою, 
яка виростає «із зерна у дерево» в часі-просторі. ССЕО кк. 323 § 2 і к. 325 під
тверджує це. 2 6 Дияконат перестав використовуватися в Латинській Церкві як по
стійний ступінь служіння в V столітті. Через латинізацію те ж сталося в окремих 
Східних Католицьких Церквах, хоча в деяких з них дияконат було відновлено. 2 7 

23 Karl Rahner, «Primat und Episkopat: Einige Überlegungen über Verfassungsprinzipien der Kirche». Stimmen 

derZeit 161 (1958)321336; = «Quelques réflexions sur les principes constitutionelles de l'Eglise», y: L episcopat et 

l'Eglise universelle (Unam Sanctam 39) ed. Congar, Y. and B.D. Dupuy, Paris, 1962, 541562. 
24

 ССЕО не говорить про дві єрархії, одну священства, а иншу юрисдикції: «найвищий понтифікат і під
леглий єпсикопат» з Божого установлення, а инші ступені з церковного установлення (CS к. 38 § 3; див. СІС-
1917 K . 108). 

25 Тридентійський Собор не вирішив суперечливого питання: див. Synodus Tridentina, sessio ХХШ, de ordi-
ne, cap. 4, can. 6 (DSch 1776): Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, 
quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, A.S». Останнє слово «ministris» було вибране замість «diaconis», 
позаяк Собор не хотів припиняти дебати католицьких богословів щодо того, чи є диякони з Божого установ
лення. II Ватикансьхий Собор не поновив цих дебатів. Також MP папи Павла VI про дияконат Adpascendum 
мовчить щодо цього питання: AAS 64 (1972) 534-540. Уряд сімох елліністів у Діяннях 6, 1-6, яких у традиції 
називають дияконами, не відповідає урядові теперішніх дияконів (Carlo M. Martini, Atti degli Apostoloi, Roma 
1982, 118). Нові кодекси пішли на крок далі і ствердили, що диякони є з Божого установлення (ius divinum) 
(СІС кк. 207 § 1,1008 і 1009 і ССЕО к. 323 § 2 і 325). IV дослідницька група спробувала уникнути розмов про 
Боже установлення (ius divinum) як таке, що не є досить ясним у теперішньому контексті, однак зрештою було 
вирішено зробити це, щоб уникнути відмінности між СІС і ССЕО щодо цього питання. 

26 «Згідно з вірою Церкви, у покликанні і місії дванадцяти апостолів Христос заснував також служіння як 
наступництво для них, яке у своїй повній формі належить єпископам як наступникам апостолів. Триступеневе 
служіння - єпископ, пресвітер, диякон - є формою служіння апостольського наступництва, яке законно розви
валося в Церкві, а відтак є обов'язковим для Церкви» - CDF, «Notificatio super Renardi Meßner scriptis», AAS 93 

(2001) 385403, на c. 394 (нім. оригінал), 402 (італ. перекл.) 
27 Robert Clément, «Situation présente du diaconat en orient», y: Le diacre dans l'Église et le monde d'aujour

d'hui, (Unam Sanctam 59), Paris, Cerf, 1966, 6370; Michel Hayek, «Le ministère diaconal dans l'Église maronite», 

L'Orient Syrien 9 (1964) 291322. Постійний дияконат був відновлений Синодом Мелхітської Церкви (Єруса
лим, 10-17 липня 1960): див. Le Lien 25 (1960) 194. 
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II Ватиканський Собор висловив щире бажання, щоб він був відновлений 
(ОЕ 17). ССЕО містить канони про особливий вишкіл постійних дияконів («при
наймні три роки»: к. 354), і служіння дияконів, а саме: «Літургія, слово і любов» 
(к. 354), «проповідування» (к. 610 § 3), «гомілія» (к. 614 § 4), якщо ці два остан
ні не заборонені партикулярним правом Церков sui iuris, зважаючи на те, що в 
більшості з них диякон має инші функції, окрім Літургічної. Але багато пастир
ської роботи, яку виконує священик, може виконати також і диякон, позаяк вона 
не передбачає пресвітерського свячення, ССЕО дозволяє партикулярному праву 
максимум свободи. Тому диякону можуть бути довірені: 

А. Літургічні служби: Участь у Божественній Літургії в якості диякона, чи
тання Євангелія, проповідування, оголошування, біблійні читання, веден
ня всенічних богослужень, відправа церковного правила разом з людьми 
за відсутності священика, керівництво хором чи спільним співом, приго
тування до таїнств і т. ин. 

Б. Пастирські служби. Катехитичне навчання в парафії і школі або в різно
манітних групах, молодіжне служіння, душпастирський провід, членство 
в душпастирській раді або раді з економічних справ, піклування про хво
рих, старих людей, адміністративні обов'язки в парафії, зустрічі з парохі-
яльними товариствами, засобами масової інформації, екуменічними орга
нами, євангелизація і т. ин. 

Детальні норми про вишкіл постійних дияконів були видані Конгрегацією у 
справах католицької освіти (ССЕ), і вони можуть бути включені до партикуляр
ного права Церков sui iuris.2* 

Канон 325 складений внаслідок CS к. 38 § 3, у якому йшлося про єрархію 
Східних Католицьких Церков, але без згадки про патріярхів. 2 9 Це мовчання ви
давалося дивним для IV дослідницької групи. Канон Східного Кодексу, у якому 
коротко йшла мова про встановлення церковної єрархії, і який виразно згадував 
«найвищий понтифікат» і «підлеглий єпископат», але уникав згадок про патріяр-
хат, вважався разючим прикладом латинізації. Тому Дослідницька група перегля-

28 ССЕ, Ratio fundamentale institutionis diaconorum permanentium (22 лютого 1998), AAS 90 (1998) 843-879; 
EV 17: 156-283. ССЕ має компетенцію видавати норми також і щодо доктринального вишколу священнослу
жителів Східних Католицьких Церков (M. Brogi, «La Congregazione per le Chiese Orientali», y: La Curia Romana 
nella cost. ар. «Pastor Bonus», [SG 21], LEV, 1990, 255). Той факт, що цей документ цитує СІС к. 236 (NN. 1, 
50; EV 17: 159, 233), а не відповідний ССЕО к. 354, не доводить, що він не стосується Східних Католицьких 
Церков, а радше дає доказ звичайної римської амнезії і попереджує, що він вимагає адаптації. Але більшість 
документів, як, наприклад, про те, що вишкіл слід поширювати на дружин одружених дияконів (N. 56; EV 17: 
240), соціяльний вишкіл, духовний вишкіл, документи, які слід подавати і т. ин., текстуально можна застосо
вувати також і до Сходу. Також варто звернутися до Путівника про служіння і життя постійних дияконів, 
виданого Конгрегацією у справах духовенства (22 лютого 1988) AAS 90 (1998) 879-927; EV 17: 284-455, хоча 
це відомство не має юрисдикції над Східними Католицькими Церквами. Цей Путівник містить деякі чудові й 
прегарні уривки, наприклад, про одруженого диякона і його дружину, овдовілого диякона і вдову (NN 61-62; EV 
17: 043-409), які можна застосувати також і до східних пресвітерів в тій же ситуації. 

29 «З Божого установлення церковна єрархія свячення складається з єпископів, пресвітерів і служителів; 
єрархія юрисдикції складається з найвищого Понтифікату і підлеглого єпископату; з Божого установлення було 
додано також инші ступені» (CS к. 38 § 3; див. СІС-1917 к. 108 § 3). 
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нула CS к. 38 § 3 таким чином: «Єрархія свячення складається з єпископів, пре
світерів і дияконів; єрархія юрисдикції складається з Найвищого Понтифікату, 
патріярхату і єпископату; до них можуть бути додані инші ступені, встановлені 
компетентною владою». 3 0 Відтак, після поміщення патріярхату між найвищим 
понтифікатом і єпископатом, видавалося, що канон відображає традиційну єрар-
хічну структуру і справді є східним. Однак цього східного характеру було досяг
нуто завдяки опущенню всіх згадок про «Боже установлення», що не обов'язково 
означало заперечення Божого установлення чи ствердження церковного установ
лення патріярхату, а тільки відмову висловити позицію щодо цього питання. Од
нак цей попередній варіянт канону невдовзі довелося переглянути знову з иншої 
причини. Адже він справляв помилкове враження (як це було з CS к. 38 § 3, який 
відходив від СІС-1917 к. 108 § 3), що в Церкві існує дві єрархії: єрархія свячення 
і єрархія юрисдикції. Ця двоїста концепція церковної єрархії не узгоджувалася 
з еклезіологією II Ватиканського Собору і здалася б дивною православному спо
стерігачеві. Тому проект був переглянутий ще раз взагалі без згадок про єрархію 
юрисдикції, а тому і без намагання виразно згадати «патріярхат» у вступних ка
нонах титулу De dentis?1 Таким чином було досягнуто остаточної версії: «свя
щеннослужителі на підставі свячення поділяються на єпископів, пресвітерів і ди
яконів» (к. 325). 

Про патріярхат докладно йшла мова у І дослідницькій групі щодо «Sacra Ніе-
rarchia». Коли проект із назвою «Єрархічна конституція Східних Церков» був ро
зісланий для обговорення, один з дорадчих органів попросив ще раз дослідити 
«усю частину, що стосується патріяршої влади... у світлі розуміння влади єпис
копів, якого було досягнуто після Ватиканського Собору». Дослідницька група 
відповіла: «немає жодного сумніву, що принаймні з часів І Нікейського Собору 
патріярший уряд є установою зі стількома над'єпископськими і надмитрополи-
чими повноваженнями...» 3 2 Ця відповідь не відображає «нове розуміння влади 
єпископів», як було у проханні, а розуміння влади патріярхів, що ґрунтується на 
традиційній doctrina communis. Нове розуміння єпископського свячення визнає, 
що у ньому здійснюється влада, яку Христос дав своїм апостолам, і що діоцезій-
ний єпископат у тій формі, у якій ми знаємо його сьогодні, є пізнішим явищем 
(Христос не висвячував своїх апостолів як єпископів дванадцятьох єпархій!») -
достоту так, як папство та патріярхат є результатом розвитку єпископського чину. 
Такий погляд вказує на новий підхід у богословській оцінці цих служінь, особ
ливо патріярхату.3 3 

30 Ось латинський текст: «Hierarchia ordinis constat Episcopis, Presbyteris et Diaconis; hicrarchia iurisdictionis 
constat Pontificu Supremo, Patriarchatu et Episcopatu; quibus autem alii quoque gradus a légitima Auctoritate instituti 

accessere». 
3 1

№»i/rà 13 (1981)92, кк. 2 і 4. 
3 2 № и / ю 2 2 ( 1 9 8 6 ) 4 3 . 
33 Єпископат не належить виключно єпархіальному чи діоцезійному єпископові. Фактично, він охоплює чин 

діоцсзійних єпископів, титулярних єпископів, а також митрополитів, архиєпископів, патріярхів аж до «summus 
pontificatus». Жоден з них не існував як особливе втілення єпископату, коли апостоли з Божого установлення 
отримали своє служіння. Молоде богослов'я jus divinum визнає, що не так просто, як раніше вважалося, прикрі
пити до кожного з них ярлик «Боже установлення» чи «церковне установлення». Див. G. Nedungatt, ((Patriarchal 
Ministry in the Church of the Third Millennium», Jurist 60:2 (2000). 
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Канон 326. Цей канон є пережитком CS к. 39, без якого його навряд чи можна 
зрозуміти. Канон CS, услід за СІС-1917 к. 109, виключив світське втручання у 
церковні вибори, а також призначення єпископів королями та иншими світськи
ми властями. У той час як СІС просто опустив СІС-1917 к. 109, ССЕО зберіг 
його зміст у к. 326, позаяк в період його формулювання загроза «голосу народу» 
і втручання комуністичних, режимів була дуже реальною, як це і досі є в ко
муністичному Китаї з його «Патріотичною Церквою». 3 4 Щодо уряду Римського 
Архиєрея, то вибори регулює спеціяльний закон (див. к. 47). II Ватиканський 
Собор вчив, що «єпископське свячення, разом із завданням освячувати, дає та
кож завдання вчити і правити» (LG 21). Друга частина к. 326 додає потрібної 
юридичної точности: будь-яка влада - і влада свячення через саме свячення, 
і влада управління, уділена також незалежно від свячення, скажімо, через кано
нічну місію, доручення, вибори, номінування, звичай і т. ин. - може бути викона
на законно тільки згідно з приписом права. 

Канон 327. В обох кодексах йдеться тільки про священнослужителів трьох 
ступенів свячення, а саме єпископат, пресвітерат, дияконат 3 5 (к. 325, СІС к. 1009 
§ 1), у той час як у попередніх кодексах йшлося також про нижче свячення. 3 6 

Нижчі чини в Латинській Церкві (придверник, читець, екзорцист, співець) були 
скасовані папою Павлом V I , 3 7 у той час як у Східних Церквах ССЕО передає 
нижчі чини, а саме піддиякона, співця і читця 3 8 партикулярному праву, за умо
ви що: 1) служителі, инші ніж єпископи, пресвітери і диякони («аііі ministri»), 
можуть, але не обов'язково, називатися нижчими духівниками (на відміну від 
вищих духівників); 2) їхнім завданням є служіння Божому Народові або виконан
ня літургічних обрядів; 3) вони можуть бути «допущені» згідно з давньою дис
ципліною тієї ж Церкви sui iuris чи прийняті звідкись инакше; 4) Вони можуть 
бути новостворені («instituunmr») згідно з потребами часу і місця. Піддияконат 
є нижчим свяченням, але CS надав йому певні обов'язки, що властиві вищому 
свяченню; ОЕ 17 скасував їх і приписав: «А щодо піддияконату та нижчих чинів, 
їх прав та обов'язків, нехай подбає законодатна влада кожної Помісної Церкви». 
Дотримуючись тієї ж позиції, к. 327 передає нижчі чини партикулярному праву 
цих Церков. Беручи приклад у Латинської Церкви, Вірменський Патріярший Си-

34 У 1914 році через втручання держави Сирійська Православна Церква заборонила мирянам голосувати 
на виборах патріярха. 

33 У Латинській Церкві постійний дияконат (відмінний від дияконату як кроку до пресвітерського свячен
ня) перестав використовуватися з VI століття, однак, згідно з соборною вказівкою (LG 29Ь), папа Павло VI від
новив його своїм MP Sacrum Diaconatus Ordinem (18 червня 1967): AAS 59 (1967) 697-704; EV 2: 1368-1406. 

36 CS кк. 40, 43 § 3 і 77 § 3; СІС-1917 к. 949. Деякі давні канони (але не инші) забороняли піддиякоиам 
одружуватися після висвячення (Трульський Собор к. 3; Карфагенський Собор кк. 25, 70). До инших нижчих 
чинів належать: читець, співець і придверник ((Wayva>oTn.c,, yakn\q, Ооршрос,): Трульський Собор к. 4, хоча часто 
перші два поєднуються, а останній опускається (к. 6). 

37 У Латинській Церкві піддияконат і чотири нижчі свячення (придверник, читець, екзорцист, співець) ска
сував папа Павло VI своїм MP Ministeria Quaedam (15. 8. 1972): AAS 64 (1972) 529-534; EV 4: 1749-1770. Чет
вертий і третій нижчі ступені свячення були перетворені на мирянські служіння. Однак, перш ніж висвятитися 
на диякона, особа повинна прийняти ці два мирянські служіння. 

38 Знаходимо також lampadarius або свічконосець (XauicaSapioc,) в Confessio Orthodoxa, I. q. 3. 
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нод скасував їх усіх, але відновив згодом. Вони не повинні бути скасовані, 3 9 хіба 
з дуже поважної причини. 

Що краще: довірити чи залишити такі служіння мирянам, не перетворюючи 
їх на священнослужителів чи робити священнослужителями всіх тих, хто вико
нує будь-яке служіння (відтак, висвячувати їх принаймні нижчим свяченням), за
лежить радше від оцінки світського стану в Церкві, з одного боку, і священичого 
стану та свячення, з иншого. 4 0 Приписи щодо формування духовенства в главі 
1 Титулу 10 стосуватимуться тих, хто проходить вишкіл - не qua священнослу
жителів (якщо вони вже не є священнослужителями згідно з партикулярним пра
вом), а як кандидатів у священнослужителі в сенсі ССЕО. 

Канон 327 надав повну свободу партикулярному праву щодо служителів, ин-
ших ніж єпископи, пресвітери та диякони. Серед цих «инших служителів» дия-
конеса посідає особливе місце, 4 1 і ця свобода охоплює відновлення цієї давньої 
установи. Це беззаперечний історичний факт, що дияконське жіноче служіння 
належить до традицій Вселенської Церкви, і достоту так, як чоловічий дияконат 
був відновлений після століть забуття, може бути відновлений і жіночий дия
конат. Таке відновлення може бути виконане без запитань про те, чи було ви
свячення дияконеси в давній Церкві сакраментальним і чи зараховували її до 
священнослужителів. 4 2 Ці питання не слід плутати з проблемою висвячення жінок 
на священство (пресвітерський чин), можливість, яка виключена богословськи 
і канонічно (к. 754; СІС к. 1024) офіційним вченням Католицької Церкви, 4 3 яке 

3 9 СОС, Instruction, 74. 
40 Слід зауважити, що піддияконат (а иноді також і деякі инші нижчі чини) вважали сакраментальними такі 

богослови як Альберт Великий, Бонавентура Дуне, Скот, Беллармін, Мелькіор Кано, Білларт, і можливо навіть 
Тома Аквінський. 

41 Стислий і достовірний звіт і точну оцінку див. у Corrado Marucci, «La donna c і ministeri bibbia e nella 
tradizione», Rassegna di Teologia 17 (1976) 273-296; той же автор, «Valutazione teologica degli argomenti sul 
controverso sacerdozio femminile», 384-403; той же автор, «Storia e valore de! diaconato femminile nella Chiesa 
antica», 38(1997)771-795. 

Для додаткового читання y великій бібліографії можна виокремити останні праці; Marcel Metzger, «Le 
diaconat féminin dans l'histoire», y: Mother, Nun, Deaconess: Images of Women According to Eastern Canon Law 

(Kanon 16), 2000,144166; Heinz Ohme, «Frauen in Niederen Klerus und als Ehefrauen von Klerikern in den östlichen 

Traditionen», там же, 167189; Mesrob K. Krikorian, «An Almost Lost Tradition: The Deaconess in the Armenian 

Tradition», там же, 213225. Див. також Roger Gryson, Le ministère des femmes dans l'Eglise ancienne: Recherches 

et syntheses, Gembloux, 1972; A.A. Thiermeyer, «Der Diakonat der Frau: Liturgiegeschichtliche Kontexte und Folde

rungen», y: Frauenordination, ed., W. Groß, München, 1996, 5363, 

Слід зауважити, що в той час як православні євреї негативно ставляться до свячення жінок, єврейські ре
форматорські, консервативні і реконструктивістські рухи тепер дозволякт. висвячення жінок на рабинів (Si
mon Greenberg, The Ordination of Women as Rabbi: Studies and Responsa, New York, 1988). 

42 У сирійській традиції дияконеси отримували свячення і належали до служителів Церкви, відмінних від 
Дочок Завіту (ßnat Qyâma): Susan Ashbrook Harvey, «Women's Service in Ancient Syriac Christianity», y: Mother, 

Nun, Deaconess: Images of Women According to Eastern Canon Law (Kanon 16), 226241. Щодо візантійської тра
диції див. Cipriano Vagaggini, «L'ordinazione délie diaconesse nella tradizione greca e bizantina», OCP 40 11974) 

145189; G. Ferrari, «Le diaconesse nella tradizione orientale», L'Oriente Christiana 14 (1974) 224.1 навіть y XVIII 
столітті дияконеси потрапили в Constitutiones et canones Маронітського Синоду Ливану (1736) у Pars III, «De 
Ministris, presbyteris et praelatis», caput 2 «De cantore, lectore, subdiacono et diacono deque diaconissa, exorcista, 
archidiacono et economo» (Coli. L a c , II, cols. 271-272). 

43 CDF, «The Question of Admission of Women to the Ministerial Priesthood» (Inier insigniores) AAS 69 (1977) 
98-116; John Paul II, «Dignity and Vocation of Women», (Mulieris dignitatem), апостольський лист, 15 серпня 1988, 
AAS 80 (1988) 1653-1729; Origins 18/17 (6 жовтня 1988), № 26; той же автор, John Paul II, апостольський 
лист, Ordinatio sacerdotalis, 22 травня 1994, AAS 86 (1994) 545-548; EV 14: 1340-1348; «Priestly Ordination» 
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також забороняє дияконське свячення жінок, 4 4 хоча в Православній Церкві цю 
пропозицію активно пропагують. 4 5 Ця тема стосується не стільки таїнства свя
чення, як служіння і служителів Церкви, 4 6 тобто De Personis, а не De sacramentis. 

Origins 24/4, (9 червня 1994) 50-52. У цьому останньому документі папа твердить: «Я проголошую, що Церква 
не має жодної влади уділяти священиче свячення жінкам і, що цього вчення слід безумовно додержуватися всім 
вірним Церкви» (EV 14:1348). Це не урочисте догматичне визначення, а акт «остаточного папського навчання» 
(див. коментар до к. 598 § 2). Але багато дослідників Біблії вважають, що аргумент з Писання не є вирішальним 
для такої заборони. Згідно з Бальзамоном, жінки не були допущені через менструальну нечистоту (PG 138, 
988 А). Щодо традиції, то багато хто переконує, що вони не були допущені до священства, тому що «жінки не 
можуть виконувати лідерської ролі» - але це культурне питання, а не богословський факт. (див. Haye van der 
Meer, Women Priests in the Catholic Church? A Theological-Historical Investigation, перекл. Priestertum der Frau?, 
Freiburg, 1969 Арлени і Леонарда Свідлерів, Philadelphia, Temple University, 1973,106); I. Raming, Der A usschluß 

der Frau vom priesterlichen Amt: Gottgewollte Tradition oder Diskriminierung? Köln, 1973. 

Деякі богослови припускають, що Писання і традиція не вирішують питання допущення жінок до свя
щенного чину. Однак, використовуючи символічне богослов'я, вони переконують, що жінки не можуть бути 
висвячені священиками, тому що вони не представляють Христа як Обручника Церкви. Дехто заперечує, що 
цей символізм не стосується священного служіння. Слід зауважити, що представлення є складним поняттям: 
1) театральним, пов'язаним з фізичною подібністю; 2) юридичним, коли посли, чоловічої чи жіночої статі, 
представляють главу держави (короля, королеву, президента) незалежно від статі; 3) богословським, яке маємо 
в таїнствах. Тому чоловік чи жінка, які хрестяться, представляють Хреста, який хреститься через служителя 
таїнства; у шлюбі, партнери представляють Христа один для одного, якщо вони є служителями таїнства шлю
бу. Якщо у двох таїнствах жінки можуть представляти Христа богословськи, не повинно бути якоїсь внутріш
ньої причини, чому вони не можуть робити цього також і в инших таїнствах. Однак на практиці багато хто 
погодиться, що питання ще не «дозріло» (тобто, що немає спільної думки) і через це висвячені жінки можуть 
розділити церковну спільноту, як це продемонстрував досвід англіканської Спільноти; але бездіяльність також 
може пригнічувати і роз'єднувати, позаяк не так мало людей покинуло Католицьку Церкву, протестуючи проти 
її офіційної позиції. 

44 Спільне Повідомлення трьох римських відомств (CDF, CDWDS, і Конгрегація у справах духовенства) 
датоване 17 вересня 2001 року, каже, що «дияконське свячення жінок... є позбавлене твердого доктриналь-
ного фундаменту... і його можливість не передбачена в теперішній юридичній структурі Церкви». Відтак не 
потрібно покладати жодних надій на спеціяльні курси і т. ин. (OR, 17-18 вересня 2001, 4). Звісно, що ця заява 
римських відомств не впливає на вказівку II Ватиканського Собору щодо повернення Східних Церков до своїх 
давніх традицій (ОЕ 6), а також не забороняє вона інституту дияконес. Однак таке відновлення слід викону
вати, враховуючи його канонічні наслідки: CLSA, Canonical Implications of Ordaining Women to the Permanent 
Diaconate, 1995. 

45 Недавній короткий звіт і меморандум див. у «An Orthodox Diaconate for Women'?», Sobornost 23: 1 (2001) 
60-63; E. D. Theodorou, «Weibliche Kleriker aus orthodoxer Sicht unter besonderer Berücksichtigung der Emphelun

gen der Panorthodoxen Theologenkonfeicnz vou 1988» y: Mother, Nun, Deaconess: Images of Women According to 

Eastern Canon Law (Kanon 16), 2000, 190212. Недавнє вичерпне дослідження див. у: Kyriaki Karidoyanes Fitz
gerald, Women Deacons in the Orthodox Church: Called to Holiness and Ministry, Brookline, Mass., Holy Cross, 1998 
(докладне резюме в огляді: E. Farrugia, ОСР 66 [2000] 261-265). 

4 6 I V дослідницька група завершила проект De diacimissis 7 грудня 1979 (Prot. 1206/79/9), але позаяк західні 
богословські погляди щодо постати дияконеси були глибоко розділені, «проект не зміг отримати дозволу на пу
блікацію в Nuntia» (G. Nedungatt, «The Authority of Order of Governance», y: Priesthood in East and West, (Kanon 
14), 1988, 66-91, на c. 80). Однак він в юридичній формі зображає канонічну постать жінки-диякона згідно зі 
священними канонами і може служити взірцем для Церков sui iuris, які захочуть відновити свої давні традиції 
(ОЕ 6). З цією метою ми наводимо його внизу. 

Can. 1 : Ubi diaconissae secundum pristinam omnium Ecclesiarum Oicntalium traditioncm constituutur, servatis 
de iure servandis, obire valent ea munera quae a iure Ecclesiae Particularis eisdem tamquam propria conferantur, finno 
can. 2. 

Can. 2: Si in iure particulari id admittitur, diaconissar competit: 
1- е caeremoniis baptismi ministrare, secundum praescripta librorum liturgicorum; 
2- е iudicio Hierarchae loci, Divinae Liturgiae ministrare; 
3- є secundum necessitates pastorales, item iudicio Hierarchae loci, divinam Eucharistiam infirmis subministrare; 
4- е catechismum docere; 
5- е alia munera pastoralia ab Hierarcha loci determinata obire; 
6- е in monasteriis monialium vel domibus ceterarum religiosarum, quando non adest presbyter vel diaconus. etiam 

Evangelium legere in celebratione Divinarum Laudum, praedicare, et divinam Eucharistiam subministrare. 
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2. Формування священнослужителів (кк. 328-356) 
Зважаючи на те, що активне оновлення Церкви значною мірою залежить від 

належного вишколу священиків, Ватиканський Собор надав йому великого зна
чення і сформулював певні настанови та загальні норми щодо формування свя
щеннослужителів «utriusque cleri et cuiusvis ritus» (OpTo, introd.). Ці соборні нор
ми надихнули кк. 328-356, разом з Ratio fundamentalis institutuinis sacerdotalis 
ССЕ, 4 7 на документ, який розширює соборний декрет з наміром допомогти Єпис
копським Конференціям скласти національні Ratios, що відповідають їхньому 
особливому становищу Компетентна законодавча влада Східних Церков sui iuris 
повинна користатися настановами цього Ratio fundamentalis (скорочено RF), 
складаючи власне Ratio або Програму, про яку йде мова в к. 330, хоча в инших 
аспектах вона не обов'язкова для них. 4 8 

ТІ, 4 9 який містив 27 канонів про De seminariis, підготований PCCOR у 1948 
був переглянутий IV групою переважно в загальному плані, у світлі і відповідно 
до порядку розгляду в ОрТо, якого дотримувалася також і RF. Внаслідок цього 
з'явилися 29 канонів, відповідниками яких є 33 канони СІС (кк. 232-264, що за
мінили 20 канонів СІС-1917, «De Seminariis»). Ці канони, загалом, є простими по
зитивними нормами на противагу попереднім вступним канонам, і відтак наш 
коментар також може бути відносно стислішим. Сама глава починається з трьох 
вступних канонів: про право й обов'язок Церкви у справі формування священ
нослужителів (к. 328), про покликання до священнослужінь (к. 329) і про про
граму навчання священнослужителів у Церквах sui iuris (к. 330). 

Канон 328 починається зі ствердження церковного права й обов'язку, а саме: 
Вселенської Церкви, инших особливих Церков і партикулярних Церков. У ньо
му стверджено, що це право є власним (proprium) правом Церкви, і пропущено 
«exclusivum» ТІ (з СІС-1917 к. 1352), яке з'явилося внаслідок певного історич
ного досвіду державного втручання у вишкіл церковних працівників. 5 0 Сучас
ний канон розглядає семінарію як унікальний (singulariter), хоча й не абсолютно 
обов'язковий чи виключний засіб формування священнослужителів. Услід за Ва-
тиканським Собором, а також запозичуючи досвід Церков як Заходу (де вперше 
семінарська система розвинулася і була санкціонована Тридентським Собором), 
так і Сходу (у тому числі православних), Кодекс зображає семінарію як єдиний 
ефективний засіб сповнення церковного обов'язку формування священнослужи
телів та инших церковних працівників. Однак вона не розглядається виключно 

Канон 1 стосується давньої традиції інституту дияконес, який може бутизапросто відновлений компетент
ною законодавчою владою Церков sui iuris. Канон 2 формулює компетенцію дияконес, яку партикулярне право 
повинне поважати, хоча 5-е відкриває широку і невизначену сферу пастирських функцій, які повинен встано
вити місцевий Єрарх (що, мабуть, було б виправлено на єпархіального єпископа). 

47 AAS 62 (1970) 321-384. 
48 Цікаво зауважити, що RF вільно і з ентузіазмом «прийняв» Митрополит Никодим, який відповідає за зо

внішні взаємини Російського Православного Патріярхату, і переклав її російською мовою. 
49 Nuntia 3 (1976) 79-84. 
50 Приклад: Йосиф II (1741-1790) перейняв керівництво над усіма семінаріями Авсгро-Угорської Імперії 

і об'єднав їх в одну велику семінарію Братислави для масового вишколу священиків. Комуністичний режим 
Чехословаччини під іменем соціології ввів марксизм в програму семінарської освіти. 
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як розсадник чи володіння священнослужителів: він може служити формуванню 
«инших служителів» (к. 328) або працівників неклирицьких «служінь чи апосто-
ляту», згідно з партикулярним правом (к. 331 § 1), положення, яке більше корис
не для малих Церков sui iuris, що не можуть дозволити собі мати окремі, призна
чені саме для цієї мети інститути на кшталт душпастирських центрів. 

Християнська спільнота в цілому є співвідповідальною за плекання покликань 
до священного служіння. Парох виконує особливу роль у розпізнанні покликань 
(к. 771 §§ 1-3), а також підтримує семінарію фінансово, сплачуючи спеціяль-
ний податок (к. 341). Ця співвідповідальність не обмежена якоюсь особливою 
Церквою чи Партикулярною Церквою, а охоплює Вселенську Церкву, незалежно 
від обряду, держави чи країни (к. 329 § 1). Наголосивши на цій спільній відпо
відальності, той самий канон (чч. l-e-3-є) визначає обов'язки батьків (див. також 
к. 344 § 1), учителів, священнослужителів (див. РО 11; к. 380) і особливо парохів 
у плеканні покликань. Роль єпархіяльного єпископа у цій царині є визначальною. 
Спільна відповідальність втілюється у програми, центри чи інститути, які сприя
ють покликанням, які повинні бути відкритими для потреб усіх Церков, особли
во місійних (§ 2). 5 1 їхня роль не полягає в тому, щоб «насаджувати» покликання 
через агітацію та пропаганду чи спрямовувати їх прозелітським шляхом, а щоб 
розпізнавати і плекати їх, особливо завдяки духовному проводу, направляючи 
Дух туди, куди він прагне, ніколи не гасячи його (РО 11; ОрТо 2, 3; RF 7). Це 
стосується усіх центрів підтримування покликань, створених і на єпархіяльному, 
і на регіональному рівні, для діоцезійних, чернечих чи місійних покликань, які 
регулює партикулярне право і взаємна згода (РО 10, CD 15).52 

Ratio, чи Програма формування священнослужителів, складена компетент
ною законодавчою владою Церков sui iuris (к. 330) має силу закону згідно з к. 
150 §§ 2 і 3. Така партикулярна програма повинна гармонізувати партикулярне 
(наприклад, «обряди» чи «власну традицію») і більш універсальне (відтак між-
церковну програму), 5 3 у дусі собору, який передбачив навіть «міжнародні семі
нарії» (РО 10). Той самий надпарохіяльний світогляд і світовий дух, з яким ми 
зустрічалися раніше (к. 329 § 2) панує в Ratio, і його дихання відчутне також і в 
инших канонах, (наприклад, к. 333). 

51 Існує відмінність між термінами «Ecclesia universalis)) (Вселенська Церква) і «Ecclesia universa» (уся 
Церква), останній з яких розглядають «кількісно», у той час як перший виходить за межі кількости і розглядає 
Церкву як таку («якісно»): див. G. Paolo Montini, «Ecclesia universalis an ecclesiauniversa?», Periodica MCL 74 
(1985) 43-62. Наприклад, припустимо, що єпархія надала папі десять священиків і чи десять тисяч доларів для 
служби Вселенській Церкві. Це щедрий дар, однак він не задовольняє потреби всієї Церкви. Також можна бути 
зацікавленим в отриманні інформації про потреби Вселенської Церквии, не будучи поінформованим про по
треби всієї Церкви. Як СІС, так і вслід за ним ССЕО, замінили термін «EccIesia universalis)), який вживався в 
раніших проектах, на «Ecclcsia universa», і це виправлення не можна вважати вдалим. 

52 ССЕ, (interdicasterial), «New Vocations for a New Еигоре» (8. 12. 1997), EV 16: 1533-1706, містить також 
роздуми про покликання загалом. 

53 Ratio перекладають як «program» у ССЕО-2, згідно з американським правописом, у той час як Путівник 
дотримується британського правопису - «programme». 
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2.1. Семінарії: засновування та керівництво (кк. 331-341) 
Нижча семінарія служить для того, щоб достовірно відрізнити істинне по

кликання від фальшивого і плекати його. Нижча семінарія дуже відрізняється 
своєю структурою та назвою в різних країнах та середовищах, а тому будь-яка 
інституція, що служить вищезгаданій меті, канонічно є нижчою семінарією. Для 
допуску до неї потрібні тільки деякі можливі ознаки. Згідно з партикулярним 
правом, навіть неклирицькі кандидати можуть бути допущені до неї, щоб пра
цювати у певних церковних урядах чи служіннях (наприклад, трибунал, катехи-
за) чи апостоляті (наприклад, засоби масової інформації). 5 4 Вища семінарія далі 
випробовує і зміцнює покликання до священних служінь, і до неї допускаються 
тільки ті кандидати, щодо покликання яких існує достатня певність (к. 331 § 2). 
Право не зобов'язує жодну єпархію засновувати свою семінарію, чи то вищу, чи 
то нижчу. Право дозволяє вирішувати це питання зацікавленим єрархам, які мо
жуть засновувати семінарії, що спільні більш як для однієї єпархії чи Церкви 
sui iuris. Єдиний критерій - це якість вишколу, який в ідеалі повинен бути без
доганним (кк. 332-333). Кожна єпархія повинна мати свою семінарію, де будуть 
формуватися її священнослужителі - принаймні на підставі співпраці або згідно 
з укладеною угодою. Заради добробуту і стабільности спільних чи об'єднаних 
семінарій у праві стверджено, що партнер-засновник не може відійти без згоди 
решти чи вищої влади (к. 334). Щобільше, в угоді повинно буги сказано, кому 
має бути підпорядкована семінарія (к. 336 § 1), але без шкоди спільній вищій 
владі всіх партнерів, а також нагляду місцевого єрарха. І саме спільна вища вла
да повинна схвалювати чи виправляти статути семінарії, 5 5 які виконують роль її 
конституції. Правильник, 5 6 схвалений владою, що згадана в статутах, уточнює 
деталі (к. 337).57 

Зазвичай семінарія повинна мати ректора, економа, префекта з навчання та 
инших службовців, але навіть для малої семінарії обов'язково потрібен ректор 
і духовний отець. Ректор може виконувати обов'язки економа, але не духовного 

и К. 331 § 1 ; ОрТо 3,4; RF 11, 20. Те, що називають «апостольською школою» в одному місці, вважається 
нижчою семінарією в иншому. На Заході існують також инші назви: Gymnasialkonvikte, Studienheime, oratorio 
і т. ин. G. Trevisan, «La normativa sui seminari minori», QDE 3 (1990) 88-95. 

55 Статути повинні гарантувати, що режим семінарії відповідає взірцеві, який, передусім, знають і прийма
ють засновники семінарії, а також ті, хто керує нею чи бажає до неї вступити. Канон не перелічує всіх пунктів, 
які повинні бути вміщені в статути, а тільки найважливіші з них (imprimis). Спільні чи міжобрядові семінарії 
повинні назвати у своїх статутах єпархії чи Церкви sui iuris, які є її протагоністами чи благодійниками, ком
петенцію єпископської комісії чи опікунської ради, умови відвідування лекцій у семінарії питомцями з инших 
закладів чи світськими організаціями, положеннями про постійний вишкіл колишніх питомців та иншого ду
ховенства і т. ин. Словом, Статути повинні містити все, що, після її заснування, семінарія, спільна для кількох 
єпархій або ні, може запропонувати, зважаючи на її особливу ідентичність. 

56 Устав чи правильник (Reglement; Ordinazioni) формулює серед усього иншого: 1 ) виховні норми; 2) на
вчальну програму; 3) практичну роботу; 4) дисциплінарні приписи; 5) подальший післясемінарський вишкіл. 
Відмінний від статутів, устав є радше внутрішнім документом семінарії, який регулює щоденне життя та ді
яльність, а тому частіше оновлюється в межах, встановлених статутом (RF 25). Такі поправки підлягають схва
ленню єрарха, згаданого з цією метою в статутах. 

57 ССЕ, Інструкція про «допущення до семінарії питомців, що приходять з инших семінарій чи побожних 
сімей» (8 березня 1996 p.) EV 15: 384-394, не стосується Східних Католицьких Церков, позаяк в ній іде мова 
про дисциплінарні питання, а не доктринальний вишкіл. 
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отця. Семінаристи повинні мати змогу вибирати духовного отця, і з цією метою 
ректор затверджує третього священика, до якого вони завжди можуть звернутися 
(кк. 338-339). Це також стосується сповідників. Ректор не повинен регулярно 
сповідати семінаристів, хіба що за їхнім вільним вибором. Присутність викла
дачів вимагається тільки в тому разі, якщо курси викладаються безпосередньо в 
семінарії, хоча вони можуть приходити і ззовні. Кандидатів чи питомців також 
можуть посилати в инше місце (наприклад, богословський факультет) для закін
чення курсів; але в такому випадку все, чого бракує їхньому вишколу (напри
клад, Літургія, душпастирство), повинна забезпечити сама семінарія. Хоча вчи
телі чи професори не є власне moderatores, вони в повному сенсі цього слова є 
formatores; а тому повинні працювати з керівниками, щоб забезпечити належний 
вишкіл (RF 32-34. 36, 38, 90).5 8 Це навряд чи можливо, якщо усі працівники семі
нарії позаштатні, як це трапляється, коли питомці відвідують курси на богослов
ському факультеті. З цієї причини, навіть якщо всі курси викладаються на бо
гословському факультеті, останній не може бути замінником для семінарського 
вишколу - навіть в тому випадку, коли його розглядати окремо від приготування 
до священнослужінь (див. нижче: кк. 342-356). 

Зважаючи на широке різноманіття обставин та людей, 5 9 у Кодексі немає жод
ного канону, який би зобов'язував кандидатів на священні служіння проживати 
в семінарії, чернечому домі чи в їхньому аналогу або навіть відвідувати семі
нарські курси, щоб бути висвяченими. Ці питання має регулювати партикулярне 
право. 6 0 Зацікавлена влада повинна переконатися (к. 769 § 1), а єпископ, який ви
свячує, підтвердити (к. 770), що кандидат відповідає канонічним вимогам на свя
чення (кк. 769-772). 

Видатки семінарії повинні покривати її засновники (к. 341) через податки 
(к. 1012), пожертви (1014) побожні записи і фундації (кк. 1043-1054), збори ко
штів і т. ин., щоб кандидати мали повну свободу присвятити себе навчанню. Од
нак це не забороняє просити кандидатів відшкодувати власні видатки або їх час
тину, якщо вони мають змогу зробити це. Головна ідея полягає в тому, щоб пи-
томцям не перешкоджала вчитися ані потреба заробляти на життя, ані бідність, 
яка справді була серйозною перешкодою для покликань до X V I століття, коли 

була заснована система семінарій як частина післятридентійської церковної ре
форми. 

58 ССЕ, Вказівки щодо підготовки семінарських викладачів, L E V 1993; OR 12. 1. 1994, доповнення; EV 13: 
3151-3284. Ця інструкція стосується Східних Католицьких Церков тою мірою, в якій вона пов'язана з ratio чи 
програмою формування працівників семінарії, а не її адміністрації. 

59 Коли готувався ССЕО, у таких місцях, як Україна, за комуністичного режиму семінарії були заборонені, 
і кандидати на священство змушені були навчатися таємно. У деяких Церквах sui iuris, або єпархіях, клирицькі 
покликання поодинокі, часом настільки нечисленні, що їх можна порахувати на пальцях однієї руки; у ще ин-
ших це стосується безшлюбних кандидатів. 

60 Згідно з первинним текстом (Nuntia 3 [1976] 84, к. 26; СІС кк. 1370; 972 § 2), усі питомці семінарії по
винні бути постійними мешканцями, «принаймні впродовж усього курсу богослов'я, хіба що в особливих ви
падках, диспензованих єрархом, з поважних причин і «onerata eius conscientia», але під наглядом «побожного 
і придатного священика» (Nuntia 7 [1978] 69, к. 210). Після першої спроби IV дослідницької групи кодифіку
вати ці норми (Nuntia 8 [1979] 77), їх передали партикулярному праву, згідно з яким питомці семінарії можуть 
бути постійними мешканцями чи відвідувати її. На практиці безженні та одружені питомці зі своєю сім'єю не 
живуть впереміш у семінарії - також і серед православних. 
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2.2. Приготування до священнослужінь (кк. 342-356) 
Триступеневий семінарський вишкіл (духовний, інтелектуальний або доктри-

нальний, душпастирський) цілком орієнтований на приготування до священно
служінь, 6 1 у той час на богословському факультеті вишкіл переважно, якщо не 
цілком, є інтелектуальним чи доктринальним. Семінаристи повинні навчатися 
у власному обряді (к. 343), але не в парохіяльному дусі: «усі вони повинні фор
муватись у справді універсальному дусі, щоб бути душевно готовими присвяти
тися душпастирському служінню всюди на землі» (к. 352 § 3). Приготування до 
священнослужінь у міжобрядовому середовищі вимагає міжобрядового семінар
ського вишколу (кк. 333, 352 § 3). 

Зокрема, у каноні 344 йде мова про студії у нижчій семінарії, яка не є вищою 
семінарією в мініатюрі, а має власне обличчя. (ЬІІ7 11, п. 60). Характерні риси 
нижчої семінарії (к. 331 § 1) визначають також особливості її вишколу (ОрТо З, 

11-19). Перші три параграфи говорять відповідно про психологічне, духовне 
та інтелектуальне формування питомців, у той час як останній параграф розпо
відає про дорослі покликання. У § 3 «те, що особливо корисне для прийняття 
священнослужіння» не означає філософських та богословських студій (які при
значені для вищої семінарії), а мову, літературу, мистецтво і науку (гИ7 67). Сама 
природа нижчої семінарії відповідає періоду соціяльного та духовного дозріван
ня, і є місцем особистих роздумів, прийняття рішень і вибору на користь Церкви. 
Тому достоту так, як ті, кого після прийняття рішення обирають для священно
служіння, ідуть до вищої семінарії, инші також повинні бути спрямовані на гідну 
дорогу в житті, щоб семінарія у проміжку не стала перешкодою; радше вона по
винна бути кроком уперед. 

Канон 345 підкреслює нерозривність вишколу, коли у вищій семінарії вдоско
налюється те, що було передано раніше. Тому, якщо в якомусь окремому випад
ку навчанню бракує чогось, що властиве нижчій семінарії, це слід надолужити 
перш за все. Духовний, інтелектуальний і пастирський виміри навчання не по
винні бути відокремленими один від одного, а вести до цілісного вишколу, який 
личить служителю Христа - проводиря Церкви, що випромінює Христа, світло 
світу (ОрТо 4, 8, 13; № 66). 

Канон 346 перелічує головні компоненти духовного вишколу у вищій семіна
рії. Метою духовности, яку слід виховувати в семінарії, є формування учнів Хри
ста, сповнених духа Доброго Пастиря (§ 1). З джерел духовносте (слова і святих 
таїнств) випливає сім окремих речей, які повинні плекати духовне життя і міць 
для апостольської діяльносте (§ 2): увага до Божого слова; Божественна Літур
гія (Свята Меса); духовний провід, іспит совісти і таїнство покаяння; почитання 
Пресвятої Марії; вправи побожносте; розуміння значення Церкви, послух і спів
праця; инші євангельські і природні чесноти, такі як щиросердність і справед-

61 Йоан Павло II, апостольська настанова про священичий вишкіл, Pastores Dabo Vobis (25 березня 1992), 
AAS 84 (1992) 657-804; EV 13: 1154-1553. 
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ливість. 6 2 Дисципліна у семінарії повинна бути вихованням, що спрямоване на 
зріле використання свободи (§ 3), що є виміром духовного вишколу (ОрТо 8-11; 
RF 44-58) і відповідає принципу, що священик окремий, але не відокремлений від 
своїх ближніх. 

Канон 347 формулює загальну мету наукового вишколу у вищій семінарії (RF 
59), який повинен бути як філософським, так і богословським. Навчання пови
нно тривати повні шість років - незалежно від того, чи воно комплексне, чи по
слідовне, про що йдеться в партикулярному Ratio (к. 348; ОрТо 14; RF 62, 63, 
90). У каноні 349 йде мова про філософію, а в к. 350 - про богослов'я. Охоплю
ючи гуманістичні та наукові студії, властиві тій чи иншій культурі, критичне ви
вчення пошуків та досягнень людського розуму повинне виявити його потенціял 
і межі, відкриваючи таким чином істину Христа, прийняту у вірі. 1 саме це світло 
повинно стати апостольським знаряддям для майбутнього священика (к. 350 § 1). 
Питомці повинні мати змогу побачити, як різноманітні курси доповнюють один 
одного в гармонійній цілісності, і особливу увагу слід привертати до єрархії іс
тин. І тільки у зв'язку з цілим і в контексті цілого може бути належним чином 
засвоєне й оцінене багатство філософії, що притаманне культурі особи (напри
клад, індійська філософія), а також «повсякчас важлива філософська спадщина» 
людства.6 3 

Дотримуючись СІС-1917 к. 1366 § 2 і услід за ОрТо 16, СІС к. 252 § 3 вважає 
«св. Тому Аквінського майстром глибокого пізнання таїнств спасіння». Слід за
уважити, що ангельський доктор так високо і цілком заслужено оцінений як і в 
соборному декреті ОрТо, так і в СІС за догматичне богослов'я, а не за філософію, 

62 Було б надто довго коментувати кожен з цих пунктів, повних соборного натхнення, особливо з ОрТо 8. 
Ми виберемо за приклад к. 346 § 2 ч 5-е: «повинні оточувати синівською любов'ю Пресвяту Марію, Прісно, 
Божу Матір, яку Христос поставив Матір'ю всіх людей». Цей текст грунтується на ОрТо 8, якому в СІС від
повідає к. 246 § 3: «слід плекати почитания Пресвятої Діви Марії, також з допомогою вервиці», який дуже 
близький до СІС-1917 к. 1363. Вервиця - це побожна вправа, яка була дуже поширена, особливо в Латинській 
Церкві - зокрема після X I X століття під впливом папи Лева XIII. її прийняли також у Східних Католицьких 
Церквах, але не всюди у західній формі; а відтак її не було згадано в ТІ: «Слід пильно дбати про те, щоб пи
томці семінарії вишколювалися в почитанні Святої Євхаристії і Пресвятої Діви Марії Богородиці» (Иипііа З 
[1976] 83). ССЕО також оминає згадування вервиці: не через те, що вона не східна, а тому що у своїй сучасній 
формі вона не всюди східна. Однак вервиця походить зі Сходу, звідки у ранішій формі вона була запозичена 
Заходом. У візантійській традиції вервицю називали котроіо^іоп (див. «комп'ютер»: що означало «рахівник»), 
а в слов'янській чотки. її зазвичай робили з вовняного чи бавовняного шнурка намистин і використовували 
для підрахунку Господньої Молитви чи инших таких молитов. Молодим ченцям і черницям радять читати такі 
молитви десять тисяч і більше разів на день, і ці «вервиці» допомагають вести лік по десять, п'ятдесят і сто. 
Схожі гірлянди намистин використовуються також у сирійській традиції. Справді, на Сході особа може обрати 
будь-яку коротку молитву для постійного читання: Господню Молитву, Отче Наш, Богородице Діво і т. ин. 
або їх поєднання згідно з вказівкою духовного отця чи відповідно до власної побожности. Мовчання ССЕО 
стосовно вервиці не означає заохочення відмовлятися від неї, а тільки свободу вибору. Живим доказом цього є 
сам секретар РССІСОЯ, палкий прихильник вервиці і вірішй візантійського обряду. Див. ССЕ, енцикліка «Діва 
Марія в інтелектуальному й духовному вишколі» (25 березня 1988), ОЯ2. 6. 1988; ЕУ 11:283-324. 

63 Слово «циаегагаг» підказує, що «повсякчас важлива філософська спадщина», яку так жваво обговорю
ють, є не тільки депозитом, як знахідкою, не стільки надбанням, (яке питомці повинні намагатися засвоїти), як 
пригодою людського розуму, що завжди прагне досліджувати невідоме. Хоча її зазвичай ототожнюють з суттє
вими елементами арістотслівсько-схоластичного спадку, вона не належить виключно до нього, а відфільтровує 
вічні цінності мудрости всіх культур. Тому шукати слід не тільки мудрости минулого, але й також новизну 
сучасного і можливості майбутнього. 
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екзегезу Писання, біблійне богослорв'я і т. ин. ССЕО не згадує на ім'я жодно
го учителя, якого слід наслідувати в науковому навчанні в семінарії: «Викладачі 
священних наук, ідучи слідами святих Отців і визнаних Церквою Учителів, осо
бливо Сходу, повинні намагатися пояснювати вчення з прекрасної скарбниці, яку 
ті передали» (к. 340 § 3). «Особливо Сходу» в тексті канону наголошує на схід
ній традиції, 6 4 що, однак, не заперечує «Заходу». Очевидно, що в окремій сфе
рі спекулятивного богослов'я соборна вказівка (ОрТо 16) стосовно св. Томи Ак-
вінського чинна також і для Східних Церков, хоча він і не був канонізований у 
ССЕО, як у СІС. 

У той час як на богословському факультеті богослов'я може культивуватися 
як пошук істини заради неї самої, у семінарії істину шукають як поживу для ду
ховного життя і як інструмент ефективнішого служіння, що підкреслює пастир
ське спрямування богослов'я (к. 350 § 1). Кодекс не перелічує всіх богословсь
ких дисциплін, на які повинна вказати партикулярна Ratio, однак згадуються 
кілька сфер пастирського богослов'я (к. 352) і вправи (к. 353), що демонструє 
пастирський дух семінарського навчання. 6 5 Такі вправи, а також ознайомлення 
з обов'язками, які будуть виконувати питомці, характерне для семінарського ви
школу і може не бути доступним per se на богословському факультеті, якщо він 
тільки не призначений також для формування священнослужителів, а не тільки 
богословів. Щорічний звіт ректора, а також візитації єрархів до семінаристів 
(к. 356) є засобами семінарського вишколу, і добре, коли рубрики першого і час
тота останніх зазначені в статутах. 

3. Приписання священнослужителів (кк. 357-366) 
Латинський термін «adscribere» означає «додавати до списку, записувати», а 

також зачисляти до певної групи чи категорії. Це загальний термін, і він вико
ристовується в СІС-1917 у різний спосіб: «damnatae sectae adscripti» (к. 693 § 1), 
вступ до об'єднання вірних (кк. 693 § 3; 696 § 1), а також «tertio Ordini adscribere» 
(кк. 703 § 2, 704, 705). У CS маємо «baptizatus i l l i ritui adscriptus habeatur cujus 
caeremoniis baptizari debuit» (к. 6 § 2), де «ritus» означає «communitas fidelium» 
Партикулярної Церкви. Зокрема, CS використовує термін adscriptio щодо свя
щеннослужителів, що приписані як священнослужителі до єпархії чи діоцезії. 
Ми знаходимо це вже в СІС-1917, який зазвичай вживає спеціяльні терміни 
incardinatio та його антонім excardinatio, але крім того використовує «dioecesi 
vel religioni adscriptus» (к. I l l § 1). По суті, цей кодекс зібрав канони про інкар-

м ТІ, як і СІС-1917 к. 1366 не продемонстрував значного розрізнення: «Той же автор professores in phi
losophise rationalis ас theologiae studiis tradendis et in instituendis in his disciplinis alujnnis, sectentur sancteque 
teneant rationem, doctrinam et principia, quae, praeeunte Ioanne Damasceno, Angelicus doctor S. Thomas Aquimas 
tradidit ac professus est» (Nuntia 3 [1976] 836 к. 22 § 2 ч. 2-е). Метод, доктрина і принципи, які слід наслідувати 
і ретельно виконувати, належать саме св. Томі Аквінському, хоча св. Йоан Дамаскин був згаданий як попере
дник (що є історичним твердженням, а не канонічним приписом). 

65 ССЕ, «Formation of the Seminarists Regarding Marriage and Family», (19 березня 1995), L E V ; EV 14: 2100-
2165; PCUniCF, «The Ecumenical Dimension in the Formation for Pastoral Ministry)), (1 грудня 1997), EV 16: 
1454-1509. 
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динацію та екскардинацію (кк. 111-117), і ця назва була збережена в СІС з незна
чною зміною: «Ое сіегісошт аазсгіриопе веи іпсаг&пагіопе» (кк. 265-272).66 Ці 
останні терміни справді дуже практичні, однак їх уникали в СБ, а також і ССЕО, 
позаяк вважалося, що вони належать до канонічної традиції Латинської Церкви, 
тобто, як терміни, хоча дисципліна є спільною для Заходу і Сходу і сягає ранніх 
століть.6 7 

Переглянуті в СБ канони 44-52 (ТІ) близькі до норм Ватиканського Собо
ру з його особливою турботою про більш функціональний розподіл працівників 
Церкви задля поліпшення пастирського служіння. 6 8 Собор закликав священиків 
бути готовими здійснювати своє священство поза расовими чи національними 
обмеженнями у дусі Христа. Зокрема: 

Священики тих єпархій, які благословенні більшою кількістю покликань, по
винні виявляти готовність надавати послуги, з дозволу або за бажанням свого 
єпископа, у регіонах, місійних територіях чи пастирських працях, де бракує свя
щеннослужителів. Особливо слід переглянути норми стосовно приписання і ви-
писання, щоб в тому разі, коли цей давній інститут буде збережений, він краще 
відповідав пастирським потребам сьогодення (РО 10). Невдовзі після собору цей 
перегляд здійснив папа Павло VI своїм МР Е8. 

Приписання священнослужителів є «давнім інститутом» канонічного права. 
І Нікейський Собор звертається до нього у каноні 15, яким він настановляв «єпис
копів, пресвітерів і дияконів», які «всупереч канону... переходили від міста до 
міста» як собі бажали, «вчиняючи великий безлад та чвари». Мандрівне духо
венство порушувало громадський спокій. Кожен майбутній порушник мав бути 
«відновлений у тій Церкві, в якій він був хіротонізований єпископом, пресвіте
ром чи дияконом». 6 9 З цього останнього твердження випливає, що священнослу
жителі не висвячувалися «загалом» для вселенської Церкви, а для якоїсь особли
вої Церкви чи Партикулярної Церкви. Цю деталь почали називати канонічним 
терміном «титул»: священнослужитель висвячується з певним титулом, який мо
же бути єпархією (діоцезією), монастирем, вівтарем і т. ин. Халкедонський Со
бор навіть постановив, що свячення без титулу є неправосильним: 

Жоден пресвітер, диякон чи той, хто належить до духовного стану, не може бути 
висвяченим без титулу: [свячення не повинно бути уділене], якщо хіротонізований 
не приписаний до церкви певного міста чи села, святині мученика чи монастиря. 
Священний синод постановляє, що свячення тих, хто хіротонізований без титулу, 
є неправосильним, і вони не можуть діяти будь-де через самовпевненість того, хто 
висвятив їх.7 0 

66 Е. Colagiovanni, «Incardinazione ed escardinazione nel nuovo Codice di diritto сапопісо», ME 109 (19X4) 
49-57. 

67 Apostolic Canons 14, 15, 16; Nicca 1, cc. 15, 16, Chalcedon 6. 
68 CD 6; PO 10; Павло VI надав юридичної форми і сили соборним вказівкам своїм MP Ecclesiae Sanctae, 

(6 серпня 1966) І, чч. З і 4. 
6' Tanner, D E C , 1, 13. 
7 0 Там же, 90. 
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У той час як Схід залишався вірним своїй давній установі приписання свя
щеннослужителів, на Заході з'являлися нові титули, які складалися з церковної 
бенефіції, спадщини чи пенсії, до яких додавалося певне служіння чи церковний 
уряд, так що це міняло порядок речей (замість того щоб бенефіція додавалася 
до уряду чи служіння, уряд чи служіння додавалися до бенефіції). Ця система, 
санкціонована Тридентським Собором радше як менше зло, а не через злиден
ний стан священнослужителів, 7 1 була переглянута Ватиканським Собором, який 
бажає, щоб вона була скасована, або принаймні, виправлена згадана вище інвер
сія (РО 20). 

Канон 357 визначає чотири речі: 1) що всі священнослужителі повинні бути 
приписані як священнослужителі (тобто, незалежно від їхнього приписання че
рез хрещення чи приписання і т. ин., а власне як священнослужителі), не дозво
ляючи будь-яких «незалежних» чи «некефальних» священнослужителів; 2) що 
священнослужителі можуть бути приписані до багатьох церковних органів чи ін
ституцій (єпархії, екзархії, чернечого інституту на кшталт товариства спільного 
життя чи об'єднання, яке отримало таке право); 3) дозволяє партикулярному пра
ву приписання священнослужителів до Патріяршої Церкви; 4) для того щоб по
легшити формулювання подальших канонів, робить приписання до єпархії взір
цем для инших церковних структур. 

Згідно з партикулярним правом, патріярх може приписувати священнослужи
телів до Патріяршої Церкви (ССЕО к. 357 § 2), так щоб вони не були приписані 
(чи інкардиновані) до будь-якої иншої церковної структури на кшталт єпархії. 
Тому, наприклад, у Сирійській Патріяршій Церкві і Вірменській Католицькій 
Патріяршій Церкві є священнослужителі, які приписані до патріярхату і пере
бувають на службі у Патріяршої Церкви в цілому. Відтак вони можуть постійно 
працювати в патріяршій курії чи таких патріярших інституціях, як трибунали, 
або бути залученими до адміністрування, освітньої, культурної праці і т. ин., і не 
бути залежними від того, що їх відкличуть їхні єпископи. Це приписання до Па
тріяршої Церкви може відбутися через свячення або через перехід або «пере
їзд» (див. к. 366). Аналогічна можливість інкардинації священнослужителів для 
служби Латинській Церкві або Єпископським Конференціям не передбачена в 
СІС, однак вона була згадана як бажане майбутнє нововведення. 7 2 

Якщо не враховувати партикулярного права, яке допускає нижчих священнос
лужителів, а тому також забезпечує їхнє приписання, 7 3 ССЕО встановлює, що 
кожний приписується як священнослужитель до єпархії, у якій він буде служити, 
через дияконське свячення; це може бути єпархія, звідки він родом, де він був 
хіротонізований, або третя єпархія (к. 358). 

71 Тридентійський Собор, сес. 21, к. 2; див. Mansi, 33: 129. 
72 Joachim Steinbach, «Das Inkardinationsecht in den beiden kirlichen Gesetzbüchern», AfkKR 166 (1997) 417

434, на с. 343. 
73

 У справжній східній традиції приписання священнослужителів здійснювалося через перший нижчий 
чин, у той час як в Латинській Церкві через тонзуру (СІС-1917 к. 111 § 2). Тонзура була прийнята в деяких 
Східних Католицьких Церквах, і була допущена в CS к. 45 фразою «per sacrum ritum», що означало перший 
нижчий чин і (або) тонзура. Після повернення до східної традиції (ОЕ 6), тонзура не буде збережена. 
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У колишньому праві, як латинському (СІС-1917 кк. 116-117), так і східному 
CS (кк. 50-51), приписання священнослужителів було постійним у принципі, 
і перехід був нечастим та суворо обмеженим. Ці правила пом'якшив, як вже було 
сказано, Ватиканський Собор. У новому праві приписання священнослужите
лів, як і раніше, є в принципі постійним, однак правила переходу м'якші. Одним 
з нововведень є transmigratio («переїзд», тобто, тимчасовий перехід). Процедура 
переходу приписання священнослужителя до иншої єпархії полягає в підписан
ні грамот єпархіяльними єпископами a qua і ad quam (к. 359). Переїзд відрізня
ється від переходу і є тимчасовою домовленістю про служіння в иншій єпархії, 
яка зберігає приписання відповідно до умов, вказаних у к. 360 § 1. Переїзд завер
шується згідно з умовами угоди або перетворюється на автоматичний перехід, 
якщо виконано умови, вказані в к. 360 § 2. 

Підставою для переходу і переїзду є служіння, а не особиста вигода чи ком
форт. Жодне з них не є правом священнослужителя: 7 4 священнослужитель може 
просити про них, однак вирішувати повинен його єрарх, зважаючи на користь 
для Церкви і якости священнослужителя, а й також на його добро та потреби (к. 
365 § 1); однак євангелизація є першорядною підставою (к. 361). Переїзд в жод
ному разі не повинен шкодити таким правам священнослужителя, як пенсія, со-
ціяльне забезпечення, страхування і т. ин. (к. 362). Позаяк приписання є поваж
ною справою, що торкається як єпархії, так і священнослужителя, Кодекс надає 
перехідній владі тільки обмежені повноваження (к. 363). Для переходу повинні 
бути виконані чотири умови (к. 366 § 1), про які слід повідомити єпархіяльного 
єпископа єпархії a qua якомога швидше (к. 366 § 2). 

4. Права й обов'язки духовенства (кк. 367-393) 
Хоча священнослужителі отримують повноваження для служіння, а відтак і 

обов'язки, вони не позбавлені також і прав. Пославши учнів виконувати свою 
місію, Ісус сказав їм, що [євангельський] робітник достойний своєї винагоро
ди (Лк. 10, 7), і згодом те саме перефразував Павло: «Так само й Господь звелів 
тим, що проповідують Євангелію, з Євангелії жити» (1 Кор. 9, 14), достоту так, 
як «ті, які служать жертовникові, мають частку з жертовника» (9, 13). За рим
ського імператора Константина священнослужителям надали кілька привілеїв, 
і деякі з них існували впродовж століть і збереглися до наших часів. 7 5 Звільнені 
від податків, військової служби і цивільних «почесних» урядів, священнослужи
телі мали власну «честь» і були зачислені до окремої категорії (латинське «ordo», 
грецьке таущх). Відтак вони приписувалися як священнослужителі (імена вноси-

74 Поспішіл пише: «Священнослужитель може вимагати права на перехід» з причин євангелизації чи не
стачі священнослужителів (ЕСС Law, 281). Не існує такого права. Радше, священнослужителі мають обов 'язок, 
сформувавшись у справді універсальному дусі» бути «готовими присвятитися душпастирському служінню 
всюди на землі» (к. 352 §3), якщо їх послала компетентна влада, яка вирішила зробити це згідно з к. 361. Свя
щеннослужитель має право повідомити про своє бажання компетентній владі, яка повинна вирішити, чи є в 
нього «турбота про всі Церкви» (к. 393) чи якась инша турбота. 

75 СІС-1917 кк. 118-123, а також CS кк. 53-59 були канонами глави під назвою De iuribus et privilegiis cleri-
corum, яка існувала до De obligationibus clericorum (СІС-1917 кк. 124-144; CS кк. 60-87). 
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лися до офіційного списку), після чого не могли за своїм бажанням обирати, чи 
перебувати в ньому. Для того щоб очистити корумповану судову систему, хрис
тиянські імператори робили єпископів суддями у справах християн (episcopalis 
audientia). Священнослужителів могли судити тільки перед церковним трибуна
лом (privilegium fori). 

Ці та инші привілеї священнослужителів були скасовані як в СІС, так і в ССЕО, 
що відповідало духові II Ватиканського Собору, і деякі з них навіть перетворили
ся на обов'язки. 7 6 У главі I I I Титулу X ССЕО, що має назву De iuribus et obligationi-
bus clericorum, є 27 канонів, і вони здебільшого відповідають канонам глави З 
Книги, Частини І, Титулу I I I СІС під назвою De clericorum obligationibus et iuri
bus (кк. 273-289). Ми коротко розглянемо ці канони, не намагаючись детально 
коментувати кожен канон чи робити детальне порівняння приписів двох кодек
сів, 7 7 які здебільшого співпадають, але й також суттєво відрізняються у певних 
питаннях, таких як целібат священнослужителів. 7 8 

4.1. Перший обов'язок 
Перший обов'язок, згаданий в к. 367 є також найголовнішим обов'язком свя

щеннослужителя як служителя Христа і Церкви, а саме: проголошувати благу 
вість і стати взірцем Божої любови у служінні слова і святих таїнств, 7 9 особливо 
в усьому житті, щоб всі виконували першу заповідь любови і долучалися до Тіла 
Христового - Церкви. У к. 368 наголошено не на суперництві священнослужите
лів у святості, а на потребі таїнства священства як нового освячення, яке дає змо
гу стати кращим знаряддям Христа на службі Божому Народові (РО 12, LG 28). 
Беручи участь у місії Доброго Пастиря, вони повинні бути «зразком для стада» 
(1 Пт. 5,3, «typoi»). Канон 369 є продовженням к. 346, наголошуючи, що в щоден
ному читанні Слова Божого вони повинні чути голос Христа, щоб стати справ
жніми проповідниками. Послух священнослужителів (к. 370) є невід'ємним для 
фундаментального sentire cum Ecclesia (к. 346 § 2 ч. 7-е); це участь у спаситель
ному послуху самого Христа, з якого походить його запевнення: «Хто слухає вас, 
мене слухає» (Лк. 10, 16). 

16 Com 3 (1971) 192-196; Nuntia 3 (1976) 62. 
77 Подібності між СІС і ССЕО очевидніші від відмінностей, і на них часто наголошують. Прикладом від-

мінности, яку легко не помітити є перший канон цієї глави: СІС починається зі слів «Особливим обов'язком 
священнослужителів є виявлення пошани й послуху Верховному Архиєреєві та Ординарієві» (чому в ССЕО від
повідає к. 370, четвертий канон за порядком, про їхній «особливий обов'язок виявляти пошану і послух Рим
ському Архиєреєві, патріярхові та єпархіяльному єпископові). СІС-1917 зобов'язував до пошани і послуху щодо 
Ординарія (к. 127), але не щодо папи. Дивно, як послух священнослужителів перед папою потрапив на перше 
місце в СІС [як це сталося в ССЕО к. 421 § 1 щодо послуху перед папою монахів і ченців, про що священні 
канони цілковито мовчать]. У ССЕО перший канон, в якому йде мова про обов'язки священнослужителів, гово
рить про перший обов'язок священнослужителів як священнослужителів проголошувати царство Боже. Відпо
відний перший канон у CS, к. 60, текстуально наслідуючи СІС-1917 к. 124, приписував: «Священнослужителі 
повинні жити святішим життям, ніж миряни, як внутрішньо, так і зовнішньо, і перевершувати їх чеснотами та 
доброю поведінкою». Похвально, що обидва кодекси відмовилися від цього суперництва священнослужителів 
у святості. Див. його переглянуту форму у СІС к. 276 і ССЕО к. 368. 

78 Порівняльну оцінку див. у A. Gutierrez, у: Dir. Can. Orientale, 106-133. 
79 Мр. 16, 15; РО 4; Синод Єпископів (31 листопада 1971) De Sacerdotio ministerial/, (Священний чин), EV 

4: 1155-1237, introd. n. 6 ( E V 4 : 1148-1152). 
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Позаяк священнослужителі прийняли свячення з огляду на певне священне 
служіння, вони мають право отримати від свого єрарха 8 0 «якийсь уряд, службу 
або завдання» (к. 371 § 1). Це фундаментальне право священнослужителів, якого 
вони можуть бути позбавлені тільки канонічною карою. Цьому праву відповідає 
обов'язок єрарха надати певний уряд, службу або завдання кожному священнос
лужителю, який має обов'язок прийняти і сумлінно виконати його (§ 2). І як ос
танній не може відмовитися прийняти їх без виправданої причини, так перший 
не може відмовитися без виправданої причини надати їх: наприклад, єпархіяль-
ний єпископ, який через якусь особисту ворожість змушує єпархіяльного свяще
ника до пастирської бездіяльносте, вчиняє серйозний канонічний злочин. Свя
щеннослужитель постійно виконує обов'язки священнослужителя згідно зі сво
їм свяченням і професією, достоту так, як єпископ постійно виконує обов'язки 
єпископа; і тому він не може бути звільненим або подати у відставку за власним 
бажанням, за винятком випадків, що передбачені правом - як і ті, хто виконує 
світські професії у сучасному світському суспільстві. 

Инший наслідок того факту, що священнослужитель постійно виконує обо
в'язки священнослужителя згідно зі своєю професією, полягає в тому, що він не 
може виконувати світські професії, які зазвичай вимагають повного робочого дня 
(наприклад, журналіста, адвоката, інженера і т. ин.) без вагомої причини, схвале
ної його власним єрархом (§ З). 8 1 Біблійна норма про те, що проповідник Єванге
лії живе з Євангелії (Лк. 10: 7; 1. Кор. 9: 14) для священнослужителя на практиці 
означає те, що він повинен заробляти собі на життя, виконуючи «уряд, службу 
або завдання для виконування служіння Церкви». Ця ідеальна норма може бути 
виконана не всюди, особливо в місіях і бідних регіонах чи місцевостях, обтяже-
них якимось проблемами, з якими вже зіштовхнувся св. Павло, який вирішив від
мовитися від свого євангельського права і виконувати свою місію задарма (1 Кор. 
9, 18); на життя йому заробляли «оці руки» (Ді. 20: 34), виробляючи намети, що 
було його світською професією (Ді. 18: 3). Так само і священнослужитель у ви
няткових обставинах може забезпечувати собі прожиток, виконуючи світську 
професію, яка в сучасному індустріальному чи постіндустріальному суспільстві 

1 , 0 Зміна з «а proprio Hierarcha» проекту (Nimtia 7 [1978] 13, к. 5 §1) на «а proprio Episcopo eparchiali» в к. 
371 § 1 не видається виправданою, позаяк вона не охоплює clerici reguläres. Багато священнослужителів-ченців 
втрачають свою єпархію і повинні отримати своє служіння чи уряд від власного єрарха. Инше критичне спо
стереження полягає в тому, що в СІС немає канону, який би відповідав ССЕО к. 371 § 1. 

11 У СІС немає жодного канону, який би відповідав ССЕО к. 371 § 3, хоча його зміст міститься в к. 285, 
який забороняє речі, «що не личать клирицькому станові». Ця відсутність дала поштовх тривалим дискусіям у 
PCCICOR про таку норму в східному кодексі, і зокрема про те, чи дозвіл належить отримувати в єпархіяльного 
єпископа (чи від иншої вищої влади або їхнього вищого настоятеля згідно з clerici reguläres (Nuntia 20 [1985] 

5927). Про ці дискусії див. у J. Abbass, «Le ultime modifiche al Codice di diritto canonico orientale», y: Dir. Сап. 
Orientale, 230-234. Робітники-священики у Франції змусили втрутитися Ватикан у 1954 р. Синод Єпископів, 
що відбувся у 1971 p. (EV 4: 1135-1237) проголосив, що «як правило повний день слід присвячувати свяще-
ничому служінню. Участь у світських заняттях не може в жодному разі вважатися головною метою і не може 
вона також достатньою мірою проявити особливу відповідальність священиків. Щоб в конкретних обставинах 
визначити, чи світська діяльність узгоджується зі священичим служінням, слід запитати, чи така діяльність 
служить місії Церкви, людям, які ще не евангелизовані, і християнській спільноті; це повинен вирішити єпис
коп зі своїм пресвітерієм і, якщо потрібно, порадитися з Конференцією Єпископів. Така діяльність зазвичай 
є компетенцією мирян» (див. «De sacerdotio ministeriali», II, n. 2; EV 4: 1191-1193). 
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вимагає праці впродовж повного робочого дня, за винятком землеробського сус
пільства, яке досі існує в більшості регіонів Африки та Азії, як у часи св. Павла. 
Канон 371 § 3 розглядає цю останню ситуацію як виняток і розраховує на першу, 
покладаючи на священнослужителя обов'язок не братися за світську професію 
на власний розсуд, без дозволу єрарха. 

У всіх професіях «постійний вишкіл» чи «безперервний вишкіл» є щоденним 
правилом, зважаючи на прискорений темп змін. Ніхто вже не може стверджува
ти, що взяв із семінарської освіти багаж знань на все життя (див. к. 340 § 2). Звід
си випливає обов'язок священнослужителів прагнути до постійного вишколу; 
однак про забезпечення цієї потреби повинен дбати єрарх - через освітні курси, 
семінари, giornate di studin і т. ин., які або організовані, або затверджені ним спе-
ціяльно з цією метою (к. 372). Id quod обов'язку стосується священнослужителя, 
у тому числі і самого єрарха як священнослужителя; однак modus quo його ви
конання підлягає контролю єрарха. Тобто, для більшости парохіяльних священ
ників modus quo полягає в тому, щоб відвідувати згадані вище курси професорів 
факультетів священних наук чи вищих семінарій, які є formatores (к. 340 § 2). 
Варто було б, щоб ці викладачі дбали про свій постійний вишкіл самі (там же), 
без контролю єрарха, за винятком серйозного нехтування своїми обов'язками, яке 
шкодить їхній ролі як викладачів. Але й також варто, щоб єпархіяльний єпископ 
сам відвідував вищезгадані курси разом з парохіяльними священиками, якщо він 
тільки не один з викладачів, наприклад, як колишній професор семінарії чи фа
культету. Навіть в такому разі, постійно виконуючи пастирські обов'язки, тільки 
винятковий єпископ не буде невдовзі потребувати постійного вишколу. 

Таку допомогу він, звісно, може знайти, регулярно відвідуючи у вільний час 
добре оснащену бібліотеку, скажімо, семінарії чи факультету - modus quo, яку мо
жуть також обирати принаймні деякі з парохіяльних священиків, хоча б час від 
часу, і також може схвалювати єпископ. 

4.2. Целібат і одружене духовенство 
Достоту так, як Ісус Христос, зберігаючи целібат, закликав як одружених, так 

і неодружених бути його учнями й апостолами, Церква закликає як безженних, 
так і одружених людей до священного служіння. Термін «целібат» (латинське са-
elebs, споріднене з санскритським kévala, «простий, не складний, абсолютний, 

окремий») стосується не тільки дів, але й вдів та вдівців, тобто осіб, не пов'язаних 
подружніми узами. У той час як Західна Церква з четвертого століття дедалі біль
ше обмежувала священнослужіння тільки для безженного духовенства, Східні 
Церкви юридично застерегли єпископат за безженним станом з шостого століття, 
однак продовжували дозволяти иншим священнослужителям бути безженними 
чи одруженими. Після дияконату шлюб не був дозволений, навіть для вдівців. 

82 СОС, декрет «Apostolicae Sedi de cleri institutione in territoriis patriarchalibus», (27 січня 1940), п. 13, при
писував, услід за СІС-1917 к. 130, трирічні іспити зі священних наук для нововисвячених священиків, норма, 
яка була прийнята в CS к. 66. Крім того, CS к. 67 (= СІС к. 131), приписував регулярні зустрічі священнослужи
телів на конференціях і розв'язування завдань пастирської опіки (відоме як «casus»). 
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Обидві традиції целібату та одруженого духовенства об'єднані в к. 373, який був 
спроектований з використанням технології паралельного конструювання, що 
можна чітко побачити на подальшій аналітичній таблиці: 

(1) ЦЕЛІБАТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ, А 
вибраний задля царства небесного (а) 
і так підхожий для священичого стану (б) 

згідно з традицією всієї Церкви (в) 
усюди СЛІД ВИСОКО ЦІНИТИ; (г) 

РІВНО Ж 

(2) СТАН ОДРУЖЕНИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ, В 
освячений практикою ранньої Церкви (г) 
і східних Церков протягом віків (д) 

ТРЕБА ПОВАЖАТИ (е) 

Без чотирьох означальних речень канон звучить так: «Усюди слід високо ці
нити целібат священнослужителів; рівно ж треба поважати і стан одружених свя
щеннослужителів». 8 3 За допомогою цієї паралельної структури і рівноваги двох 
сурядних речень к. 373 стверджує і підкреслює канонічну рівність безженного 
й одруженого духовенства у Східних Католицьких Церквах. По суті, два преди
кати «permagni habendus est» («слід високо цінити» = (1) х) і «in honore habendus 
est» («треба поважати» = (2) у) практично мають те саме значення. Тому їхні від
повідні суб'єкти caelibatus (А) і status clericorum matrimonio iunctorum (В) врів
новажені. Перший предикат II Ватиканський Собор використовує щодо Східних 
Церков: «Східних Церков установи, Літургійні обряди, церковне передання та 
правопорядок християнського життя, Католицька Церква високо цінує» (ОЕ 1). 
І «in honore habendus est» раніше вживалося щодо caelibatus (CS к. 68) і черне
чого стану: «Status religiosus ab omnibus in honore habendus est» (PAL к. 2; CIC 
K. 487). CCEO тепер використовує ту саму фразу для його відповідника caeliba
tus, а саме: «status clericorum matrimonio iunctorum». Ця пошана, яку має стан од
руженого духовенства, відразу викликала деякі здивовані коментарі, однак вона 
має як біблійну підставу: «Подружжя нехай в усіх буде в пошані» (Євр. 13: 4), 
і канонічний прецедент в к. 21 (чи епілозі) Гангрзького Синоду.8 4 Опускаючи два 

и Цей канон є переглядом CS к. 68: «Caelibatus clericorum eorundem statui ас divinorum ministeriorum exer-
citio diginius aptiusque respondens, prout fert unanimis Ecclesiae cum Orientalis tum Latinae traditio, ab omnibus in 
honore habendus est». Перша частина C C E O к. 373 - це переглянута версія цього канону, доповнена і врівнова
жена другою частиною, яка усуває традиційну дискримінацію одруженого духовенства. Щоб виправити цей 
недолік, rV дослідницька група сформулювала для себе подальше процесуальне правило: «De clericis orientali-
bus sive sint caelibes sive uxorati simul agendum est» (Східних священнослужителів, як безженних, так і одру
жених, слід розглядати разом). «Цією одноголосною резолюцією Група... прагнула гарантувати, що майбутні 
канони не будуть дискримінувати одружене духовенство» - Nuntia 3 (1976) 54. 

8 4 «Ми відкидаємо тих, хто, гордий своєю аскезою, зневажає тих, хто веде просте життя, запроваджуючи 
новації щодо Писання та церковних канонів. Ми цінуємо дівство, поєднане зі смиренням, і схвалюємо здержли-
вість, поєднану з побожністю та чернецтвом. Хоча ми схвалюємо смиренне усамітнення від мирських справ, 
ми також ишнуемо шляхетне співжиття одружених пар», - так писали Отці Гангрзького Синоду (343) в епілозі 
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ступені порівняння CS к. 68, «dignius aptiusque», ССЕО к. 373 не суперечить CS 
к. 68 чи Тридентському Собору, який вчив про першість дівства над подруж
ж я м . 8 5 ! ^ вищість є духовного чи. містичного чину: канонічне право не надає будь-
якої вищости чи першенства дівам і безженним як таким, хоча у давній Церкві 
був окремий «чин» (грецьке taxis) дів та вдовиць. Канон 373 підтверджує, що це
лібат, вільно обраний «задля Небесного Царства» (Мт. 19: 12) - це християнська 
цінність, яку слід високо цінити, 8 6 що не применшує пошани, яка належить ста
нові одружених священнослужителів, і навпаки. Иншими словами, на підставі 
целібату чи подружнього стану {ratione caelibatus vel matrimonii) клирицький стан 
тих, хто обрав целібат чи подружжя, не може вважатися нижчим чи вищим з ка
нонічного погляду. Ця норма схожа на соборний припис, що на підставі обряду 
{ratione ritus) жодна Церква не переважає над иншою Церквою (ОЕ 3), який не 
заперечує того факту, що один обряд багатший за своїм змістом від иншого. 

Канон не вимагає встановлення будь-якого конкретного акту поваги чи поша
ни. Існує тільки непрямий припис уникати суперечних актів, скажімо, прини
ження одружених священнослужителів. Цей обов'язок аналогічний обов'язку з 
колишнього права, згідно з яким «Status religiousus ab omnibus in honore habendus 
est». Християнське подружжя слід шанувати як тайну і символ єдности Христа 
з Церквою (див. Еф. 5: 32). Обов'язок цінувати целібат і шанувати стан одруже-

(к. 21 : Joannou, І, 2, «Epilogue», 98). Гангрзький Синод, Пафлагонія, відреагував на крайнощі прибічників Єв-
стазія Себастійського, Вірменія, які гордилися своїм аскетизмом і зневажали звичайне християнське життя. У 
синодальному листі, написаному до братніх вірменських єпископів, Отці Синоду згадали тих, хто уникає Євха
ристії, принесеної в домі одружених людей, і, «зневажаючи одружених священників, не приймає Святого При
частя на Літургії, відправленій ними». Безсумнівно, що одружені священики нормально використовували своє 
подружжя - досить здорового глузду, щоб зробити такий висновок, хоча видається, що деякі автори воліють ві
рити власній тезі щодо повсюдного целібату священнослужителів з апостольських часів. Захищаючи шляхетне 
співжиття одружених пар як таке, що гідне пошани, Гангрзький Синод не сказав ані слова про тимчасове чи по
стійне утримання священиків (на противагу папі Сіріцію!), яке просто сприймається як належне «згідно з Пи
санням» (епілог). Цей синодальний захист одружених священиків було відновлено і відображено в ССЕО к. 373. 

Первинний проект к. 373 Доповідача твердив: «connubium clericorum... in honore habendum est» (Nuntia 
З [1967] 64). Дослідницька група, для того щоб уникнути будь-якої двозначносте, «connubium clericorum» за
мінила на «status clericorum matrimonii) iunctorum». Справді, caelibatus clericorum означає status clericorum 
matrimonio nou iunctorum. 

85 Conc. Trident. Sessio XXIV, de matrimonio, can. 10 (DS 1810). 
"• Павло VI, енцикліка Sacerdotalis Caelibatus (24 червня 1967), AAS 59 (1967) 657-697, EV 2: 1415-1513, 

спершу перелічує розповсюджені аргументи проти целібату священнослужителів, а згодом захищає їх з погля
ду доктрини. Вона присвячує відмінній дисципліні Східних Церков три параграфи (38-40): цю дисципліну по
важають (38), але дівство вважається вищим, відповідно до самих Східних Отців (39); зрештою, йде мова про 
те, що целібату вимагають від єпископів, які мають найвищий ступінь священства (40). Висновок повинен зро
бити читач. Папа вигукує, цитуючи папу Иоана XXIII: «Ciesa di Christo, libera, casta e cattolica» (37). Ця енци
кліка не дотримується історичного богослов'я, суттєвого для розуміння закону целібату священнослужителів, 
а неісторичного богослов'я схоластичної традиції, яке досі має своїх послідовників. Наприклад, Pablo Gefaell 
(якщо цитувати останнього автора, який торкався цієї теми того часу), «Clérical Celibacy», Folia Сапопіса 4 
(2001 ) 75-91, пояснює обов'язок целібату з боку єпископів на Сході як потребу найвищого ступеня священства 
і як вираз їхнього «подружнього зв'язку з Церквою» (с. 83). Він не тільки міняє місцями історію та богослов'я, 
але й ігнорує останні знання про Трульський Собор, врятовані з нетрів колишньої латинської полеміки. Не 
знаючи їх, він пише: «Східну дисципліну щодо безженних єпископів, тимчасової здержливости і перешкод 
подружжя для свячення можна зрозуміти тільки у світлі глибинного богословського фундаменту для целібату» 
(с. 90), і робить висновок, розглядаючи «сучасну практику одруженого духовенства як ліберальне узаконення 
ситуації, що менш властива клирицькому станові (91). Такого самого погляду дотримується і R. Cholij, «Celi
bacy, Married Clergy, and the Oriental Code», Acta Symposii Kaslik, 179-202; E C J 3 (1996) N. 3, 91-117. 
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ного духовенства є не виключно клирицьким обов'язком, а обов'язком усіх, тобто 
усієї Церкви, у тому числі й Латинської (ex natura геї). Тому к. 373, по суті, по
милково поміщено серед канонів, у яких йде мова про права й обов'язки священ
нослужителів. У той час як СІС к. 277 про целібат священнослужителів правиль
но розміщений у главі про обов'язки і права священнослужителів, позаяк він на
кладає обов'язок на священнослужителів, ССЕО к. 373 ані не накладає обов'язку 
на священнослужителів (целібат не є обов'язковим), ані не надає їм прав (шлюб 
не представлений як право священнослужителів). Тому краще було б, якби к. 373 
був поміщений серед вступних канонів. 8 7 

По суті, к. 373 не суперечить намаганням твердити, як це вже дехто робить, 
про скасування закону обов'язкового целібату для священнослужителів, за умо
ви, що значення самого целібату не буде применшене, що суперечитиме канону. 
Те, чи аргументи за скасування целібату переважать аргументи за його збере
ження, 8 8 - уже зовсім инше питання, яке навряд чи потрібно обговорювати тут. 
Згідно з вченням Церкви дівство і вдівство перевищують подружжя (DS 1353). 
Тридентійський Собор засудив реформатську доктрину, «що подружній стан ви
щий від стану дівства чи целібату, і що завдяки збереженню дівства чи целіба
ту не можна досягти кращого чи благословеннішого стану, ніж у подружньому 
зв'язку». 8 9 Пій X засудив як неправдиву доктрину про те, що подружжя, яке є та
їнством, перевищує дівство, яке таїнством не є. 9 0 Уже папа Венедикт XIV навчав, 
що целібат священнослужителів вищий від стану одруженого духовенства. 9 1 За
галом у католицькій традиції канонічний інститут одруженого духовенства в 
кращому випадку терпіли, якщо не принижували. Цю тенденцію виправив папа 
Йоан Павло у ССЕО к. 373, на який вплинула як соборна переоцінка подружжя 
(GS 47-52), так і традиційне схвалення целібату священнослужителів: 

Та безженність має різнорідну підхожість до священства. її, щоправда, не вимагає 
сама суть священства, як показує практика первісної Церкви (1 Тим. 3: 2-5; Тит. I, VI) 
й звичай Східних Церков, у яких, - крім тих, що хто окремим даруванням благодаті 
разом з усіма єпископами вибирає безженність, - існують також вельми заслужені 
пресвітери одружені (РО 16).92 

87 Фактичне розміщення к. 373 пояснює той факт, що він є переглядом CS к. 68. Але CS к. 69 (Не може бути 
піднесений до єпископського чину той, хто не безженний або в законний спосіб не звільнений від подружнього 
зв'язку») був перенесений в инше місце (De episcopis, с. 180 п 3-є), позаяк в ньому не йшлося про клирицьке 
право чи обов'язок. Ті самі аргументи залишаються істинними також і для CS к. 68, однак це не спало на думку 
нікому в дослідницькій групі, у тому числі й авторові цих рядків, який, як Доповідач, склав проект цього пере
гляду, а також, як це не дивно, жодному з консультаційних органів. У попередній кодифікації (СІСО) той факт, 
що в СІС-1917 канон про целібат (132 § 1) містився у главі, де йшла мова про клирицькі обов'язки і права, був 
некритично сприйнятий як виправдання для канону про целібат також і в східному кодексі. Під час перегляду 
CS к. 68 увагу було звернено на важливіші питання, ніж його правильне розміщення. 

88 Щодо аргументів на користь клирицького целібату див., окрім Sacerdotalis caelibatus (n. 8) Павла VI , R. 
Garrity, «Spiritual and Canonical Values in Mandatory Priestly Celibacy», StCan 27 (1993) 217-260. 

89 Trent, sess. 24, canones de matrimonio, can. 10 (DS 1810). 
90 Пій XII , енцикліка «Sacra virginitas», (25 березня 1954), AAS 46 (1954) 175 ss. (DS 3911). 
" Benedict XIV, Etsi pstoralis, (26 травня 1742), 7,25: Coll. L a c , II, 516-517. 
92 Також LG 42, OpTo 10. Te, що II Ватиканський Собор помилився в РО 16 (а услід за ним і ССЕО к. 373), 

була майже неприхованою тезою згідно з Roman Cholij, Clerical Celibacy in the East and West, Herefordshire, 
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Якщо цей текст розглядати на тлі соборної динаміки, 9 3 то він, слід зауважити, 
є досить ліберальним, хоча в досвіді Східних Церков «вельми заслужений» не 
набагато краще від «гідний осуду і трішки похвальний». ССЕО у цьому плані 
мало випередив РО, якщо це мав бути східний кодекс, відданий східній тради
ції. А щодо целібату священнослужителів, то соборне схвалення, звісно, зали
шається чинним також і для Сходу. Целібат є месіанським даром, благодаттю, 
даною кільком, та не досяжною для всіх (див. Мт. 19: 12). Він робить служителя 
Церкви більше схожим на її дівственного засновника, цілковито посвяченим Бо
жому царству.9 4 У світі, який настільки поглинутий земними справами, целібат 
є могутнім знаком та засобом мовчазного, але рішучого проголошення вищих 
цінностей і ствердження сили Царства Божого, уже й тепер. Це дорогоцінний 
дар Бога Церкві. 9 5 

Целібат, як і дівство, є нововведенням економії Нового Завіту, у той час як 
в Старому Завіті подружжя було вищою цінністю, як це є в більшості світових 
релігій, серед євреїв, мусульман, індуїстів і т. ин. Протестанти, які, як видається, 
у своєму радикальному поверненні до Біблії, відійшли від Нового Завіту до Ста-

Fowler Wright Books, 1988 (докт. дисерт., Факультет канонічного права, Папський григоріанський університет, 
Рим). Услід за Крістіаном Кочіні (Origines apostoliques du célibat sacerdotal, Paris: Lethielleux/Namur: Culture et 

Vérité, 1981; trans. Apostolic Origins of Priestly Celibacy, San Francisco, Ignatius, 1990), Чолій вважає, що целібат 
був обов'язком для апостолів і їхніх наступників, і що для єпископів, пресвітерів і дияконів целібат був завжди 
канонічно обов'язковим. Він намагається продемонструвати, що Східні Церкви відійшли від апостольської тра
диції на Трульському Соборі, у той час як Латинська Церква завжди зберігала її; справді, те, що целібату ви
магає сама суть священства, суперечить соборному вченню (РО 16). Слабо знаючи грецькі джерела, однак по-
кладаючись на латинських полемістів минулого, він звинуватив Трульський Собор у фальсифікації канонічної 
традиції. Кочіні і Чолій отримали значне покровительство Риму і мовчазне наслідування, хоча загалом їхні тези 
були сприйняті як критично недоречні та історично некомпетентні. Окрім усього иншого, див. рецензін ' Пітера 
Ле Гульє у Sobornost 12 (1990) 180-182; і рецензію на книжку Кочіні у Theological Studies 43 (1982) 693-705. 

Трульське законодавство щодо одруженого духовенства і целібату вивчав компетентний грецький право
славний історик Constantin Pitsakis, «Clergé marié et célibat dans la législation du Concile in Trulld: le point de vue 

oriental», y: Trullo Revisited, 263306. Вітторіо Пері, католицький історик, який написав вступ до цієї книжки, 
завершує його так: «Трульський Собор оберігав спільний спадок церковної традиції у православний спосіб» 
(с. 39). Див. також Peter L'Huillier, «Episcopal Celibacy in the Orthodox Tradition», VTQ 35 (1991) N. 2/3, 271-300; 
той же автор, «Mandatory Celibacy As a Requirement for Episcopacy», y: The Council of Trullo: Basis for Eccle-
siological Reform? GOTR 40 (1995) N. 1/2, 213-219. 

" Було зроблено висновок, що тема священичого целібату є «недоречною для публічної дискусії», і від її 
обговорення відмовилися після спеціяльного втручання папи Павла V I I I жовтня 1965 р. Отці, які бажали зро
бити це, були запрошені висловити свою думку письмово. Досить цікаво, що 71 Отець не бажав жодним чином 
згадувати про східну дисципліну і одружених священиків, у той час як тільки 2 Отці хотіли явного обговорення 
як целібату, так і одруженого духовенства. Проект, виправлений радою у світлі 5671 modi був проголосований 
2 грудня 1965 р. 2243 голосами «за» і 22 «проти», хоча під час останнього офіційного голосування він набрав 
2390 «за» і тільки 4 «проти». Див. Giuseppe Vivaldi, «Priestly Celibacy from the Canonical and Psychological Points 
of View», VatAssPer, 3, 131-157. 

54 Згідно зі собором, священичий целібат добре узгоджується із символізмом Христа як Обручника Церкви 
(РО 16). Дехто вважає цей символізм вирішальним фактором у недопущенні жінок до священства, хоча вони 
розглядають аргументи зі Священного Писання, з поведінки Христа, апостолів чи з традиції як непереконливі. 
Якщо цей подружній символізм мав би такі канонічні наслідки, він однаково мав би захищати одружене духо
венство як обов'язкове, позаяк одружений, а не безженний священик краще представляє Христа як Обручника 
Церкви. 

" Синод Єпископів, Священний Чин (30. 11. 1971), EV 4: 1155-13-37, частина II, І, 4 «про целібат» (EV 4: 
1205-1220); Йоан Павло II, лист, Novo incipiente (8. 4. 1979), 8. У своєму апостольському зверненні Pastores 
Dabo Vobis (296 EV 13: 1294-1298) папа Йоан Павло II пов'язує священичий целібат зі свяченням як вибір по
вної і нероздільної любови до Христа і Церкви (див. п. 117 унизу). 
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рого: у них навіть єпископи можуть бути одружені, хоча в X V I столітті чернецтво 
почало відроджуватися в певних англіканських, а пізніше і протестантських ко
лах. У Православних Церквах, які допускають одружене духовенство, за винят
ком єпископів, 9 6 публічне свідоцтво цінностей дівства і безженности є подякою 
чернецтву і безженному єпископатові. 

Якщо пошана до целібату була приписана в CS к. 68, для ССЕО так само (як
що не більш) важливо було приписати пошану, що належить канонічному стано
ві одруженого духовенства. 9 7 Упередження проти подружжя було характерним 
для християнства. Деякі ранні християни відмовлялися приймати євхаристію 
від одружених священиків. Засудження дій цих християн 9 8 свідчить про те, що 
одружені священики не зобов'язані були додержуватися постійного статевого 
утримання, і нормою було періодичне утримання, до якого заохочував Св. Павло 
(1. Кор. 7:1 -5). І також канон, який передбачав, що диякони можуть одружуватися 
не тільки до, але й після свячення, за умови, що вони проголосили про свій намір 
одружитися, позаяк не можуть додержуватися постійного утримання, є непря
мим доказом того, що вони не одружувалися, щоб жити в духовному подружжі. 9 9 

Про те саме йдеться і в твердженні Апостольських Конституцій (380), що єпис
копи, пресвітери і диякони «повинні задовольнитися дружинами, яких вони ма
ють у момент їхнього свячення і не шукати зв'язку з иншими людьми». 1 0 0 Такий 
легітимний союз мав на думці також і Синезій Киренський, коли він, після того 

96 Трульський Собор (Quinisex), кк. З, 6, 12, 13, 26, 30, 48. 
8 7 Переглядаючи CS к. 68IV група зауважила: «У східних Церквах пошана, що належить клирицькому целі

бату, не перебуває під загрозою, і тому навряд чи існує потреба канону для такого застереження. Якщо взагалі 
існує потреба такого канону, то він радше повинен застерігати від зневаги до одруженого духовенства» (Nuntia 
З f 1976] 64). Член IV групи, єпископ, у єпархії якого служило і одружене, і безженне духовенство, у відповідь на 
питання Доповідача, чи, на його думку, існує якась різниця у їхньому пастирському служінні та ефективности, 
відповів, що вони перебувають у рівному становищі, і що він не помічає жодної відмінности. Це свідчення по
силило рівновагу к. 373 з його ствердженням рівної гідности безженного та одруженого духовенства, якого ми 
не знаходимо в II Ватиканському Соборі чи будь-якому иншому документі вчення Церкви. 

м Гангрзький Синод (343), к. 4: Joannou І, 2, с. 91. 
" Анкарський Синод (314), к. 10: Joannou 1,2, с. 64. Цей канон передбачав, що диякони можуть одружувати

ся після свячення, за умови, що на своєму свяченні вони оголосили єпископові про свій намір одружитися, і це 
демонструє, по-перше, що свячення per se чи богословськії не є перешкодою для шлюбу, а є перешкодою тільки 
канонічно; і, по-друге, прийняття свячення не є рівнозначне прийняттю обов'язку целібату, як вважають деякі 
тенденційні автори. Навіть якщо анкарський виняток був обмежений в часі і просторі (як законодавство Елві-
ри), той факт, що пізніше право заборонило шлюб після свячення дияконам (і піддияконам також) не змінює 
природу свячення богословськи. Тертуліян, наприклад, заборонив би шлюб навіть мирянам, які одного разу 
приймали таїнство подружжя і стали вдівцями чи вдовами. (Exhortation to Chastity, 1,4; Monogamia): у такому 
випадку навіть подружжя є перешкодою для майбутнього подружжя! Справді, у східній традиції другий шлюб 
Є тільки поступкою, третій допускається, а четвертий засуджується як негідний людини («свинський!»: Gregory 
Nazianzen, Oratio 37,8): див. J. Erickson, «The Council in Trullo: Issues Relating to the Marriage of Clergy», GOTR 
40 (1995) 183-199. Ця низхідна градація не дозволяє овдовілим священнослужителям вищих ступенів свячення 
бути «приниженими» другим подружжям, яке, по суті, з Літургічного погляду має покутний характер (Basil, к. 
4; Joannou II, 101-102) і дозволене тільки для мирян. Люди, які вдруге взяли шлюб, повністю не допускаються 
до церковного служіння (той же автор к. 12; там же. с. 113; Trullo к. 3), і друге подружжя вдови, якій випов
нилося шістдесят років, не визнається правосильним (той же автор к. 24, там же. с. 126). І достоту так, як ця 
дисципліна стосовно другого подружжя вдів не пов'язана з будь-яким обов'язком целібату впродовж першого 
шлюбу, також і норма, згідно з якою свячення є перешкодою для подружжя, не пов'язана з обов'язком довічного 
утримання для одружених священнослужителів, всупереч тому, що недавно писали деякі західні автори. 

1 0 0 Apostolic Constitutions II, 2, 3; VI , 17, 1. Див. також M. Metzger, Les Constitutions Apostoliques, 2 vols., 
(Sources Chrétiennes, 320, 329), Paris 1985/1986,1, 149; II, 347. 



244 Т И Т У Л X : Д У Х О В Е Н С Т В О 

як був обраний єпископом, оголосив, що ані не позбудеться своєї даної Богом 
дружини, ані не відмовиться віддавати їй належне, а буде мати від неї дітей. 1 0 1 

Однак закони Старого Завіту про ритуальну чистоту розглядалися як обов'язкові 
і наділені апостольською владою, так само, як Священне Писання було передане 
апостолами. 

Де молитва і Літургія не залишала жодних зручних інтервалів між періодич
ним утриманням, там з'являлося утримання постійне. Таким є «апостольське по
ходження» клирицького целібату», підтверджене давніми авторами, на кшталт 
пап Дамаса і Сіріція. «Апостольської традиції» 1 0 2 старозавітних законів про їжу 
християни дотримувалися впродовж століть. Останні втратили силу, тоді як пер
ші ні - з причин, неприйнятних для апостольської традиції. 1 0 3 

У той час як періодична сегрегація у єрусалимському храмі забезпечувала до
тримання тимчасового ритуального утримання серед єврейський священиків, як 
переконував папа Сиріцій (3 84-399),104 християни не мали такого інституту, який 
би викликав громадську впевненість у послуху священиків. З періодичного утри
мання, якого вимагали релігійні обряди (молитва, але передусім прийняття чи 
уділення Євхаристії, з різною частотою), 1 0 5 з'явилися різноманітні дисципліни, 
від періодичного утримання у шлюбі, до повного утримання у целібаті священ
нослужителів. І достоту так, як євхаристійний піст, який регулюють різноманіт
ні дисципліни, передбачає, що у вільний від посту час люди будуть їсти як за
звичай, дисципліна євхаристійного утримання 1 0 6 передбачає, що одружені люди, 
миряни чи священнослужителі, нормально використовують своє подружжя, що 
очевидно і з самого Нового Завіту. 1 0 7 Християнський Схід радше довіряв сум-

1 0 1 Єпископ Синезій Киренський, Лист до брата, 105, PG 66: 1485А: «Бог, закон і рука Теофіла дали мені 
дружину...» Це також приклад, який демонструє, що у східній богословській візії заключення шлюбу полягає 
не тільки у взаємній згоді людей («consensus facit matrimonium»): Див. G. Nedungatt, «Minister of the sacrament 
of marriage in the East and the West», Periodica 90 (2001) 305-338. 

m K. BöckenhofF, Das apostolische Speiselgesetz in den ersten fünf Jahrhunderten, Paderborn, 1903; той же ав

тор, Speisesatzungen mosaischer Art in mittelalterlichen Kirchenrechtquellen, Münster, 1907; S. Stein, «The Dietary 

Laws in Rabbinic and Patristic Literature», Studio Patristica, II, TU 64 Berlin, 1957, 141154; R. Kottje, Studien zum 

Einfluß des Alten Testaments auf Recht and Liturgie des frühen Mittelalters (68 Jährt.), Bonn, 1964; Eva M. Synek, 

«Zur Rezeption alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins Orthodoxe Kirchenrecht», Kanon 16 (2000) 2570. 
1 0 3

 James A. Brundage, «Alas! That Evere Love Was Synne': Sex and Medieval Canon Law», The Catholic Histori

cal Review, 72(1986) 113; той же автор, Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, ChicagoLondon, 1987; 

Peter Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity, New York, 1988. 
1 0 4

 Послання. «Directa ad decessorem» подає щоденну Євхаристію як причину для постійного утримання 
(DS/DzH 185). 

1 0 5 Попереднє утримання могло тривати 1, 3, 5, 7 і навіть 40 днів, а наступне від 1 до 40, згідно з різнома
нітними дисциплінами, так що подружній обов'язок виконувався або не виконувався - залежно від дисципліни 
чи євхаристійного утримання. Частота уділення Євхаристії змінювалася відповідно до місця й часу: див. Robert 
Taft, «The Frequency of the Eucharist...» (n. 119 унизу). 

1 0 6 P. Browe, Beitrüge zur Sexualethik des Mittelalters (Breslauer Studien zur historischen Theologie, 23), 1932. 

Див. зокрема розділ третій про подружній статевий акт. 
1 0 7 «Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а по

тім сходьтеся разом (1 Кор. 7, 5). Ця вказівка, яку дав св. Павло Корінтській Церкві, стосувалася всіх, як стар
ших (пресвітерів чи «клириків»), так і инших. Але, як єпископ Фірміліян Кесарійський писав Кипріяну Карта-
генському, «кожен може побачити, що ті, хто перебуває в Римі, не дотримуються у всьому тих речей, які були 
передані від самого початку; тому їм немає смислу хвалитися владою апостолів. їхні практики зовсім не такі ж, 
як у Єрусалимі». (Еру Letters of Cyprian of Carthage, 4. vols., (Ancient Christian Writers, 433-47), New York, The 
Newman Press, 1984-1989, vol. 4, p. 80). 
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лінню священнослужителів, 1 0 8 у той час як Латинський Захід, вірний своєму ха
рактеру, вдався до закону постійного утримання, відомого як закон целібату. 1 0 9 

Той факт, що целібат був урегульований законом на Заході, передбачає, що 
існувала практика, яка суперечила йому. Припускати, що така практика обмеже
на локальною територією чи певною меншістю, не можна вважати добрим істо
ричним методом. Перший писаний закон, що зобов'язував священнослужителів 
до постійного утримання чи целібату на Заході, - це к. 33 Ельвірського Синоду 
в Іспанії, що відбувся на початку IV століття. «Ми вирішили суворо заборонити 
єпископам, пресвітерам і дияконам, або всім священнослужителям, призначеним 
служити у Літургічному богопочитанні, утримуватися від статевого акту зі сво
їми дружинами і мати дітей. Кожен, хто зробить це, буде позбавлений клириць-
кого стану»." 0 Буквальне значення цього канону полягає в тому, що він заборо
няє священнослужителям відмовлятися від debitum coniugale з фальшивої по
божносте, саме те, що Гангрзький Синод робив на Сході; однак канонічний роз
виток Іспанії і Заходу в цілому мав протилежний напрям: клирицький целібат 
поступово затверджували регіональні собори та папські декреталії, а згодом к. 7 
II Латеранського Собору (1139) і Тридентійський Собор. 1 1 1 

1 0 8 «Одружені люди повинні бути своїми власними суддями» (канони Діонісія, к. 3: Joannou II, 13); див. 
також «вони повинні слухатися власного сумління» (там же, г. 4, Joannou И, 13). 

1 0 9 Право і практика відрізнялися від місця до місця на «Сході» і на «Заході». З-за меж східних кордонів 
Римської Імперії, Афрагат (прибл. 350), перший отець Сирійської Церкви, свідчить про суперечку з євреями, 
що серед християн дівство чи безженність дотримується вільно «не через примус якогось припису (ouezänä 

d'pouqdana) чи через якийсь закон (nämousä)» (Patrologia Syriaca І, Demonstratio 18 «De virginitate», col. 841). 
Обговорюючи дивовижне різноманіття ранньої християнської практики (дата Великодня, піст, хрещення тільки 
у Великдень, щотижнева Євхаристія в суботу чи неділю, приймання Євхаристії лицем до сходу чи пі і т. ин.) 
історик Церкви Сократ (прибл. 380-440), чию «неупередженість» хвалив Квастен (Patrologie, 226), зауважує, 
що в той час як у Фессалії («Захід») до целібату священиків змушувало позбавлення сану, «на Сході усі священ
нослужителі, у тому числі єпископи, відмовлялися від своїх дружин; але вони робили це за власною згодою, 
а не через примус якогось закону (ou ur|v ôvàyicn vôuou). Бо справді, серед них було багато єпископів, які мали 
дітей від своїх законних дружин впродовж їхнього єпископату». Використання примусового священичого це
лібату у Фессалії було нововведенням, запровадженим Геліодором, Єпископом Трікки. (Historia Ecclesiaslica, 
Bk V. ch. 22, PG 67: 637; Nicene and Post-Nicene Fathers, second series, II: 132). Словом, не існувало жодного 
закону апостольського чи иншого походження про целібат, який був загальнопоширеною добровільною прак
тикою; справді, не так мало одружених єпископів стали батьками впродовж своєї служби. Кочіні (п. 93) ігнорує 
Афрагата і змушений дискредитувати Сократа (Apostolic Origins, 320-322), щоб аргументувати свою тезу про 
апостольське походження обов'язкового клирицького целібату. 

1 1 0 «Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconis vel omnibus positis in ministerio abstinere se a 
coniugibus suis et non generare filios. Quicuque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur» (H. T. Bruns, Ca-
nones Apostolorum et Conciliorum saeculorum IV-V1I, 2 vols., Berlin, 1839, на II, c. 6). Ця провінційна канонічна 
дисципліна не надає жодних доказів щодо дисципліни Вселенської Церкви. Справді, упродовж першого ти
сячоліття не тільки листи чи декреталії таких пап, як Дамас І (366-384), Сіріцій (384-399), Лев II (440-461), 
Григорій Великий (590-604) встановлюють і свідчать про вселенську дисципліну, на противагу тому, що не 
так мало західних авторів припускали чи стверджували, навіть неправильно витлумачуючи відмінну східну 
дисципліну. Адже папи відстоювали думку, а не свідчили про практику чи звичай. Як писав історик канонічного 
права Віллібальд Плехль: «Переконливими переможцями виявилися папа, особливо Сіріцій (384-399). Собори 
IV століття частково дотримувалися схожих норм, а частково рекомендацій. У цьому столітті у Римі єпископи, 
священики і диякони переважно практикували целібат. Однак впровадження суворих приписів целібату по
ширювалася в Західній Церкві повільно» (W. M. Plôchl, Geschichte des Kirchenrechls, 5 vols., Vienna, 1953; див. 

Band I, 167). 

'" Sessio 25, De reformatione, к. 14: «Quam turpe ас clericorum nomine, qui se divino cultui addixerunt, sit 

indignum, in impudicitiae sordibus immundoque concubinatu versari: satis res ipsa communi fidelium omnium offen

sione summoque clericalis militiae décore testatur» (COD, 792). 
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Також і тих місцях на Сході, де практика дівства і целібату була добровільною 
і загальнопоширеною, як і на Заході, закон про обов'язковий целібат з'явився 
пізніше, коли його вибірково запровадив щодо єпископів імператор Юстиніан І 
(483-565) - як пересторогу перед втратою дочасного майна Церкви, яким ка
нонічно розпоряджався єпископ. Одружені єпископи час від часу спокушалися 
передавати дочасне майно Церкви своїй сім'ї та дітям. 1 1 2 Імперським Заходом 
проти цього зловживання був суворий закон, що взагалі забороняв єпископам 
мати сім'ю чи дітей, про яких би він міг піклуватися. Пізніше цей «цивільний 
закон» став частиною канонічного права на Трульському Соборі (692), заборо
няючи висвячення на єпископа чоловіків, які не були безженними або вільними 
від подружнього зв'язку (к. 12) і водночас встановлюючи норми для законного 
відокремлення дружини перед свяченням (к. 4 8 ) . ш Тому закон про целібат, який 
вже був обов'язковим для усіх вищих священнослужителів на Заході, на Сході 
стосувався тільки єпископів, хоча і з цілком відмінної причини. Инші священ
нослужителі могли вільно обирати між целібатом і подружжям, за умови, що 
пресвітери, диякони і піддиякони зроблять вибір перед свяченням (к. 13). 

Історичне походження священичого целібату потрібно вивчати у всебічній, 
міждисциплінарній перспективі. Каноністам варто утриматися від розгляду бі
блійних доказів, застосовуючи свою компетентність у каноністиці. 1 1 4 Дослідник 
Біблії, який схильний триматися свого догматичного берега, може бути ерудова-
ним, але ненадійним проводирем. 1 1 5 Незнання візантійської юридичної системи 
ввело в оману деяких авторів у дослідженнях єпископського целібату на Сході. 1 1 6 

Оминати все це і поспішати робити богословські висновки може виявитися mag-

1 1 2 G. Nedimgatt, «The Temporal Goods of the Church in the Legislation of the Ecumenical Councils», Folia 
Canonical (2000) 117-133. 

1 1 3 Spyros N. Troianos, «The Canons of the Trullan Council in the Novels of Leo VI», Trullo Revisited, 189-198, 
на 189-190. Трульський к. 48 постановляв: «Дружина того, хто був піднесений до єпископського сану, яка ра
ніше, за взаємною згодою, була відокремлена від свого чоловіка, повинна, після його свячення на єпископа, 
вступити до монастиря, розміщеного далеко від єпископського осідку, і користатися забезпеченням, наданим 
їй єпископом; і якщо вона доведе свою гідність, то має бути піднесена до сану дияконеси» (там же с. 130). Той 
факт, що в жодному попередньому каноні ніколи не йшлося про процедуру відокремлення дружини кандидата 
на єпископське свячення, свідчить, що від них целібату не вимагали, у той час як періодичне утримання мало 
залежати від їхнього сумління. 

1 1 4 Див., наприклад, R. Cholij, Clerical Celibacy (op. cit. n. 92), 40-41: також Alfons M. Stickler, Il celibato 
ecclesiastico: la sua storia e I suoi fondamenti teologici, LEV, 1994. 

1 1 5 Тому Ігначе де ла Поттері («Il fondamento biblico del celibato sacerdotale», y: SoloperAmore: Riflessioni sut 
celibato sacerdotale, Milano, Paoline, 1993, 11-26) цитує джерела четвертого століття, однак ігнорує старозавітне 
підґрунтя цієї проблеми, яке відіграє вирішальну роль, про що говорить єврейський вчений Якоб Нойснер: 
«La purià e il sacerdozio nelle Scritture ebraiche e nella Tradizione Rabbinica», там же, 122130: «існує стійкий 
зв'язок між священством і культовою чистотою» (с. 123), на яку впливають «такі рідини тіла, як чоловіче сім'я 
і жіноча менструація» (126)- натяк на «апостольське походження» священичого целібату і недопущення жінок 
до служби при вівтарі. Ні те, ні инше неможливо зрозуміти, без розгляду старозавітних понять священства, 
жертви, приношення і ритуальної чистоти, що грунтуються на певній антропології, які поділяють також язич
ницькі релігії. 

1 1 6 Пітсакіс (п. 92) продемонстрував, що «єпископський целібат був упроваджений у канони через ім
перське законодавство Юстиніана». Думка, що він походить виключно з «повноти священства», - це фантазія 
неісторичної теології. 
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muspassus extra viam, прикладом чого є містика «неподільного серця», 1 1 7 «зв'язок 
між целібатом і свяченням, яке робить священика схожим на Ісуса Христа, главу 
і обручника Церкви», 1 1 8 чи «глибокі богословські і пастирські мотиви обстою
вання зв'язку між целібатом і священством». 1 1 9 Це надзвичайно неповний по
гляд, який важко примирити із соборним вченням (РО 16). 

У свідомості латинського Заходу одружене духовенство зазвичай асоціюєть
ся з протестантизмом і православ'ям, і рідко визнається той факт, що в Католиць
кій Церкві також є одружене духовенство: по суті, у 19 з 21 Східних Католиць
ких Церков є одружене духовенство. Закон про клирицький целібат, традиційний 
і чинний для Латинської Церкви (СІС к. 277 § 1), перейшов із Заходу на Схід, 
і залишився у партикулярному праві двох із них. 1 2 0 Крім того, існують «особливі 
норми, впроваджені Апостольським Престолом», що забороняють східному од-

1 1 7 Класичний аргумент на користь клирицького целібату грунтується на «неподільному серці», яке пере
важно вважають виключною прерогативою дів чи безженних. Як біблійний доказ цієї тези цитують слова св. 
Павла (1. Кор. 7, 32-34). Якщо навіть не зважати на той факт, що слово «серце» не вживається в цьому Пав-
ловому тексті, його тлумачення в тому сенсі, що одружені люди не здатні дотримуватися першої і найбільшої 
заповіді любити Бога «всім серцем твоїм...» (Schema євреїв, Втор. 6,5, цитована в Мр. 12,29 і Мт. 22,37), спрос
товують такі святі особи, як Авраам, Мойсей і Давид (усі вони одружені у Старому Завіті), але ще більше - Ма
рія, дружина Иосифа і матір Ісуса. Коли Павло сказав коринтянам, що він хоче, щоб кожен з них поєднувався 
в подружжі і використовував його регулярно, за винятком періодичного утримання задля молитви (1 Кор. 7, 2), 
він, звісно, не звільняв їх від першої і найбільшої заповіді любити Бога «неподільним серцем» (Втор. 6, 5), а 
також не звертався тільки до «клириків» чи старших спільноти. 

У Коринті було кілька ідеологічних течій. І достоту так, як серед одружених були ті, які надзвичайно тур
бувалися (ueptuva, uspiuvâra, «розриватися від турботи», «тривожитися») про тс, щоб втішити свого супруга, 
були також неодружені особи, які надзвичайно турбувалися про те, щоб втішити Господа. Про таку турботу 
чи хвилювання Ісус вже говорив Марті з Витанії, що у своєму служінні йому вона надмірно турботливою 
(uepiuvaç, «ти побиваєшся і клопочешся про багато»: Лк. 10, 42). Видається, що в Коринті було надто багато 
Март, які чекали, що Господь з'явиться у parousia, і втішали його, будучи «святими і тілом, і духом», а тому 
утримувалися від статевого акту. Як Ісус, Павло каже коринтянам, що він хоче, щоб усі вони були ацєрщуоі 
(незаклопотаними, «нерозділеними»), незалежно від того, чи вони одружені: справді, Ісус усім сказав не клопо
татися (usptuvav), що їсти і пити чи як жити (Мт. 6, 25, 27, 31). Як каже С. К. Баррет, Павло не проголошує тут 
загального принципу про поведінку одружених і неодружених, а виражає свою «критику аскетичної тенденції в 
Коринті» (С. К. Barret, A Commentary on the First Epistle to the Corinhtians, 1968, c. 179; його схвально цитує The 
New Jerome Biblical Commentary, ed. R. E. Broun et al., New Jersey, Prentice Hall, 1990, 805). Учені погоджуються: 
«Навряд чи Павло міг мати на увазі просте узагальнення... що одружені люди заклопотані тим, щоб втішити 
одне одного, а не Господа» (William F. Orr and James A Walther, 1 Corintians [Anchor Bible, 32], New York, Garden 
City, 1976, 221). Цей погляд підтверджує той факт, що в жодному иншому місці Біблії одружених людей не 
зображено таким чином, що вони не здатні любити Бога «неподільним серцем». Було б дуже дивно, якщо це 
справді так було, позаяк про одружених людей йдеться в кількох місцях Біблії. Аж ніяк не намагаючись прого
лосити принцип щодо дівственної любови, Павло засуджує практику надуживань, поширену серед одружених 
і неодружених християн у Коринті. Парадоксально, але те, що Ісус та Павло засудили у Витанії та Коринті, у 
помилковій концепції «неподільного серця» ненавмисне прославлялося і вважалося ідеалом, який в принципі 
є виключною прерогативою дів і безженних. 

1 1 1 John Paul II, Pastores Dabo Vobis, n. 29. 
1 1 9 Конгрегація у справах духовенства, Правильник про служіння і життя священиків (31 березня 1994), 

L E V 1994; EV 14: 750-917. Про целібат див. там же гш. 57-60; EV 14: 842-850. Цей правильник не можна за
стосовувати до Східних Католицьких Церков через брак компетенції в цієї Конгрегації. 

1 2 0 Сьогодні одружене духовенство дозволене в усіх Східних Католицьких Церквах, за винятком Сиро-Ма-
лабарської і Сиро-Маланкарської Церкви. У 1999 році Синод Єпископів Вірменської Церкви узаконив віднов
лення давньої дисципліни і висвячення одружених дияконів на священство. У Сирійській Католицькій Церкві 
донедавна була потрібна диспенза від патріярха для висвячення одружених чоловіків на священиків. Тепер 
диспензувати може кожен єпископ, що практикується також у Коптській та Ефіопській Церквах. У Церквах 



248 Т И Т У Л X : Д У Х О В Е Н С Т В О 

руженому духовенству виконувати служіння (ССЕО к. 758 § 3) на певних тери
торіях, де домінує латинська традиція 1 2 1 (див. 4. 2. 2). 

4.2.1. Целібат і клирицьке подружжя як церковні цінності 
Достоту так, як безженні священики належно представляють Христа Діву і по

кликані стати взірцем для вірних, одружені священики належно представляють 
Христа Обручника Церкви і покликані стати взірцем для християнської пари 
(к. 375). Як безженні, так і одружені мають небесне покликання і дар. 1 2 2 Будучи 
небесним даром для Церкви, целібат є церковною цінністю. Дотримуючись своєї 
традиції, Латинська Церква на підставі закону зобов'язує своїх священнослужи
телів жити згідно з цією цінністю: відтак целібат у Латинській Церкві є каноніч
ним обов'язком. Зі східного погляду, подружжя, як і целібат, також є церковною 
цінністю. Зокрема, подружжя як таїнство є складовою частиною пасхальної міс
терії Христа. У єврейському богослов'ї служіння подружжя і сім'я, пов'язані з до
глядом за власним домом, були належним учнівством для управління більшою 
спільнотою. 1 2 3 Це богослов'я перейняв Новий Завіт: «Бо хто не знає рядити влас
ним домом, то як він буде дбати про Церкву Божу?» (1 Тим. 3: 5). Тому, згідно 
з Новим Завітом, для єпископа важливо довести, що він може добре впоратися 
з господарюванням у власному домі, перш ніж управляти у домі Божому. Цей пе
ріод еклезіології апостольської церкви, хоча й схвалений Отцями Церкви, тривав 
недовго і був втрачений у християнській традиції під тиском обов'язкового єпис
копського целібату. Щобільше, канонічна заборона переходу єпископів відкрила 
шлях для появи богослов'я подружнього зв'язку єпископа до своєї Церкви, який 
відтоді використовувався, щоб підтримати аргументи на користь єпископського 
целібату і недопущення жінок до священства. 1 2 4 

візантійського обряду більша частина єпархіяльного духовенства одружена; у кількох церквах одруженими є 
всі, а тому кандидатів на єпископат потрібно шукати серед чернечого духовенства. 

Щодо одруженого духовенства у Католицькій Церкві немає вичерпного дослідження, і вже це є симптома
тичним. Див., однак, R. Clément, «La vie du clergé marié en Orient», РОС 16 (1966) 354378; Prêtres mariés dans 

les Églises orientales catholiques: Étude du contexte libanais, РОС 44 (1994) NN. 14; S. Sodaro, Keshi: Preti sposati 

nel diritto canonico orientale, Trieste, 2000. 
1 2 1

 Латинське домінування, однак, не було єдиною причиною заборони, про що свідчить історія з Італо-
Албанською Церквою, яка складається з двох невеличких острівців у широкому морі Латинських єпархій в 
Італії. Раніше Італо-Албанські одружені священики були у більшій шані, ніж безженні священики. Під панів
ним латинським впливом таке ставлення впродовж останнього століття поступово змінилося на протилежне. 
У Східних Церквах чернецтво вважається доречним середовищем для визнання і практикування целібату; діо-
цезійні священики зазвичай одружені, а невелика кількість безженних стає обмеженим колом для вибору кан
дидатів на єпископів, яких часто називають архимандритами; монашим терміном, який, до речі, вживають 
щодо настоятеля монастиря. У православ'ї одружених священиків поважають не менше, ніж безженних: на
приклад, це стосується двох нещодавно спочилих православних учених і семінарських професорів Олексан
дра Шлемана та Івана Меєндорфа. Православ'я не потребує канону на кшталт ССЕО к. 373, чия присутність 
у Східному Католицькому Кодексі пов'язана з цілою історією. 

1 2 2 У богослов'ї св. Павла як целібат, так і подружжя є Божими дарами для християн: див. The New Jerome 
Biblical Commentary, ed. R. E. Brown et al., New Jersey, Prentice Hall, 1990, 805. Однак подружній союз, символ 
союзу між Богом та Ізраїлем (Старий Завіт) і Христа та Церкви (Новий Завіт), у руках безженних став негатив
ною цінністю у християнській традиції. 

1 2 3 У юдаїзмі неодружених осіб не допускають до високих юридичних та судових посад. 
1 2 4 J. Gaudemet, «Le symbolisme du mariage entre l'évêque et son Eglise et ses consequences juridiques», Kanon 

7(1985) 110-123. 
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Згідно з ССЕО к. 247 § 2, синкел і протосинкел повинні бути безженними, 
якщо тільки партикулярне право їхньої Церкви sui iuris не дозволяє цього. Крім 
того, згідно з к. 227 § 2, тільки єпископ чи безженний священик може бути пра-
восильно призначений на уряд патріярхального адміністратора. Достоту так, як 
особа, що перебуває в подружньому зв'язку, не може бути висвяченим священи
ком у Латинській Церкві (СІС к. 1042 § 1), священичий чин є обставиною, що 
унеможливлює подружжя і в Східних Церквах (ССЕО к. 804). У такому випад
ку подружжя заборонене (matrimonium prohibitum), і якщо священнослужитель 
спробує укласти подружжя, він буде позбавлений духовного сану (к. 1453 § 2). 
Иншими словами, священичий чин робить його нездатним приймати таїнство 
подружжя: він став inhabilis стосовно подружжя. Але це не означає, що він отри
мав прямий обов'язок: він має перешкоду для подружжя. У той час як целібат, 
обраний задля царства небесного (к. 373), як це роблять монахи та инші ченці че
рез обіт чистоти, пов'язаний з позитивним обов'язком, безженна особа, яка при
ймає дияконат, не складає обіту безженности (вона вже безженна і продовжує 
бути безженною), а приймає через свячення перешкоду, що унеможливлює по
дружжя (impedimentum inhabilitans), і це не прийняття обов'язку целібату, а при
йняття неможливосте подружжя. У той час як в Латинській Церкві целібат є як 
церковною цінністю, так і канонічним обов'язком, 1 2 5 згідно з автентичною схід
ною традицією Східних Церков, і целібат, і подружжя є церковними цінностями, 
не будучи канонічним обов'язком. 1 2 6 Латинізований закон про целібат у Східних 
Католицьких Церквах накладає такий самий обов'язок целібату, однак ці церкви 
мають соборний обов'язок розглянути повернення до своєї істинної східної тра
диції (див. ОЕ б). 1 2 7 У Христовій Церкві, яка є католицькою, східна і західна тра
диції доповнюють одна одну, що стверджує Ватиканський Собор (див. UR 17) 
і на що поетично натякає образ двох легень, такий дорогий для папи Йоана 
Павла. 1 2 8 

1 2 5 У Латинській Церкві, згідно з особливим дорученням папи Йоана Павла II (CDWDS, декрет Ritus ordi-
nationum, 29 червня 1989), диякони, у тому числі і ті, які прийняли довічний обіт у чернечому інституті (а від
так применшуючи значення СІС к. 1037) зобов'язані приймати целібат (sacrum caelibatum amplecti tanquam 
peculiare propositum ordinationi de iure coniuctum»): EV11:2282-229096 на 2287. Про ССЕО к. 761, який відпові
дає СІС к. 1037, див. Коментар унизу, с. 536-537. 

1 2 6 Східну рівновагу цінують також і на Заході як «як важливий знак воплочення», що може мати додаткову 
пастирську ефективність: див. Piere Colin, «Le prêtre un homme 'mis a part' mais non 'séparé', y: J. Frisque et alii. 

Les prêtres (Unam Sanctam 68), Paris, Cerf, 1968, 273. Також, Jean-Paul Audet, Marige et célibat dans le service 

pastoral de l'Église, Paris, Orante, 1967. 
1 2 7

 Соборну вказівку повернутися до «прадідів них передань» (ОЕ 6) дуже часто неправильно розуміють, 
особливо в англомовному світі. Див. G. Nedungatt, «Retum to Pre-Diamper Traditions», у: той же автор, ed., The 
Synod of Diamper Revisited (Kanonika 9), PIO, 2001, 227-272. 

1 2 8 Починаючи з 1981 року, коли папа Йоан Павло II вперше використав образ двох легень, він повторив 
його кілька разів, вселяючи думку, що достоту так, як людина мусить дихати обома легенями, щоб бути здо
ровою, Церква потребує і східну, і західну традиції, щоб реалізувати повноту своєї католицькости. Папа за
позичив цей символізм легенів у російського поета і богослова В'ячеслава Іванова, який вперше використав 
його у 1930 році, після того як у березні 1926 p., у Римі, був прийнятий до Католицької Церкви. Іванов часто 
висловлював думку, що православ'я і католицизм доповнюють одне одного, про що також говорив Соловйов. 
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4.2.2 Територіяльні обмеження одруженого священства (к. 758 § 3) 
Згідно з II Ватиканським Собором, східні християни повинні всюди дотри

муватися східної дисципліни. (ОЕ 4, «ubique terrarum», ОЕ 5, «iure pollere et offi
cio teneri»), без будь-яких територіяльних обмежень. Таким є принцип; однак на 
практиці на одружене духовенство було накладене територіяльне обмеження. У 
1880 р. «греко-русинські» католики із Західної України та Закарпаття почали ти
сячами емігрувати на американський континент. Служіння їхнього одруженого 
духовенства стало причиною протесту латинських єпископів, які доповідали про 
gravissimum scandalum для своїх вірних. Тому 1 жовтня 1890 року Конгрегація у 
справах поширення віри прийняла постанову, що забороняла греко-русинському 
одруженому духовенству переїжджати у США й оселятися там. У 1913 році вона 
постановила, що тільки безженні повинні бути висвяченими священиками в Ка
наді. 8 травня 1924 року для Східних католиків була заснована Апостольська ек-
зархія Піттсбурга. СОС видала три постанови у 1929-1930, забороняючи одру
женим священикам Східних Церков спершу служити у США, а згодом у Канаді, 
Центральній і Південній Африці та Австралії. 1 2 9 Позбавлені служіння свого схід
ного обряду (латинські священики, яких СОС запросила на заміну, не були го
тові виконувати служіння східного обряду), як вівці, що блукають без пастуха, 
«греко-русини» тисячами потрапляли до православної кошари. 1 3 0 

Чи вищезгадані три постанови, які процитовані в джерелах к. 758 § 3, досі 
залишаються чинними, стало quaestio disputata після II Ватиканського Собору 
і особливо після проголошення ССЕО, який дехто тлумачив як такий, що фак
тично скасовує згадану вище римську заборону. 1 3 1 Однак инші сумніваються в 
цьому. СОС відповіла, що заборона досі чинна. 1 3 2 Але на практиці цю відповідь 
часто ігнорують, і формується новий звичай, який не зважає на те, що східна 
дисципліна одруженого духовенства чинна тільки в межах територіяльних кор
донів. 

5. Різні инші клирицькі права та обов'язки 
Канон 374 передає партикулярному праву визначення способів і засобів, ін

струментів та знарядь, або ресурсів, які можуть виявитися потрібними чи корис
ними для практикування чистоти як серед безженного, так і серед одруженого 
духовенства. Партикулярне право може з користю використовувати CS кк. 72 
(норми стосовно нижчих священнослужителів) і 74 (норми стосовно взаємин з 
жінками), відсутність яких у спільному кодексі означає не заборону, а відсилання 

І 2 'СОС, (1). Постанова Cum datafiierit(\ березня 1929),AAS2I (1929) 152-159, див. art. 12; (2). Постанова 
Qua soUerli alacritate (24 травня 1930), AAS 22 (1930) 99-105, див. N. 6; (3). Постанова Graeci-Rulheni Ritus (23 
грудня 1929), AAS 22 (1930) 346-354, див. art. 12. 

по у. Pospishil, Compulsory Celibacy for the Eastern Catholics in the Americas, Toronto, 1977. 
1 3 1 R. Cholij, «An Eastern Catholic Married Clergy in North America: Recent Changes in Legal Status and Ec-

clesiological Perspective», StCan 31 (1997) 311-339; також в ECJ 4 (1997) N 2, 23-58. Див. коментар до к. 393 
у цьому Путівнику, с. 310. 

1 3 2 N. Rachford, «Norms of Particular Law for the Byzantine Metropolitan Church sui iuris of Pittsburgh, USA.. .» 
y: CLSA Proceedings 62 (2000) 233-243. 
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до партикулярного права. 1 3 3 Тому, наприклад, уже З канон І Нікейського Собору 
обмежував співжиття священнослужителів з жінками, для того щоб перешкоди
ти «таємному» конкубінату (грецьке сгогіаактбу; латинське subintroducta). 

Сімейне життя одруженого священнослужителя повинне бути взірцевим 
(к. 375), норма, що непрямо стосується також дружини і дітей священнослу
жителя. Дружина приймає це, коли підписує письмову згоду на його свячення 
(к. 769 § 1 ч. 2-е); разом зі своїм чоловіком вона також повинна бути свідоцтвом 
цінностей сімейного життя і бути засобом пастирської ефективносте. 1 3 4 У схід
ній (переважно православній) традиції, дружина одруженого священнослужите
ля не може одружуватися вдруге, коли вона стане вдовою. Це свідчить про те, що 
через таїнство подружжя двоє людей стають не тільки одною плоттю, але й од
ним духом, так що дружина певною мірою бере участь у свяченні свого чоловіка, 
яке забороняє повторне подружжя. ССЕО не забороняє повторного подружжя 
вдови священнослужителя, ані не перешкоджає партикулярному праву збороня-
ти його. Справедливість вимагає, щоб партикулярне право подбало про забезпе
чення вдови, позаяк вона залежить від платні священнослужителя (к. 390 § 2). 

Для безженних к. 376 пропонує спільне життя, передусім як передумову збе
реження чистоти. Хоча цього не стверджено явно, така головна мета цього ка
нону стає зрозумілою з канонічної традиції (CS к. 75; СІС-1917 к. 134) і його 
розташування. У РО 8 спільне життя представлене як пересторога перед небез
пеками самотности, а також як спосіб практикувати братерську любов, духовний 
та інтелектуальний стимул, пастирська співпраця і реалізація єдности пресвіте-
рію в мініатюрі. Однак для більшости тих парохіяльних священиків, які не є чен
цями, це залишиться нездійсненним ідеалом, зважаючи на нестачу клирицького 
персоналу. З иншого боку, у більших парохіях, які обслуговують кілька священ
нослужителів, спільне життя може бути не лише надзвичайно корисним, з одно
го боку, але й також важким чи навіть сповненим розчарувань, особливо через 
конфлікт поколінь чи темпераментів. Звідси і стриманість канону - «наскільки 
це можливо». 

Канон 377 значною мірою відтворює ОЕ 22 стосовно обов'язку всіх священ
нослужителів (чи то єпархіяльних, чи то ченців, чи то «регулярних») служити 
laudes divinae, тобто, церковне правило. 1 3 5 «У сповненні священичого уряду Хри-
ста, Церква служить церковне правило, у якому вона слухає Бога, який промовляє 

1 3 3 Згідно з недавно переглянутим партикулярним правом Вірменської Католицької Церкви, «той, хто одру
жився після прийняття нижчого свячення, не може бути допущений до священичого чину, поки не мине п'яти 
років подружжя і не виповниться двадцять п'ять років для дияконату і тридцять для пресвірату» (Droit de 
l'Église Arménienne Cathlique, 2001. art. 100). Позаяк, згідно з деякими соціологічними дослідженнями, найчас
тіше розлучення трапляються у перші чотири роки подружжя, п'ятирічний період подружжя перед наданням 
дияконату слід розглядати як законодавство, натхненне пастирським досвідом. 

"4 Теодозію сильно вихваляв її чоловік, св. Григорій, єпископ Нісси. Див. Robert Clément, «La vie du clergé 

marié en orient», РОС 16 (1966) 354378; D.BaakliniHarik, «Situation et rôle de l'épouse du prêtre dans l'Église et la 

société», y: той же автор, «Situation et rôle de l'épouse du prêtre dans l'Église et la société», y: той же автор, Situation 

et rôle de la femme dans l'Église maronite, Kaslik, 1992. .143191. 
1 3 5

 Див. класичну роботу Robert F. Taft, The Liturgy of the Hours in East and West: The Origins of the Divine 

Office and its Meaning for Today, Collegeville, Liturgical Press, 1986; revised and updated Italian edition, Liturgia 

delle ore in Oriente e Occidente: le origini dell'ufficio divino e il suo significato oggi, Roma, Lipa, 2001. 
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до свого народу, і зберігає пам'ять про таїнством спасіння, у такий спосіб безпе
рервно прославляючи Бога в пісні та молитві і заступаючись за спасіння всього 
світу» (СІС к. 1173). По-простому його називають «канонічною молитвою» на 
Сході і «часословом» на Заході, буквально маючи на увазі скорочений варіянт, 
що замінював довшу монашу версію officium divinum (Літургії Часів). Загальний 
обов'язок сформульований у ССЕО (к. 377 «debent»; CS к. 76 «obligatione tenen-
tur»), який має відповідник у СІС (кк. 276 § 2-е ч. 3-є, 1174 § 1) і який потрібно 
виконувати у спосіб, приписаний партикулярним правом: тобто, стосовно Літур
гійних текстів, богослужінь, повних і мінімальних часткових, колективних і та
кож особистих, часу і т. ин. За своїм Літургійним походженням Літургія Часів є 
громадською молитвою, яку править місцева Церква, катедральний пресвітерій 
чи монастир. Відтак у своїй суті це не є виключно клирицька молитва чи Літургія. 
Однак священні канони зобов'язали відсутніх дияконів до церковної молитви, 1 3 6 

і канонічне право зобов'язує священнослужителів як уповноважених служителів 
Церкви сповняти обов'язок Церкви «завжди молитися», обов'язок, який вони 
повинні вчитися виконувати вже упродовж свого клирицького вишколу (к. 346 
§ 2 ч. 3-є). Цей обов'язок бажано виконувати спільно, а якщо ні, то особисто, 1 3 7 

а його спосіб і обсяг визначає партикулярне право. Однак обов'язок під страхом 
смертного гріха проказувати усю службу, не оминувши навіть маленької части
ни, є пізньою моральною інтерпретацією латинської традиції, яка не пережила 
соборну реформу. Природно, що такий обов'язок, чужий східній традиції і її ду
хові, не може бути запроваджений у партикулярному праві. 

Крім того, саме партикулярне право повинно регулювати відправу Божествен
ної Літургії (Святої Меси), за винятком мінімуму, приписаного к. 378, а саме 
«часто... особливо в неділі і приписані свята». Щоденна відправа рекомендуєть
ся загальним правом, але за винятком неЛітургічних днів (к. 704) певного обряду 
(скажімо, візантійського), у які вона не може бути запроваджена. 1 3 8 

Ми звертаємо увагу на подальші канони: к. 379 (єдність священнослужителів 
будь-якого статусу, діоцезійних чи ченців, місцевих чи чужоземців, незалежно 
від кольору чи раси: РО 8), підтримання священичих покликань (к. 380: РО 11), 
піклування про нужденних, у справах дочасних (к. 381 § 1: РО 7, 15) і в спра
вах духовних (§ 2: РО 5, 10), визнання гідносте мирян і співпраця з ними (§ 3: 
РО 9). Щодо цього останнього пункту, важливість якого зростає разом зі зріліс
тю мирян, можна звернутися до канонів подальшого Титулу X I , присвяченого 
мирянам. 1 3 9 

1 3 6 Лаодікійський Собор (347/381), к. 18. У катедральних церквах, належить служити принаймні частину 
Літургії Часів (ССЕО к. 199 § 2), а в парохіяльних церквах парох повинен прагнути робити те саме (к. 289 § 2), 
у той час як монастирі повинні служити її повністю, відповідно до уставу і законних звичаїв (к. 473). 

1 3 7 СОС, Instruction, 95-99. 
1 3 8 Див. коментар до к. 704; СОС Instruction, 63; Robert Taft, «The Frequency of the Eucharist Throughout 

History», Concilium 152 (1982) 13-24; переглянута версія у; той же автор, Beyond East and West: Problems in 
Liturgical Understanding, 2 ed., PIO, 1997, 87-110. 

1 3 8 Вагомо, що автором коментарю є визначний мирянин, покійний професор Жан Годеме, який також 
був членом IV дослідницької групи, яка склала проект канонів про священнослужителів - ще один приклад 
співпраці між священнослужителями і мирянами. 
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Канон 382 закликає священнослужителів уникати професій та занять, які 
не личать чи суперечать клирицькому станові, що повинне визначити партику
лярне право відповідно до особливостей культурного середовища, 1 4 0 також зва
жаючи на умови життя, які змінюються з часом. CS кк. 79 і 80 §§ 1-2 (СІС-1971 
кк. 138, 139 §§ 1-2) заглибився у подробиці, що ґрунтуються на давніх джерелах. 
Вони досі можуть виявитися корисними для запровадження в партикулярному 
праві, але й також можуть потребувати адаптації. Наприклад, у забороні, що «свя
щеннослужителі не можуть носити зброї, якщо тільки немає причини для стра
ху» (CS к. 79), умовне речення буде непотрібним для таких культур, як індійська, 
де священнослужитель, який носить зброю навіть для самозахисту, може стати 
причиною скандалу, у той час як в иншому культурному середовищі, такому як 
американський мегаполіс, цього може не статися. Таку професію, як психоана
ліз, одного разу заборонений Апостольським Престолом, 1 4 1 не можна прирівня
ти до гінекології; і якщо такі заняття, як мисливство, чи такі розваги, як кабаре 
і нічні клуби, не личать священнослужителям, то театри та кіно зазвичай не слід 
відносити до заборонених, якщо тільки особливі умови не виправдовують цього. 

Канон 383 у своїй першій частині стверджує, що, ставши священнослужите
лем, особа не втрачає своїх цивільних і політичних прав. Як і громадяни країни, 
священнослужителі зберігають право висловлювати свої погляди щодо політи
ки чи навіть брати участь у політичній діяльності (хоча, як правило, найкраще, 
коли цю роль виконують миряни, позаяк це характерна їхня місія та компетенція: 
кк. 399, 401), чому держава чи суспільство не можуть запобігти чи перешкоди
ти. Але Церква може накладати обмеження з причин несумісносте з клириць-
ким станом: наприклад, на такі державні урядові посади, як магістрат чи міністр 
(тут можна навести приклад Ернесто Карденала, міністра закордонних справ у 
революційному уряді сандіністів у Нікарагуа в 1980-х). «Військова служба не 
узгоджується з клирицьким станом» (к. 383 ч. 2-е), 1 4 2 але якщо священнослужи
теля призивають на військову службу, він більше не може вимагати колишнього 
привілею звільнення від неї (CS к. 56, СІС-1917, к. 121), позаяк цей привілей (на
даний імператором Константаном і збережений пізніше у конкордатах) був ска
сований новими кодексами. Священнослужитель не може іти добровольцем на 
військову службу, хіба що заради певної переваги, наданої законом, і з дозволу 
свого єрарха. Нові кодекси також скасували судовий привілей (CS к. 55; СІС-1917 
к. 120), згідно з яким священнослужителів можна було викликати тільки у цер
ковний суд. Щодо инших таких винятків, які надає чи визнає держава, то Кодекс 
зобов'язує священнослужителя користатися ними (к. 383 § 3) заради повної по
святи клирицькій службі. 

1 4 0 Імператор Лев VI (866-912) у своїй Новелі 86 приписав, «що священнослужителі, які з'явилися як адво
кати перед судом чи здійснювали грошові операції, спершу повинні бути покарані екскомунікою і тимчасовим 
усуненням від обов'язків на певний час і, у повторному випадку, позбавленням сану» (Trullo Revisited, с. 196). 
Див. Бібліографія, Е. Herman. 

1 4 1 Декрет від 11 липня 1961: AAS 1961, 671. 
1 4 2 ССЕО-2 перекладає «servitium militare statui clericali minus congratw (к. 383 ч. 2-е) як «військова служба 

менше узгоджується з клирицьким станом». Але minus, використане без порівняльного слова є «інтенсивним 
компаративом» (так названим в латинській граматиці), що має негативне значення («не», «радше не»); воно не 
означає «менше». 
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Пастирські і соборні за своїм настроєм та формулюванням (GS 92, PO 6 і 17), 
кк. 384 і 385 § 1 представляють священнослужителів як служителів єдности се
ред людей і свідків євангельської убогости; вони тому вони повинні уникати лі
дерських ролей у політичних партіях і профспілках, а також бізнесу, зорієнтова
ного на прибуток, який відрізняється від заробітку на життя (к. 385 § 2). Вони 
також повинні уникати починань, що можуть радикально загрожувати їхньому 
фінансовому становищу (§ 3) і стати тягарем для Церкви. Принцип повної по
святи призначеній роботі вимагає, щоб священнослужитель не міг ухилитися від 
неї без належного дозволу (к. 386 § 1). У § 2 «tempus non brève» («довгий час», 

буквально «не такий короткий час») на практиці означає довше, ніж місяць. 
Належний одяг не є простою деталлю, а важливим елементом вигляду особи, 

який може мати вплив на її роботу. У такому разі не дивно, що питання клириць-
кого одягу стало проблемою для Церкви. Якщо папа Селестин І (422-432) писав 
до єпископів Галлії 25. 7. 428: «Ми повинні відрізнятися від мирян чи всіх ин-
ших вченням, а не одежею; поведінкою, а не облачениям; чистотою розуму, а не 
вбранням» (PL 50: 429-434: «Discernendi a plèbe vel caeteris sumus doctrina, non 

veste; conversatione, non habitu; mentis puritate, non cultu».), папа Йоан Павло за

охочує до певної уваги до клирицького одягу у секуляризованій культурі. Спіль
ний кодекс навряд чи може зробити більше, як передати справу партикулярному 
праву, яке повинно встановлювати законодавство для ситуації, що відрізняються 
як день і ніч: починаючи від тих місць, де священнослужитель у світському одязі 
буде неприємно вражати чи навіть обурювати вірних, до таких країн, як Туреччи
на, де спеціяльний клирицький одяг заборонений державним законом. 

Відмінність існує між Літургічним облачениям, церковним вбранням (habitus 
ecclesiasticus) і звичайним одягом. 

1. Літургічне облачения символізує те, що голова Літургічного зібрання чи 
обряду є не просто кимось, а священнослужителем, що представляє як 
Христа, так і Церкву. Відтак, для всіх Літургійних служб (наприклад, ви
слуховування сповіді) священнослужитель повинен мати Літургічне обла
чения, за винятком надзвичайних випадків. 

2. Поза межами Літургії, коли священнослужитель повинен офіційно з'явити
ся чи діяти перед людьми, у парохіяльному управлінні, канцелярії колегії 
чи за схожих обставин, церковне вбрання повинне відрізнити та ототожни
ти служителя Церкви, так щоб було полегшено виконання кк. 19 і 381 § 2. 

3. В инших випадках неофіційний одяг також може бути корисний для свя
щеннослужителя та инших, особливо як протидія крайнощам клерикаліз
му. Психологія твердить, що люди в уніформі (солдат, полісмен, свяще
ник. ..) схильні до душевної гордині і роздвоєння особистості: їхня persona 
чи публічна роль маскується і пригнічує їхні щирі почуття та думки, зму
шуючи їх почуватися і думати так, як від них цього очікують, що підтри
мує чи навіть призводить до роздвоєння особистости з ознаками параної 
чи шизофренії. Надто багато доброго також може бути шкідливо! 
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Традиційно, борода мала певну вагу, фігуруючи в суперечностях між Сходом 
і Заходом. Упродовж перегляду CS к. 77, який виразно згадував бороду, деякі кон
сультанти вважали, що «що це не проста деталь, а важливий елемент зовнішньо
го вигляду східного священнослужителя». 1 4 3 Однак остаточне рішення дослід
ницької групи полягало в тому, щоб передати справу партикулярному праву, ра
зом з клирицьким одягом. 1 4 4 Щодо відзнак, таких як наперсний хрест, що надані 
священнослужителям, то їх використання обмежене згідно з к. 388.145 

Privilegium fori CS к. 55 перетворився на обов'язок в к. 389, і тому у випад
ку позовів, яких неможливо уникнути, священнослужителі повинні звертатися, 
якщо буде змога, до церковного трибуналу, а не до державних судів, норма, яка 
узгоджується з приписом св. Павла коринтянам (1 Кор. 6: 1-6) і яку наслідують 
священні канони. 1 4 6 Стосовно прав, які вони мають у Церкві, то вони можуть, як 
і всі инші вірні доводити і захищати їх у церковному суді (к. 24 § 1). 

У той час як к. 390 § 1 приписує винагороду за працю, яку виконують священ
нослужителі, § 2 передає партикулярному праву турботу про пенсію та соціяль-
не забезпечення, які будуть відрізнятися від країни до країни. Система зарплати 
священнослужителів, пенсії та соціяльного забезпечення досягла високого сту
пеня розвитку в певних країнах заходу, з огляду на їхній економічний розвиток. 
Такий розвиток відбувся у співпраці з державою у країнах на кшталт Німеччини 
(Kirchensteuer) та Італії (mille per otto),1*1 моделі, які навряд чи можуть бути від
творені деінде, що, однак, не перешкоджає їм стати цінним взірцем встановлення 
і адміністрування загального фонду (к. 1021 § 2), до якого священнослужителі 
повинні робити внески, щоб отримувати пенсійне забезпечення. Канон 392 під
тверджує право священнослужителів на щорічну відпустку, однак передає пар
тикулярному праву визначення її тривалосте. Самі священнослужителі повинні 
відповідально визначати її характер, усвідомлюючи, що звичайна практика в од
ній країні може бути розкішшю в иншій. 

Священнослужителі мають право на об'єднання, як і всі вірні (к. 18), тобто, 
створювати чи вступати в товариства, яких стосуються кк. 573-583 під Титулом 
XI I I «Об'єднання вірних». Те, чи об'єднання підходить для священнослужителів, 
у тому числі і ченців, підлягає рішенню єпархіяльного єпископа (к. 391): мета 
об'єднання повинна відповідати клирицькому станові. 1 4 8 Тут не йде мова про 

143 Nuntia 1 (1978) 15. Див. «Ніхто, записаний до духовенства, не повинен одягатися в неналежний одяг, ані 
проживаючи в місті, ані вирушивши в дорогу, а повинен носити вбрання, призначене для тих, хто записаний 
до духовенства. Якщо хто-небудь зробить таку річ, то буде покараний екскомунікою на тиждень» (Трульський 
Собор, к. 27: Trullo Revisited, 102). 

1 4 4 Порівняйте схоже положення щодо одягу постійного диякона в Латинській Церкві: «Quod ad vestis ha-
bitum spectat, loci consuetudo servanda est secundum normas ab episcopali Coriferentia praestitutas» - Paul VI , MP 
Sacrum Diaconatus Ordinem, (18 червня 1967) n. 31: AAS 59 (1967) 697-704; EV 2: 1368-1406, на 1401. 

1 4 5 COC Instruction, 78. 
, 4 6 Антіохійський Синод, к. 12, Халкедонський Собор, к. 9; Карфагенський Собор, кк. 15, 104. 
147 Norme per il sostentamento delclero. Studi e documenti, Brescia, Querinina, 1985; Velasio dePaolis, «Il sostén-

tamento del clero dal Concilio al Codice di diritto canonico, y: Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque anni 

dopo (1962-1987), ed. René Latourelle, Assisi, Cittadella, 1987, 570-595. 

148 y [974 p ^ Конгрегація y справах віровчення проголосила, що священнослужителям, ченцям і членам 
секулярних інститутів далі заборонено ставати масонами: CDF, Letter to Presidents of Episcopal Conferences 
(18 липня 1974), EV 5: 563; див. коментар у Civ Catt 19 жовтня 1974 p.; P. A. Bonnet, «Il chierico e il diritto-dovere 
di associarsi liberamente nella Chiesa», Diritto Ecclesiastico 97 (1986) 431-455. 
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попередню єрархічну цензуру клирицьких об'єднань, хоча їхні статути потребу
ють затвердження, якщо вони повинні бути засновані як громадські об'єднання, 
і принаймні перегляду, якщо вони визнані як приватні об'єднання (к. 573). Кли-
рицькі об'єднання не є синонімом священичих об'єднань, позаяк диякони і єпис
копи можуть бути членами перших. Сприяючи здійсненню своїх особливих ці
лей, ці об'єднання самі повинні дбати про те, що вони відрізнятимуться своїм 
стилем від профспілок. 

Останній канон цього розділу щодо прав та обов'язків священнослужителів 
розглядає універсальний вимір священнослужіння. Служба служителя Христа, 
який прийшов, щоб служити всім, не може в принципі бути обмежена окремою 
країною, мовою, расою, етносом чи обрядом. Це служба Вселенській Церкві че
рез партикулярну, 1 4 9 і її на практиці врегульовує право. Вона не схожа на само
обслуговування в супермаркеті, а підпорядкована рішенням компетентної влади 
з виконанням належної процедури (кк. 361, 366, 371, 393). Канон 393 просить у 
священнослужителів радикальної готовности служити вселенській Церкві; він 
не надає будь-кому право на мандри по всьому світу. 1 5 0 

Підсумовуючи, слід зауважити, що обов'язки в цьому розділі кількісно пере
важають права у співвідношенні 6: 1.1 це добре, позаяк клирицьке покликання 
полягає у служінні иншим, а не в особистому здобутку, хоча історичною при
чиною для цієї арифметичної нерівности є той факт, що сфера клирицьких прав 
тільки починає розвиватися, і декілька з них нові для Кодексу (право на служіння 
чи уряд, зарплату, відпустку, об'єднання) порівняно з ТІ. 1 5 1 Якщо це так, то вини
кає запитання, чому не поміняти місцями те й инше в Титулі, як це було зроблено 
в СІС? Хоча обидва кодекси містять набагато більше обов'язків, ніж прав, і хоча 
це цілком справедливо, не такі арифметичні підстави повинні вирішувати поря
док слів у Титулі. У багатьох сучасних мовах загальноприйнятим висловом є, як 
і в англійській, «права й обов'язки», чи «аігіпі е оЬ1і§§і» в італійській, і т. ин., 
саме в такому порядку. Видається, що латинська мова щодо цього є нейтраль
ною, що, мабуть, досить успішно виражено в обох кодексах у вигляді взаємного 
доповнення: «Бе сіегісошт оЬ^агіопіЬиз ег тгіЬш» в СІС і «Бе ш г т ш ег оЬІі-
§аиопіЬиз» в ССЕО. 

1 4 9 Можна служити Вселенській Церкві (Ecclesia universalis), але ніхто не може служити всій Церкві 
(Ecclesia universa), за винятком папи. 

1 5 0 Канон 393 був неправильно витлумачений у R. Cholij, «Ап Eastern Catholic Married Clergy in North 
America: Recent Changes in Legal Status and Ecclesiological Perspective)), StCan 31 (1997) 311-339; також в ECJ 4 
(1997) N 2, 23-58 Автор розглядає канон 393 як такий, що має силу скасовувати адміністративні декрети СОС 
(1929-1930), які територіально обмежували служіння русинського одруженого духовенства. Канон 393 не має 
такої сили. 

1 5 1 Хоча в CS був цілий розділ з сімома канонами про клирицькі права й обов'язки «De iuribus et privilegiis 
сіегісогшп» (кк. 53-59), що відповідають шести канонам СІС-1917 (кк. 118-123), тільки в одному чи двох кано
нах (кк. 53-54) справді поставало питання права. У решта канонів йшлося про привілеї, які були або скасовані 
або непрямо перетворені на обов'язки в новому законодавстві. Відтак майже увесь дискурс щодо клирицьких 
прав у ССЕО є нововведенням! 
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6. Втрата клирицького стану (кк. 394-398) 
Назва цієї глави «Втрата клирицького стану» («De amissione status clerica-

lis») є переглянутою версією «De reductione clericorum ad statum laicalem» (CS 
кк. 155-158). Вважалося, що останній містить не таку похвальну згадку про світ
ський стан, хоча в латинській мові слово «reductio» не має такої принизливої то-
нальности. Воно означає тільки «повертати» (див. к. 1402 § 2: «reductio ad inferio
rem gradum»): священнослужитель був мирянином, перш ніж стати священно
служителем, і тепер його повертають до колишнього світського стану. Однак 
це є надмірним спрощенням, позаяк «reductio ad statum laicalem» не охоплює 
становища священнослужителя-ченця, який втрачає свій клирицький стан, од
нак продовжує чернече життя як брат, що узгоджується з потрійним поділом ві
рних. Сучасна назва «De amissione status clericalis» має певну аналогію з «De 
amissione officiorum ecclesiasticorum».' 5 2 Тим не менш, слід визнати, що вико
ристання «amittere» і «amissio» («втрачати» і «втрата») не є цілковито вдалим 
замінником, позаяк втрата є чимось, що стається з вами, а не те, що ви орга
нізовуєте, плануєте чи замислюєте, що, насправді, може статися щодо «втрати» 
клирицького стану. 1 5 3 

Переглядаючи ТІ, IV дослідницька група склала проект з чотирьох канонів, 
ставлячи перед собою такі завдання: 1) уникнути непотрібних богословських 
проблем; 2) ефективно використати східну рівновагу у справі клирицького це
лібату і подружжя стосовно священнослужителя, який втрачає свій клирицький 
стан; 3) забезпечити справедливість у процедурі (відтак жодних неофіційних усу
нень священнослужителів, за винятком деяких надзвичайних випадків, застере
жених за Апостольським Престолом); 4) відновити компетенцію Патріярха і йо
го Синоду врегульовувати всю справу (див. ОЕ 9), таким чином обмеживши «до 
мінімуму кількість звернень до Риму», застосувуючи принцип субсидіарности. 1 5 4 

Чотири канони першого проекту були явно недосконалими і потребували пере
гляду, однак вони прагнула спростити й оновити чотири канони CS, які були ду
же близькі до канонів 211-214 СІС-1917. Згідно з цими канонами тільки Апос
тольський Престол Риму має владу понижувати священнослужителів до світсь
кого стану. Священнослужителі, які зв'язані обов'язком целібату, продовжують 
бути зв'язані ним, навіть після пониження, за винятком одного випадку (CS к. 158; 
СІС-1917 к. 214). Під час перегляду перший канон проекту змінив це. Він був 
сформульований таким чином: «Qui statum clericalem amittit ad normam iuris, 
amittit omnia iura et officia et obligationes ipsi statui iure tamquam propria adnexa» 
(Той, хто втрачає свій клирицький стан згідно з нормою права, втрачає всі права, 

1 5 2 Див. назву к. 125: «De amissione officii ecclesiastici» (назва C I C к. 184); «De amissione officii» (ССЕО к. 965). 
1 5 3 Ілюстрація. Старий єзуїтський священик має стару, порвану парасолю і хоче придбати кращу. Але через 

обіт щодо майна йому незручно просити дозволу придбати нову, поки у нього є стара. Тому він молився, шоб 
загубити її. Він завжди брав її з собою і залишав без догляду у громадських парках, на розі вулиць та инших 
багатолюдних місцях. Але вона нікому не була потрібна: він не міг ніяк загубити чи позбутися її. Звісно, що міг 
викинути її у смітник, але в такому разі він би не втратив її, і нещасного чоловіка мучило б сумління. - Свя
щеннослужитель може вжити заходів, щоб позбутися свого клирицького статусу і відмовитися від нього, але 
це не те саме, що втратити його. 

" 4 №пп'о7(1978) 18-19. 
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уряди і обов'язки, що пов'язані з цим станом відповідно до права). Це було на 
диво ліберально, насправді надто ліберально, щоб проминути цензуру. 

Щоб зрозуміти кк. 394-398, що відповідають СІС кк. 290-293,155 варто почати з 
двох суджень, одного теологічного, а иншого канонічного. Богословське суджен
ня, розроблене у західному сакраментальному богослов'ї, 1 5 6 полягає в тому, що 
свячення уділяє незгладимий «характер», який неможливо втратити і, який забо
роняє повторне свячення. 1 5 7 Канонічне судження твердить, що канонічний ста
тус священнослужителів може бути відокремлений від сутности (esse) священ
нослужителів, і що перший складається з комплексу клирицьких прав та обов'яз
ків. Зазвичай клирицький стан втрачається разом зі смертю, однак священнослу
житель може втратити його (канонічно) иншими способами, і далі продовжувати 
бути священнослужителем (онтологічно). Хоча існують канонічні процедури для 
позбавлення священнослужителя його клирицького статусу, немає жодної кано
нічної процедури, яка б змусила його перестати бути священнослужителем. 1 5 8 

Иншими словами, священнослужитель не може бути «позбавлений свячення», 
а тільки «позбавлений ряси». І саме це випливає з твердження у к. 394: «Свячен
ня, раз правосильно прийняте, ніколи не стає недійсним, однак, священнослужи
тель утрачає клирицький стан». 

Неправосильно освячена особа насправді не є священнослужителем. Однак 
вона перебуває в клирицькому стані і має права й обов'язки, що властиві свя
щеннослужителям. Така особа є гаданим священнослужителем. І його свячення 
може офіційно бути проголошене неправосильним. Доки цього не буде зроблено, 
він перебуватиме в клирицькому стані і матиме права й обов'язки клирицького 
стану. Але якщо у своєму сумлінні він переконаний у неправосильності свого 
свячення, то також свідомо зобов'язаний утримуватися від дій, що характерні 
для клирицького стану, за винятком тих, що торкаються прав инших (див. к. 1386 
§ 3). З огляду на незвичайну ситуацію, її потрібно залагодити якомога швидше. 
Як? Оскільки під час свячення він став на службу Церкві з допомогою публічно
го акту, оголошення його недійсности мусить також бути офіційним актом Церк
ви: воно не може полягати в особистій декларації, і тим більше в безмовному 
і таємному відходу від служіння. Тут бере участь не тільки сумління: достоту 

1 5 5 Francis J. Schneider, «Loss of the Clérical State», New Commentary, 382393; G. Lobina, «Cessazione dell'e

sereizio del ministero e perdita dello stato cléricale», ME 109 (1984) 171186. 
1 5 6

 На Сході не було відповідного розвитку в сакраментальному богослов'ї, перші трактати з якої були на
писані тільки в кінці X I X століття — у випадковій полеміці із західним богослов'ям і в залежності від нього. 

1 5 7 Хоча православні богослови загалом заперечують сакраментальний характер (мабуть, через помилкове 
уявлення про те, що характер є чимось матеріальним, що пристає до душі), існує загальна згода щодо того, що 
не може бути повторного свячення. Див. у Бібліографії статтю православного вченого Пітера Легульє про пос
тійні наслідки свячення і повернення священнослужителів до світського статусу. 

1 , 8 Усе це може видаватися менш таємничим з допомогою аналогії. Професора можуть звільнити з уні
верситету, але він не перестане бути вченим і може далі застосовувати свої знання завдяки написанню наукових 
робіт чи репетиторству. Так само, коли служителя Церкви усувають від священнослужіння, він припиняє бути 
служителем, але не клириком, і продовжує володіти певною компетенцією, яка може бути здійснена приватно. 
Хоча в канонічному праві передбачено тільки поодинокі випадки законного служіння, а саме, розрішення від 
гріха, коли існує загроза смерти (к. 735 § 2) і єлеопомазання хворих (к. 739 § 1), повідомляють, що у США «екс-
священики» (це неточний термін: канонічно не існує екс-священиків!) створили своє товариство і пропонують 
своє служіння за принципом попиту і пропозиції, і деякі з них навіть беруть за нього плату. 
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так, як особа не може стати священнослужителем тільки завдяки особистому 
актові сумління, вона не може втратити клирицького стану виключно через осо
бистий акт сумління. Перший був Літургічним актом Церкви, що має канонічний 
наслідок; останній є канонічним актом, який має стосунок до його сумління. Три 
форми цього канонічного акту згадані в к. 394. 

Канон 394. Священнослужитель втрачає клирицький стан: 1-е - внаслідок 
судового вироку або адміністративного декрету, який стверджує недійсність свя
чення; 2-е - внаслідок кари усунення, накладеної згідно зі законом; 3-є - внаслі
док рескрипту Апостольського Престолу або Патріярха. 

6.1.1. Проголошення неправосильности свячення 
Свячення може бути неправосильним через брак одного або більше подаль

ших канонічних реквізитів для його правосильности: 1) служителем свячення 
повинен бути єпископ; 2) він повинен уділяти свячення, покладаючи свої руки 
і використовуючи приписану молитву (к. 744); 3) кандидат повинен бути чолові
чої статі; 4) раніше прийняти хрещення (к. 754). Крім того, дії служителя, який 
уділяє свячення і дії кандидата повинні бути людськими актами, тобто викона
ними з належними знаннями і намірами, з одного боку, (intellectus) і вільною во
лею, з иншого (voluntas). Брак кожного з цих реквізитів є законною причиною 
для визнання свячення неправосильним. 1 5 9 

Правосильне свячення, як і правосильне хрещення, не може стати чи бути 
проголошеним неправосильним чи недійсним (ці два терміни використовуються 
як синоніми в цьому розділі, хоча вони мають певний нюанс у значенні). Але 
свячення, яке є неправосильним на підставі однієї з попередніх причин може 
бути канонічно проголошене неправосильним двома способами: а) вироком три
буналу; б) адміністративним декретом. 

а) Судовий вирок повинен видати церковний трибунал, який має бути коле-
гіяльним трибуналом з трьох суддів (к. 1084 §1 ч. 1-е) і мусить дотримуватися 
норм спеціяльного процесу «про визнання недійсносте висвячення» (кк. 1385-
1387), у додатку до норм щодо спірних процесів (Титул 25). Згідно з к. 1386 § 1, 
справа не може бути передана безпосередньо місцевому трибуналові, а мусить 
бути відправлена до Римської Дикастерії, якою є СОС для східних священнослу
жителів і CDWDS для латинських. Однак, якщо скарга щодо недійсносте свя
чення стосується вимог щодо правосильности обряду свячення, компетентною 
є Конгрегація у справах віровчення, і саме вона розглядає справи як щодо ла
тинських, так і східних священнослужителів. Для цього в ній існує спеціяльна 
рада. 

У колишньому праві страх, який спричинив прийняття невільного акту, міг вважатися підставою для 
недійсности свячення в церковному трибуналі (CS к. 158; СІС-1917 к. 214 § 1), але тепер обидва кодекси ви
магають від кандидата на дияконат підписання декларації щодо його бажання бути висвяченим і готовим пере
йняти обов'язки клирицького стану (к. 761, СІС к. 1036). Це, однак, не виключає можливости свячення, яке є 
недійсним через страх, але це буде набагато важче продемонструвати стосовно доказів з перших рук, наданих 
самим висвяченим священнослужителем. 
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Ця Римська Конгрегація вирішує, як розглядати справу: адміністративно чи 
в суді. У першому випадку, вона видає декрет. Декрет може бути оскаржений 
зацікавленою стороною у Верховному Трибуналі Апостольської Сігнатури. У 
другому випадку Римська Конгрегація визначає трибунал, який буде розглядати 
справу: єпархіяльний трибунал, митрополичий трибунал, патріярший трибунал 
(«Звичайний трибунал Патріяршої Церкви»: к. 1063) чи Римська Рота. Вирок 
трибуналу може бути оскаржений. Оскарження є обов'язковим з боку захисни
ка вузла, якщо один з двох перших вироків визнавав недійсність. Тільки після 
II вироку, який підтверджує недійсність, священнослужитель звільняється від 
свого клирицького статусу разом з усіма клирицькими правами й обов'язками 
(к. 1387). 

в) Адміністративний декрет раніше згаданої Римської Конгрегації може про
голосити недійсність свячення, коли недійсність є настільки очевидною чи добре 
задокументованою, що не потребує судового процесу. Можуть бути причини, які 
є зовнішніми для священнослужителя: наприклад, хрещення священнослужи
теля було неправосильним, (скажімо, воно було уділене білим вином, яке по
милково прийняли за воду!); єпископ, який здійснював свячення, признався, що 
зловмисно оминув суттєвий елемент обряду свячення і т. ин. До внутрішніх при
чин належить психічна незрілість, відсутність вільного рішення через тиск сім'ї, 
важкі психічні розлади на кшталт роздвоєння особистосте, не виявлені настав
никами під час клирицького вишколу, рецидив раніше вилікуваної шизофренії, 
що став небезпечним і важким для лікування, глибока травма, яка не дозволяє 
священнослужителю виконувати обов'язки і т. ин. 

6.1.2. Кара усунення, накладена згідно з законом 
За певні злочини священнослужитель може бути «відсторонений» (СІС к. 290 

§ 2; «понижений» к. 211 § 1) або «усунений» (ССЕО к. 394 використовує тради
ційний східний термін) згідно з законом і таким чином позбавлений свого кли
рицького стану (або просто «ряси»). Позаяк це карна процедура, повинні бути 
дотримані відповідні норми - як загальні (кк. 1401-1467), так і партикулярні 
(кк. 1468-1487). Однак кара усунення не може бути накладена адміністративним 
декретом, а тільки судовим вироком (1402 § 2), проголошеним колегіяльним три
буналом з трьох судців (к. 1084 § 1 ч. 1-е). 

До злочинів, за які може бути накладена кара усунення, належить: віровід
ступництво чи єресь (к. 1436 § 1), людиновбивство чи аборт (к. 1450), наложни
цтво, инший зовнішній гріх проти чистоти чи спроба подружжя (к. 1453 §§ 1-2), 
намовляння до нечистоти, зловживаючи таїнством покаяння (к. 1458), вживання 
Пресвятої Євхаристії зі святотатською метою (к. 1442), фізичне насильство щодо 
єпископа чи вищого єрарха (к. 1445 § 1), забезпечення державного втручання, 
щоб отримати вищу церковну посаду (к. 1460). За жоден з цих злочинів усунення 
не є обов'язковим, за винятком припису в к. 1453 § 2, але водночас священнослу
житель може бути покараний ним, якщо він порушує зобов'язання, накладені на 
нього карою (к. 1467). 
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Карний процес для усунення може бути розпочатий, навіть якщо священно
служитель подав прохання про втрату клирицького стану до вищої влади. Згідно 
із загальним принципом, що кару слід накладати тільки в останню чергу, до усу
нення потрібно вдаватися вкрай рідко і після зрілих роздумів, враховуючи те, чи 
загальне благо перевершить його травматичний вплив на особу та спільноту. 

6.1.3 Рескрипт патріярха або Апостольського Престолу Риму 
Третій спосіб втратити клирицький стан - це рескрипт, виданий патріярхом 

чи Апостольським Престолом Риму. Це не альтернатива для першого чи другого 
способу, однак для випадків, яких вони не охоплюють, доступним є саме цей тре
тій спосіб, а саме, втручання патріярха для Патріаршої Церкви чи Апостольсько
го Престолу Риму для Вселенської Церкви. Сказане тут про патріярха стосується 
також верховного архиєпископа з огляду на к. 152. 

Кодекси не перелічують причин, з яких надається такий рескрипт, за винят
ком загальних слів про те, що вони мусять бути поважними у випадку дияконів, 
і дуже поважними у випадку пресвітерів (к. 394 ч. 3-є), у той час як рескрипт не 
може бути наданий єпископам з жодних причин. На практиці, причиною, яка спо
нукує до прохання про рескрипт, є неспроможність виконувати обов'язки кли
рицького стану чи надзвичайні труднощі у виконанні їх. До таких належать певні 
форми важких психічних хвороб. Якщо для фізичних хвороб, у тому числі й ка
ліцтв, спричинених нещасними випадками, тимчасове звільнення і лікарняна 
відпустка може бути адекватним вирішенням проблеми, певні важкі форми пси
хічних хвороб можуть ускладнювати лікування або навіть загострюватися, коли 
особа усвідомлює, що на неї покладено обов'язки клирицького стану. Такі ви
падки, підтверджені медичним висновком, можуть вважатися поважними і дуже 
поважними причинами у сенсі к. 394. У другій половині XX століття, зокрема 
в тому разі, якщо священнослужителів зв'язував обов'язок целібату, важкість 
дотримання цього обов'язку найчастіше слугувала підставою для прохання про 
рескрипт до Апостольського Престолу Риму. Після певних коливань у суворості 
надання диспензи, правосильною стала норма, яку містить к. 396 (= СІС к. 291): 
«Крім випадків, в яких оголошена недійсність свячення, втрата клирицького ста
ну не несе з собою диспензи від обов'язку целібату, яка надається тільки Рим
ським Архиєреєм». 

Щодо патріярха, то він має владу надати звільнення від клирицького стану, 
викладених в к. 397 за таких умов: 1) для її здійснення він потребує згоди Си
ноду Єпископів або, у нагальних випадках, постійного Синоду; 2) він може на
дати його тільки священнослужителеві, як секулярному, так і ченцеві, який має 
постійне чи тимчасове місце проживання в межах патріяршої території, але не 
поза її межами; і 3) він може надати його священнослужителям, які не зв'язані 
обов'язком целібату, відтак він може надавати його одруженому духовенству. Але 
чи може він надати його безженним священнослужителям? Відповідь залежати
ме від того, чи целібат у Східних Церквах є канонічним обов'язком (див. 4.2.1. 
угорі). Якщо латинську модель слід застосовувати також і на Сході, то патріярх 
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не може цього робити; якщо східна модель зберігається чи застосовується у ла
тинізованих Церквах sui iuris, то патріарх може надавати його. Але у випадку без-
женного священнослужителя, який опинився у ситуації, що потребує дислензи 
(наприклад, після цивільного шлюбу), але не просить її (скажімо, через психічну 
хворобу чи зневагу до канонічної процедури), патріарх може офіційно втрутити
ся і диспензувати його заради його власного духовного добра чи щоб позбутися 
скандалу у спільноті. 1 6 0 В останньому випадку патріярх, за згодою постійного си
ноду, може погрожувати за допомогою наказу карою позбавлення клирицького 
стану (к. 1406), яка згодом може бути накладена вироком колегіяльного трибуна
лу, з врахуванням обтяжуючих обставин, якщо такі існують (к. 1416). 

6.2. Наслідки втрати клирицького стану (к. 395) 
Втрата клирицького стану стає чинною тоді, коли священнослужителю оголо

сили чи вручили судовий вирок, адміністративний декрет, рескрипт Апостоль
ського Престолу Риму чи рескрипт патріярха. З втратою клирицького стану свя-
щеннолужите ль: 

1. втрачає усі права, властиві клирицькому станові; 
2. ipso iure позбавлений усіх урядів, служінь, доручень і будь якої делегова

ної влади, яку він міг мати; 
3. втрачає всі обов'язки клирицького стану, окрім обов'язку целібату, за ви

нятком випадку проголошення недійсности свячення або, якщо він був ди-
спензований Римським Архиєреєм; 

4. у випадку кари усунення, у додаток до згаданого вище, позбавляється всіх 
церковних пенсій і втрачає право отримувати їх, як і те, що згадане у пунк
ті 2 угорі; йому заборонено здійснювати священнодійства, за винятком 
кк. 396 і 725; він не може бути піднесений до вищого священичого сану; 
і він прирівнюється до мирян у тому, що стосується канонічних наслідків 
(к. 1433 § 2); однак зберігаються і не зазнають жодних змін ті права, які по
трібні для його соціяльної захищености, а також лікарської та иншої опіки 
(для нього і його сім'ї, якщо він одружений), і якщо він далі перебуває 
в біді, про нього повинен подбати єрарх у найкращий можливий спосіб 
(к. 1410); 

5. за винятком випадку проголошення неправосильности свячення, свяще
ник, який втратив свій клирицький стан, залишається, однак, священиком 
і не втрачає повноваження вислуховувати покаянну сповідь вмираючої 
особи, навіть у присутности иншого священика, що має таке повноваження 
(к. 725); він зобов'язаний зробити це навіть, якщо немає жодного иншого 
священика (к. 735 § 2); він також може уділяти таїнство хворим (к. 739); 

6. позбавлений духовного стану священик не повинен носити клирицької 
одежі чи церковного облачення. 

1 № М/л/к і20 (1985) 124-126. 
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Рескрипт, вручений священнослужителеві, зазвичай вказує на певні деталі: 
наприклад, що він не повинен виголошувати гомілії, виконувати обов'язки спе-
ціяльного служителя Євхаристії чи здійснювати будь-які функції у семінарії, 
осідку студій, католицькому коледжі, університеті чи церковному факультеті. 
Навіть в инших місцях він не повинен викладати священних наук чи катехизи без 
диспензи місцевого єпископа. Якщо він також був диспензований від обов'язку 
целібату і одружується, єрархові вказують подбати про те, щоб не було «пишно
ти і зовнішньої показносте». Але він не є вигнанцем; він може жити повноцін
ним Літургічним життям як і будь-який инший мирянин, бути читцем, хористом, 
хормейстером, ділитися, як і инші, своїми думками на Літургії слова, бути чле
ном душпастирської ради. Щодо питання, чи може він бути членом церковних 
трибуналів, особливо як суддя, серед учених є певні розбіжності; позаяк це озна
чає отримати церковний уряд, права на який він позбавлений. Тому єрарх може 
диспензувати його асі саШеїат. 

Деякі з цих заходів були розкритиковані як надмірно жорсткі і каральні. Че
рез їхнє застосування католицькі і церковні університети та факультети втрати
ли визначних науковців. їх навряд чи можна порівняти з там, як поводяться ком
панії зі своїми колишніми працівниками чи держава з чиновниками, що вийшли 
на пенсію. Принаймні в тому разі, де втрата клирицького стану не є провиною 
священнослужителя, видається бажаним гуманніше ставлення. Колишні свяще
ники часто кажуть: для священика Церква може бути матір'ю, а для колишнього 
священика - мачухою. 

6.3. Повернення до клирицького стану (к. 398) 
Той, хто втратив клирицький стан може бути наново допущеним до свого по

переднього клирицького статусу. Звісно, що тут не постає питання нового свя
чення, позаяк особа ніколи не переставала бути священнослужителем, за винят
ком тих випадків, коли її свячення було проголошене неправосильним. Хоча вона 
ніколи не була справжнім священнослужителем, однак перебувала в клирицько-
му стані і може бути наново допущена до нього через свячення, дозволене ре
скриптом. Якщо втрату спричинили карні санкції, повторне допущення є мож
ливим, за умови, що священнослужитель був належним чином реабілітований 
і скандал залагоджений. Згідно з СІС у Латинській Церкві повторне допущення 
здійснюється через рескрипт Апостольського Престолу (СІС к. 293). Така сама 
норма була також і в СІСО, хоча з дозволу того самого престолу повторно до
пускати міг також і патріярх (СБ к. 156 §§ 2-3), але зі згоди Постійного Синоду 
(СБ к. 260 § 1 ч. 2). У ССЕО відбулася подальша децентралізація: патріярх може 
повторно допускати того, кому він надав рескрипт, але йому більше не потріб
но отримувати дозвіл з Риму, у той час як для священнослужителя, який втра
тив свій клирицький стан через рескрипт Римського Апостольського Престолу, 
потрібне звернення до того самого престолу за рескриптом. 

M. Souckar, «Return to Ministry of Dispensed Priests», Jurist 54 (1994) 605-616. 
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На практиці, однак, повторне допущення не зводиться виключно до питання 
видання рескрипту, а передбачає певний процес. 1 6 1 Зацікавлений єрарх повинен 
якнайповніше дослідити ситуацію прохача, приготувати досьє документів (про
хання кандидата, свідоцтва, показання свідків, бажання єрарха на інкардацію, пе
редбачення витрат на вишкіл впродовж принаймні шести місяців, votum єрар
ха). Досьє посилають до влади, яка надає рескрипт, і якщо потрібен рескрипт 
з Риму, то до тої самої Конгрегації, яка надала рескрипт про втрату клирицького 
стану. Після схвальної відповіді відбувається вишкіл. Якщо це можливо, у чер
нечому домі, монастирі, домі для реколекцій, пастирському центрі під належним 
наглядом і духовним проводом. Якщо немає такого центру, можливим варіянтом 
є семінарія. Компетентна влада, отримавши повідомлення від єрарха про успіш
ний результат, видає рескрипт (по суті, nihil obstat), який повинен виконати єпис
коп, позаяк через свячення, здійснене єпископом, особа стає священнослужите
лем (к. 358). Згодом священнослужитель отримує приписання як священнослу
житель згідно з нормами к. 357. 

6.4. Диспенза Римського Архиєрея від обов'язку целібату 
Згідно з колишніми кодексами, безженні священики вищих ступенів свячен

ня, що понижені до мирського стану, не були диспензовані від обов'язку целіба
ту, якщо тільки їхнє свячення не було проголошене недійсним (СІС-1917 к. 213 
§ 2; CS к. 157 § 2). Теперішня дисципліна менш жорстка, позаяк цю диспензу на
дає Римський Архиєрей, і вона застережена за ним (к. 396, СІС к. 291). Суворість 
цього надання змінювалася в проміжний період, а й також і в колишні часи. 1 6 2 

У давнину, у дуже рідкісних випадках, священик міг бути диспензований від 
закону целібату, якщо йому було дуже важко або неможливо розійтися зі своїм 
партнером у цивільному подружжі, який був введений в оману щодо його свя-
щенства, за умови, що ці факти про пару не були відомі там, де вона фактично 
проживала. 1 6 3 На Тридентському Соборі були пропозиції послабити закон щодо 
целібату, тільки щоб повернути священиків, які стали послідовниками протес
тантської реформи в Німеччині та Англії і одружилися. Питання вивчала спеці-
яльна рада, яка постановила, що Церква не може відійти від традиції, яка сягає 
апостольських часів; однак, якщо священики зрікалися співжиття і подружжя, 
вони мали отримати прощення і знову залучатися до служіння. 1 6 4 У 1801 році 
папа Пій V зробив те саме у Франції після Французької Революції. Після такого 
періоду поблажливосте у X I X столітті маятник сягнув протилежної крайносте -
суворосте СІС-1917, якого наслідував CS. Але вже перед появою нових кодексів 
папа Пій X, папа Йоан X X I і пала Павло VI наказали Святій Палаті вивчати ви
падки прохань про диспензу від целібату після пониження до мирського стану. За 
Павла VI священики, які жили в конкубінаті або уклали цивільний шлюб, отри
мували диспензу для таємного одруження в Церкві. У своїй енцикліці Sacerdota-

ш Marco Brogi, «La perdita dello stato cléricale secondo la normativa della Chiesa cattolica», Kanon 14 (1998) 
92-114. 

1 6 5 F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. 5,De Matrimonio, 7 ed., Turin, 1961, 394. 
1 6 4 Alfons M. Stickler, II celibato ecclesiaslico: la sua storia e і suoi fondamenti teologici, LEV, 1994, 34. 
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lis Caelibatus Павло VI (1967) говорив про відхід священиків з болем, але й та
кож з пастирським співчуттям (83-90), проголошуючи свою готовність надати 
диспензу тим, хто не може бути поверненим до священичого служіння (88). 1 6 5 

У 1971 році Конгрегація у справах віровчення послала циркуляр місцевим орди-
наріям і главам церковних чернечих інститутів стосовно «Норм щодо причин по
ниження до мирського стану, які слід розглядати в єпархіяльних та чернечих ку
ріях, з диспензою від обов'язків, пов'язаних зі свяченням». 1 6 6 Місцева процедура 
була не судовою, а адміністративною, простішою і швидшою, і акти, підготовані 
священиком, якого уповноважував єпископ чи вищий настоятель, якщо не робив 
цього особисто, належало посилати до Конгрегації у справах віровчення. 

Невдовзі після свого обрання на папський престол у 1978 році папа Иоан 
Павло зупинив дію норм 1971 року і схвалив нові норми у 1980, які були видані 
як циркулярний лист Конгрегації у справах віровчення. У цих нормах більше не 
йдеться про пониження до мирського стану, а зосереджено увагу на диспензі від 
священичого целібату. Процедура є короткою, не судовою, але вимагає присут
носте нотаря на допиті священика. Ці процедурні норми досі мають силу, і їх 
застосовують як у Латинській, так і Східних Церквах, і навіть на місійних тери
торіях. Але вони посилаються на инший супровідний документ з шести статей 
щодо дійсних норм, які не були ніколи опубліковані; однак зміст цього доку
менту відомий з інструкції 1989 року, наданої CDWDS. З появою апостольської 
конституції Pastor Bonus (28. 6. 1988) і деяких офіційних пояснень до неї ця Кон
грегація стала єдиною компетентною дикастерією, яка розглядала питання втра
та клирицького стану, також для дияконів (раніше: СОС, Конгрегація у справах 
духовенства, чернецтва, євангелизації). Ця Конгрегація видала три документи, 
які тепер використовуються: 1) «Документи, потрібні для розпорядження у ви
падку диспензи від обов'язків священичого целібату» (1989); 2) втрата клириць
кого стану дияконом і диспенза від обов'язків свячення» (1990); 3) циркулярний 
лист, посланий до всіх єрархів стосовно «диспензи від обов'язків, що є наслід
ком священичого і дияконської о свячення» (1997). Цей останній, на відміну від 
перших двох, став доступним для загалу. 1 6 7 

Згідно з теперішньою практикою, яка ґрунтується на цих документах, що кон
кретизують канони кодексів, Римський Апостольський Престол надає диспензу 
(яка розглядається як канонічна ласка [gratia], а не право) від обов'язку клириць
кого целібату, навіть для священиків, яким ще не виповнилося сорок років. Сто
совно молодих священиків, то в 1995 Римський Архиєрей надав CDWDS особ
ливі вказівки, що їхні справи, навіть якщо вже повністю розглянуті, повинні бути 
заморожені, поки суб'єкту не виповниться сорок років; але в 1997 році Конгре
гація отримала повноваження продовжувати розгляд таких справ у виняткових 
випадках. Наприклад, у справах, які існували до свячення, прийняття клириць-
ких обов'язків було неповноцінним. Иншими словами, священнослужитель не 

| и Павло VI , енцикліка Sacerdotalis Caelibatus (24 червня 1967), AAS 59 (1967) 657-697; EV 2: 1415-15-13. 
1 6 6 CDF, циркулярний лист (13. 1. 1971) «De reductione ad statum Іаісаіет», AAS 63 (1971) 309-312; 

«Normae...» 303-308; EV 4: 72-82; Normae 83-111. 
1 6 7 CDWDS, циркулярний лист (6 червня 1997), EV 16: 549-559. 
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міг бути висвяченим взагалі з таких причин як брак належної свободи і відпо-
відальности через смертельний страх чи брак психічної свободи; негідність че
рез серйозну фізичну чи моральну ваду; постійна публічна непокора церковній 
владі, яка свідчить про попередній брак соціяльної інтеграції та послуху. Иншим 
мотивом може бути наявність серйозного скандалу. Кожне прохання (особливо 
про надання диспензи від обов'язку целібату і втрату клирицького стану) пови
нне бути зроблене в дусі смирення, звернене до «Найсвятішого Отця» і подане 
священиком через його єпископа або вищого настоятеля інкардинації (або через 
делегування єрарха за місцем проживання), які повинні додати свій votum. Існу
ють належні форми, які потрібно ретельно заповнити: libellus, тобто curriculum 
vitae фактів і та причин, на які спирається прохання. 1 6 8 Єрарх (тобто єпископ чи 
настоятель) повинен використати всі спроби, щоб зберегти священнослужителя 
для активного служіння і повідомити про це разом з документом «призупинен
ня повноважень». Тобто, упродовж періоду очікування, після того як прохання 
підписане, єрарх повинен заборонити священикові виконувати священнодійства. 
Заборона міститься у самих кодексах стосовно причин, що стосуються неправо-
сильности свячення (к. 1386 § 3; СІС к. 1709 § 2). Крім того, існує призупинення 
latae sententiae, яке накладають на латинських священнослужителів, які роблять 
спробу цивільного подружжя (СІС к. 1394). Якщо єрарх уповноважив священика 
(бажано з науковим ступенем у канонічному праві) вести справу, документ про 
уповноваження та votum інструктора священика (поєднання співбесіди з оцін
кою) також повинні бути поміщені в досьє. Якщо прохач живе в межах територі-
яльної юрисдикції иншого єрарха, votum останнього повинен розглянути можли
вий скандал у разі надання диспензи. Крім того, повинні бути додані показання 
свідків - як звичайних (батьків, родичів, товаришів, наставників), так і професій
них (лікарів, психологів, психіатрів), звіти (scrutinia) із семінарій чи освітніх за
кладів, свідоцтва (цивільне подружжя, народжені діти...). Якщо вимога опитати 
свідків пов'язана з серйозним скандалом, її можна оминути. Усе досьє повинне 
бути оснащене змістом та нумерацією сторінок, переплетене, і вся документація 
завірена нотарем. Три примірники потрібно надіслати (бажано через нунціяту-
ру) до CDWDS. Якщо ж справа пов'язана з неправосильністю свячення, східні 
єрархи надсилають її до СОС. Але якщо справа пов'язана з неправосильністю, 
що грунтується на Літургічному обряді свячення, документацію слід надсилати 
до Конгрегації у справах віровчення. 

Відповідна Конгрегація вирішує: 1) рекомендувати Римському Архиєреєві на
дати диспензу; або 2) відхилити прохання через брак підстав; або 3) вимагати до
даткової інформації. Конгрегація повідомляє священнослужителеві рішення че
рез єрарха. Коли є загроза смерти, місцевий єрарх може диспензувати диякона, 
але не иншого священнослужителя (к. 795, див нижче с. 551), для якого інфор
мативний процес можна оминути, і прохання може бути факсом надіслане до 
Конгрегації (номер факсу: 0039-06-69883499). Згідно з теперішньою практикою, 

1 6 8 Форми, які зазвичай можна отримати у курії діоцезії та чернечого настоятеля, див. у Review for Religious 
1981,7-8; 1982, 37-38. 
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з 1971 року диспенза, надана священикам Римським Архиєреєм від обов'язку 
клирицького целібату (або від деяких чи всіх клирицьких обов'язків) пов'язана 
з позбавленням клирицького стану. Навіть якщо священик не висловлював про
хання щодо цієї втрати, її накладають разом з диспензою. Диспензу зазвичай на
дають тим, хто залишив священиче служіння дуже давно, опинився в незвичай
ній і невиправній ситуації і хоче владнати її канонічно. 

Якщо овдовілі диякони хочуть одружитися вдруге, не втрачаючи свого кли
рицького стану, то вони можуть бути диспензовані від перешкоди свячення. Од
ною чи багатьма причинами для цього поблажливішого ставлення можуть бути: 
потреба єпархії у служінні овдовілого диякона; він має малих дітей, про яких по
трібно піклуватися; від повинен піклуватися про своїх старших батьків чи бать
ків дружини. Після отримання диспензи він може одружитися повторно і далі 
залишатися в клирицькому стані; але якщо він просить пониження до мирського 
стану, його надають також, з диспензою від усіх клирицьких обов'язків. 1 6 9 

7. Висновок 
Підсумовуючи сказане, важливо підкреслити, що покликання до священства є 

Божими дарами Церкві. Церква не є господинею церковних покликань і не може 
вважати, що повинна розпоряджатися чи керувати ними, як забажає. Водночас 
та сама теологія божественного покликання спростовує всі розмови про право 
на свячення - чи то чоловіків, чи то жінок. Існують аргументи на користь висвя
чення жінок, які варто розглянути, але аргумент про рівноправність чоловіків та 
жінок, чинний у стількох областях, не є одним із них. 

Як і Христос, який прийшов, щоб служити, священнослужителі покликані до 
служіння, а не для того, щоб вимагати прав, почестей чи перших місць. Однак ві
рні повинні визнавати в них представників Христа і Церкви. Бо слова, якими Ісус 
звернувся до своїх дванадцяти учнів, посилаючи їх виконувати свою місію, за
вжди залишаються істинними: «Хто вас приймає, той мене приймає» (Мт. 10: 40). 
СІСО приписував пошану до священнослужителів: «Усі вірні повинні шанувати 
священнослужителів згідно з їхніми різними ступенями і обов'язками, і вони за
плямують себе святотатством, якщо завдадуть тілесних ушкоджень священно
служителям» (С8 к. 54, СІС-1917 к. 119). Фізичне насильство супроти священно
служителів підлягає покаранню, а за насильство щодо єпископа кара є ще біль
шою (к. 1445; СІС к. 1370). 

У переглянутому праві священнослужителі більше не мають привілеїв, а тіль
ки права й обов'язки, крім того, набагато більше обов'язків, ніж прав. Цілком до
речно, що вони мають багато прав, щоб могти ще краще виконувати свої обо-

"* У зв'язку з цим варто згадати кількох одружених священиків і міністрів, які покинули єпископальні чи 
англіканські громади, протестуючи проти висвячення жінок, і приєдналися до Католицької Церкви в останнє 
десятиліття XX сторіччя. їм дозволили виконувати священнодійства після висвячення, але за умови, що вони 
не зможуть одружитися вдруге, коли помре їхня дружина. Як правило, їм не доручали служіння в парохіях, 
а тільки виховну, адміністративну чи соціяльну роботу, хоча вони, у разі потреби, могли допомагати здійсню
вати пастирську опіку. 
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в'язки. Самі тільки обов'язки і цілковита відсутність прав можуть означати по
вне виснаження священнослужителя. 

Велика частина канонічного права і майже все церковне судочинство зосеред
жені на подружжі. Це може не відповідати принципу єрархії цінностей, харак
терної для східної традиції. У справі диспензування від клирицького целібату 
практично той самий закон застосовується як в Латинській, так і Східних Като
лицьких Церквах. Але чи право достатньо прислуховується до особливої відмін-
ности, за допомогою якої східна традиція поєднує в тонкій рівновазі клирицький 
целібат, з одного боку, і служіння одружених служителів, з иншого (див. к. 373), 
відповідно до різниці у сприйнятті цих церковних цінностей? 

У світлі принципу субсидіарности, який є основним для канонічного законо
давства, справи найбільшої ваги і універсального виміру перебувають в компе
тенції центральної і найвищої церковної влади, у той час як инші справи пере
бувають у компетенції нижчої чи місцевої влади. У такому разі видається, що, 
мабуть, обов'язку целібату надано надто великої ваги, позаяк він може бути дис-
пензований тільки Римським Архиєреєм. Чи відображає це принцип єрархії цін
ностей, до яких повинне прислухатися канонічне право, достоту так, як богосло
в'я повинне прислухатися до єрархії істин? 

Якщо у справах, що стосуються недійсности свячення (к. 394 ч. 1-е), адмі
ністративний декрет римських Конгрегацій ґрунтується на таких переконливих 
доказах, що судовий розгляд стає непотрібним, то такі переконливі докази мо
жуть бути зібрані і належно використані патріярхом. 

ССЕО перевершив CS у відновленні гідности і прав патріярхів згідно із свя
щенними канонами. Кілька священних канонів розглядають справи на кшталт 
подружжя і целібату, однак без їхнього відтермінування чи застереження їх за 
найвищою владою, як це робить ССЕО. 

Римський Апостольський Престол видав ясні і точні норми щодо amissio status 
clericalis. Вони були зібрані і кодифіковані у чотирьох канонах СІС (кк. 290-293). 
За винятком обмежених повноважень, наданих патріярху (к. 397), п'ять канонів 
ССЕО (кк. 394-398) і чотири канони СІС у своїй суті є такими самими. Відтак 
практично ті ж норми регулюють канонічний інститут втрати клирицького стану 
в усій Католицькій Церкві. Це може виявитися багато в чому зручним, особливо 
стосовно процесуального права. Однак постає питання, чи те саме суттєве право 
придатне для Латинської Церкви і Східних Церков, зважаючи на їхні різні кано
нічні системи і традиції стосовно клирицького целібату. 
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Титул XI 

МИРЯНИ 
(кк. 399-409) 

Розглянувши у Титулі X духовенство, ССЕО присвячує Титул XI мирянам. Це 
важлива структурна відмінність порівняно з СІС. В останньому Книга Частина 
І починається, після чотирьох вступних канонів (кк. 204-207), Титулом І, присвя
ченим обов'язкам і правам усіх християнських вірних (кк. 208-223). Далі розмі
щений Титул I I , присвячений мирянам (кк. 224-231), а згодом Титул, у якому йде 
мова про духовенство чи «священнослужителів» (кк. 232-293). Далі (кк. 298-329) 
усі вірні (духовенство і миряни) знову розглядаються разом в «Об'єднаннях ві
рних» (Титул V). Чернецтву відведено Частину І Книги, що має назву Інститути 
посвяченого життя і товариства апостольського життя (573-746). 

Навряд чи тут варто обговорювати причини цих структурних відмінностей. 
Важливу роль відіграє еклезіологія, а також різні технічні моменти, що жодним 
чином не применшують ролі чернецтва у Східних Церквах. Зауважмо тільки, що 
ці три титули (духовенство, миряни і монахи) передбачалися вже тоді, коли VI 
дослідницька група PCCICOR складала Титул про мирян на сесії 29 березня -
1 квітня 1976 р. 1 

У коментарі до ССЕО навряд чи варто докладно обговорювати богослов'я чи 
соціологію мирян у Церкві. Щоб відшукати богословське місце мирян у вченні 
Церкви, слід звернутися до II Ватиканського Собору (Догматична конституція 
про Церкву LG розділ IV і декрет про мирян Apostolicam Actuositatem), а також 
до післясинодального апостольського звернення Christifideles laici,2 у якому папа 
Йоан Павло презентує головні питання, що обговорювалися на Синоді Єписко
пів у 1987 році щодо мирян. Два кодекси, СІС (кк. 224-231) і ССЕО (кк. 399-409), 
роблять спробу перекласти мовою права нову соборну богословську візію ми
рян. Чи відповідає насправді те місце, яке займають миряни у Церкві, цій візії 
і праву, і якою мірою, повинна визначитися релігійна соціологія. Подальші ко
ментарі змушені обмежитися розглядом церковного права щодо мирян. 

1 Nuntia 5 (1977) 40-44. «Цей [порядок: духовенство, миряни, ченці] свідчить радше про буквальну відда
ність Lumen Gentium II Ватиканського Собору, ніж про клирицький ухил східного кодексу», - George Nedungatt, 
«The New Oriental Canon Law on Lay People», Vachanadhara 10 (1991) 15-21, на с. 16. Див. на порядок розділів 
у L G : 3 (єрархія або клир), 4 (миряни), 6 (монашество). 

2 A A S 81 (1989) 393-521; EV 11 (1989) 1606-1900. 
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1. Кодифікація канонів 
У вступі до Проекту щодо мирян, який був надісланий до консультативних ор

ганів у 1981 році, згадується, що певні члени дослідницької групи бажали, щоб 
норми щодо фундаментальних людських прав і прав усіх християн були визна
чені детальніше. Зрештою, дослідницька група вирішила нічого не говорити про 
них у Кодексі, а залишити їх для проекту Lex Ecclesiae Fundamentalis (LEF).3 

Спостереження консультативних органів щодо Проекту вивчила дослідниць
ка група консультантів, яка збиралася з 10 до 12 жовтня 1981 р. Половина з них 
схвалила Проект De Laicise Секретаріят PCCICOR спитав у семінару, чи зручно 
було б долучити до Східного Кодексу кк. 204-223 СІС стосовно обов'язків і прав 
вірних. 5 Майже всі ці тексти походять з LEF (гл. І, кк. 1-30).6 У той час, коли ви
ник задум створення LEF, він замислювався як спільний для Латинської і Схід
них Католицьких Церков. І справді, на пізнішій стадії його складала змішана 
дослідницька група з двох кодексових рад. Звідси і з'явилася ідея включення 
канонів LEF у ССЕО. Зважаючи на фундаментальний характер цих канонів, до
слідницька група запропонувала помістити їх на самий початок Кодексу, у Титул 
І, присвячений вірним. Таким чином ці тексти стали кк. 7-26 ССЕО, майже слово 
в слово повторюючи кк. 204-223 СІС (див. ССЕО Титул І). Відтак, ідентичність 
форми і відмінність місця у двох кодексах слід пояснювати історією підготовчої 
роботи над Кодексом у 1981 р. 

Однак, хоча кк. 7-26 про вірних прийняла в Кодекс дослідницька група щодо 
Мирян, ми повинні оминути їх, позаяк впни обговорюють вірних загалом (а тому 
стосуються також священнослужителів і ченців), а не власне мирян. Тепер ми 
дослідимо Титул X I , присвячений мирянам. 

2. Порівняльний огляд двох кодексів 
Давши визначення мирянам (к. 399), ССЕО присвячує десять канонів (400-409), 

щоб окреслити місце, яке посідають миряни в Церкві, їхню роль, обов'язки і пра
ва. Більшість з цих канонів безпосередньо натхненні Титулом II Частини І Кни
ги СІС, який у своїх кк. 224-231 ро лядає «обов'язки і права вірних мирян». 

Окрім визначення, тільки три положення не мають жодних відповідників 
у Латинському Кодексі. У двох з них (кк. 403 § 1 і 405) йдеться про ситуацію, 
характерну для Східних Церков. Третє (к. 408 § 3) стверджує принцип загального 
підпорядкування, який слід приймати як належне. З иншого боку, деякі канони 
тільки відтворюють Латинський Кодекс. До таких належать кк. 400 (СІС к. 224). 
402 (= 227), 404 § 2 і 3 (= 229 § 2 і 3), 407 (= 226 § 1), 408 § 1 (= 228 § 2). В инших 

3Nuntia 13 (1981) 89-90. 
'Nuntiali (1985) 3. 
5 Там же. 4. 
6 Текст Проекту 1971 р. Різні проекти (1966, 1969, 1970) L E F і цю главу І див. René Metz, «Droits de l'homme 

ou droits du chrétien dans le projet de la 'Lex Ecclesiae Fundamentalis,'» y: fus et Salus animarum, (Festschrift Bern
hard Panzram), ічі Ulrich Mosiek і Harrmut Zapp, Freiburg, 1972, 75-91. 
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Порівняльна таблиця 

ССЕО СІС Спостереження 

к. 399 немає в СІС 
400 к. 224 текст практично ідентичний 
406 225 § 1 запозичує тільки кінець канону 

401 225 §2 удосконалений,але з вживанням 
однакових термінів 

407 226 § 1 той же текст, вдосконалена форма 
402 227 той же текст 
408 §2 228 §1 той же текст 
408 §1 228 § 2 той же текст 
408 §3 немає в СІС 
403 §1 немає в СІС 
405 немає в СІС 
404 §1 229 §1 текст дещо відмінний 

§2 §2 той же текст 
§3 той же текст 

403 §2 230 §з коротший текст 
409 § 1 231 § 1 запозичено багато моментів 

§2 §2 запозичено багато моментів 

627 § 1 226 §2 поміщений не в Титулі XI ССЕО, 
а в «Християнському вихованім» 

випадках існує очевидне запозичення, попри певні чисто формальні відмінності: 
кк. 401 (= 225 § 2), 403 § 2 (= 230 § 3), 409 (= 231). Тільки к. 404 § 1 є дещо від
мінним від свого відповідника к. 229 § 1. 

Окрім визначення, тільки три положення не мають жодних відповідників у 
Латинському Кодексі. У двох з них (кк. 403 § 1 і 405) йдеться про ситуацію, ха
рактерну для Східних Церков. Третє (к. 408 § 3) стверджує принцип загального 
підпорядкування, який слід приймати як належне. З иншого боку, деякі канони 
тільки відтворюють Латинський Кодекс. До таких належать кк. 400 (СІС к. 224), 
402 (= 227), 404 § 2 і 3 (= 229 § 2 і 3), 407 (= 226 § 1), 408 § 1 (= 228 § 2). В инших 
випадках існує очевидне запозичення, попри певні чисто формальні відмінності: 
кк. 401 (= 225 § 2), 403 § 2 (= 230 § 3), 409 (= 231). Тільки к. 404 § 1 є дещо від
мінним від свого відповідника к. 229 § 1. 

Помітнішою є відмінність у Титулах, під якими у кодексах поміщено норми, що 
стосуються мирян. Латинський Кодекс говорить про «обов'язки і права вірних 
мирян». ССЕО небезпідставно воліє вживати простішу назву: De Laicis. Мож
ливо, «christifideles» у додаток до «Іаісі» колись служило певній меті, а саме на
голошувало, що миряни передусім є christifideles. Але там, де немає такого сло
вовживання, як «christifideles clerici» чи «christifideles monachi/religiosi», вислів 
«christifideles Іаісі» може звучати дещо дивно: особливим є вживання laïc у фран

цузькій мові і Іаісі в італійській політиці, де ці слова мають секулярний, анти
клерикальний і часом навіть атеїстичний відтінок. 
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3. Визначення мирян 
Перший канон цього Титулу дає визначення «мирянам» (к. 399). Це важливе 

нововведення. У СІС немає визначення мирян, як і духовенства чи чернецтва 
(див., однак кк. 573,607, 1008). У подвійному поділі christifideles, або Христових 
вірних, («duo genera christianorum» - Ґраціан), миряни є «иншими» (ceteri), тобто 
тими, хто не є «священнослужителями, яких також у праві називають клирика
ми» (СІС к. 207 § 1). Таким чином монахи, які не є священнослужителями, нале
жать до мирян (СІС к. 207 § 2). Цей подвійний поділ не був прийнятий у східній 
кодифікації, яка воліла дотримуватися потрійного поділу і дала позитивне ви
значення священнослужителям, монахам і мирянам. 7 Хоча СІС-1917 назвав Час
тину І Книги (кк. 682-725) De Laicis, у ньому практично не йдеться про мирян, 
а також немає будь-якого визначення цього терміну. Він тільки визнав їхнє право 
приймати таїнства (к. 682), забороняючи їм носити клирицьке облачения (к. 683). 
У решті канонів (684-725) йшлося про об'єднання вірних. 8 

М.Р. Cleri sanctitati від 2 червня 1957 року стосовно східних обрядів та осіб 
(558 канонів) присвятив тільки три канони мирянам (кк. 527-529).9 їх ми зна
ходимо в Титулі V Книги, названої De Laicis, однак там все одно немає визна
чення мирян. Справді, 32 канони (кк. 527-558), яких ми знаходимо під Титулом 
V, не становлять однорідної групи, позаяк у 29 з них (кк. 530-558) йдеться про 
об'єднання вірних. 

Але якщо східні каноністи (чи СІСО) не намагалися (або не вважали за по
трібне) дати визначення мирянам, їхні колеги на Заході різнилися від них мало. 
Незначне місце, яке відводили мирянам у Церкві, і певна неповноцінність, яка 
часто відображалася в єрархічному поділі духовенство-миряни, не могли не по
значитися на канонічній доктрині. Мирян представляли (але не визначали) в не
гативний спосіб. Миряни не мали «жодного рангу в єрархії» (Челоді); вони про
сто «не належали до неї» (Вермеерш-Ґройзен) Єдині позитивні елементи - і вони 
важливі! — полягають в тому, що миряни охрещуються і, що «вони належать до 
вірних». 

До II Ватиканського Собору ситуація не змінилася. Конституція LG (21 лис
топада 1964 р.) дала поштовх до протилежної тенденції, сказавши, що «під імен
ням мирян тут розуміються всі вірні християни, крім членів священного чину та 
чернечого стану». 1 0 Миряни «втілені в Христа через хрищення, становлять народ 

7 Nuntiall (1985) 6-8. Детальне пояснення цього рішення див. у: IvanZuzek, «Bipartizione о tripartizione dei 
Christifideles псі СІС е nel ССЕО», Apollinaris 67 (1994) 63-88; передруковано у: той же автор, Understanding, 
328-353. 

8 Про об'єднання вірних у ССЕО див. Титул XIII , кк. 573-583. 
' CS канон 527 перейняв положення к. 682 СІС-1917, і к. 529 заборонив світській особі носити «церковне 

облачения», що було термінологічним удосконаленням порівняно з «клирицьким облачениям» СІС-1917 к. 683. 
Але CS к. 528 був нововведенням стосовно СІС-1917. У ньому йшлося про католицьку акцію, яку папа Пій 
XI ревно підтримував у 1920-х. Хоча «Католицька Акція» явно не згадувалася в цьому каноні, його зміст не 
викликав сумніву: «що миряни пропонують допомогу священнослужителям у боротьбі за християнське зако
нодавство, яке регулюватиме життя усієї нації». Апостолят мирян замислювався як «співпраця з апостолятом 
єрархії» (II Ватиканський Собор, АА, 20) і як такий, що доповнює апостолят духовенства і підпорядкований 
йому. 
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Божий, та беруть участь в Христовій священичій, пророчій та царській службі» 
(LG31). 

Черпаючи натхнення з цього визначення соборного Декрету про мирян Apos-
tolicam Actuositatem (18 листопада 1965 р.) к. 399 ССЕО визначає мирян як «ві
рних, які мають їм властивий і особливий мирський характер і, які беруть участь 
у місії Церкви, хоча живуть у світі, не мають свячення і не належать до чернечого 
стану». Цей текст АА відрізняється дуже мало і тільки в дуже малому від того, 
що прийняла VI дослідницька група PCCICOR під час свого першого засідан
ня, присвяченого мирянам (22 березня - 1 квітня 1976): Nomine laicorum in hoc 
Codice intelliguntur christifideles qui, vitae saecularis consortes missionem Ecclesiae 
participant salvificam, cuius in muneribus exercendis proprium habentpartem, neque 
ordine sacro insigniti neque statui monastico vel religioso adscripti.11 

Тут були чітко окреслені характерна природа мирян, їхня участь у спаситель-
ній місії Церкви з огляду на прийняття хрещення і неминуча відмінність між ми
рянами, з одного боку, і духовенством та чернецтвом, з иншого. Цей текст 1976 
року незмінним потрапив до Проекту, надісланого 15 листопада 1981 до консуль
тативних органів. 1 2 У жовтні 1981 року його ще раз обговорила спеціяльна гру
па з чотирьох консультантів з урахуванням відгуків на нього. Ця дискусія при
звела до трохи иншої редакції: Nomine laicorum in hoc codice intelliguntur chris
tifideles quibus indoles saecularis propria ac peculiaris est, quique in saeculo viventes 
missionem Ecclesiae participant, neque ordine sacro insigniti neque statui religioso 
adscripti.13 Після незначної зміни, внесеної до Проекту (SCICO), який був надіс
ланий членам PCCICOR 17 жовтня 1986 р . , 1 4 Координаційна Група зробила ще 
дві незначні зміни, 1 5 перш ніж канон набув своєї остаточної форми, яку ми ма
ємо в к. 399 ССЕО: Nomine laicorum in hoc Codice intelliguntur christifideles qui
bus indoles saecularis propria ac specialisest, quique in saeculo viventes, missionem 
Ecclesiae participant, neque in ordine sacro constitua neque statui religioso ascripti 
sunt. Відтак особливе покликання мирян зображене як спеціялізація у христи
янському житті (див. indoles saecularis... specialis), достоту так, як спеціяліза-
цією є покликання чернецтва (несекулярність).і6 Якщо останні зрікаються світу 
(saeculo renuntiant, к. 410) у пошуку царства Божого, то перші живуть у світі, щоб 
інтегрувати його в те саме царство, про що більш явно йде мова в к. 401. 

10 У старогрецькій Алакос (від Хаос,, «люди»), від якого походить латинське «laicus» і англійське «layman», 
не стосується людей у цілому, а людей як відмінних від своїх лідерів, чи то політичних (царі), чи то релігійних 
(священики). Це дуже очевидно також на прикладі добре відомої латинської фрази SENATUS PUPULUSQUE 
ROMANUS, яку досі можна побачити на вулицях Рима у скороченій формі SPQR, де «populus» вживається у 
партитивному значенні. Таким і є «laicus». Див. Ignace de la Potteric, «L'origine et le sens primtive du mot laïc». 

Nouvelle Revue Théologique 80 (1958) 840853; переглянутий і розширений варіянт див. у La vie selon l'Esprit 
(Unam Sanctam 55), Paris, Cerf, 1965,13-29; італ. перекл., La vita seconda la Spirito, Rome, Ave, 1965, 15-34. 

11 Nuntia 5 (1977) 40-41. 
n Nuntia 13 (1981) 112-113, к. 88. Див. також с. З, 89-90. 
"Nuntia21 (1985) 3, 6-8; 11-13. 
14 Див. зміну «pecucaris» на «specialis» у Проекті ІСШСЩ, пізніше опублікованому в Nuntia 24-25 (1987) 

76, к. 397. 
13 Фраза «ordine sacro insigniti» була замінена на «in ordine sacro constituti», і канон закінчився доданим 

«sunt»; Nuntia 27 (1987) 49, к. 397. 
16 Nuntia 13 (1981)90. 
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4. Права й обов'язки мирян 
Канони СІС часто говорять про «права й обов'язки» у зв'язку з одною і тою ж 

ситуацією. 1 7 Тут йдеться про право чи про обов'язок? Деколи це справді одне або 
инше. 1 8 Але частіше канон говорить про доручення і завдання, які слід виконати, 
не згадуючи про жодне право чи обов'язок мирян робити це. Так трапляється, на
приклад, коли йдеться про покликання мирян до «церковних урядів та завдань» 
(к. 228 § 1), прохання про їхню пораду (к. 228 § 3), заохочування їх шукати наста
нов (к. 229), залучення їх до Літургії (к. 230). Миряни не мають «права» вимага
ти, щоб завдання (miinus) було надане їм, ані церковна влада не може змусити їх 
виконати будь-яке з них в ім'я «обов'язку», що поклало б його тягар на них. Усе 
це є справою компетентности, можливостей і «доброї волі» з одного боку, і тур
боти, запрошення та пропозиції, з иншого. Законодавець 1983 року недоречно за
провадив «Право» з усіма його прерогативами та обмеженнями у ті царини, де 
людські взаємини можуть лише сподіватися на щасливе завершення перемовин. 
Тут не йдеться про здійснення будь-якого права чи про тягар обмежень, а про 
завдання, за які потрібно взятися, чи місії, які потрібно виконати. І саме Право 
повинне відкрити такі можливості, а люди мусять знати, за яких умов вони змо
жуть долучитися до них. 

Законодавцю 1983 року докоряли за бажання надати мирянам місце не в 
Церкві, а в канонах Кодексу, для того щоб відгукнутися на бажання Ватикан-
ського Собору надати мирянам місце, у якому тридентійське богослов'я, тур
буючись про «наслідки» Реформи, часто їм відмовляла. 1 9 Так з'явився сучасний 
Титул про мирян. Уже йшла мова про те, що без нього можна було б обійтися, 
і що він перебуває в небезпеці бути цілком забутим. 

Ми тільки звертаємо увагу на те, що законодавець ССЕО, аж ніяк не забуваю
чи про цей Титул, значною мірою привласнив його. Але як він, керуючись цією 
моделлю, вирішив питання мирян? Джерела положень під титулом De Laicis в 
ССЕО слід шукати не тільки в СІС, але й у вченні II Ватиканського Собору. Ці 
спільні джерела також значною мірою пояснюють подібність часто навіть іден
тичність канонів щодо мирян в ССЕО і СІС. 

Ми не будемо докладно обговорювати к. 400 (текстуальне запозичення з к. 224 
СІС), який складається тільки зі вступу, що вказує на подальші канони, водно
час згадуючи, що миряни мають також ті обов'язки і права, які «спільні усім 
вірним». 2 0 

17 Наприклад, кк. 225 § 1 ; 229 § 1. 
" Дещо критичну оцінку цієї частини СІС див., юкрема, у Sobanski, «L'ecclésiologic du nouveau Code de 

druoit canonique», y: Le nouveau Code de droit canonique, Actes du V
e

 Congrès intern, de droit canonique, Ottawa. 

1984, (Ottawa, 1986) 250254; E. Corecco, «Il catalogo dei doveridiritti del fedele nel СІС. I diritti fundamental! 
délia persona umana», Atti colloquio iuridico Lateranense, 1984, Utrumque ius 12; D. Le Toumeau, «Le sacerdoce 

commun et son incidence sur les obligations et les droits des fidèles en général et des laiïcs en particulier», R D C 39 

(1989) 155194. 
18

 Eugenio Corecco, «I laici nel nuovo Codice di diritto canonico», La Scuola Catlolica 112 (1984) 208209. 

Окрім усього иншого автор зауважує, що положення кк. 225-231 СІС стосуються не тільки мирян, але й усіх 
вірних. Тільки СІС кк. 225 § 2, 226 і 227 можуть застосовуватися виключно до мирян. 

20 Цей канон у своїй теперішній формі фігурував у Проекті 1981 р.: див. к. 88 bis у Nuntiu 21 (1985) 13. 
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Титул XI не подає повного переліку обов'язків і прав мирян, а тільки ті, які 
він вважає (по суті, досить неточно!) характерними для них. Фактично, Титул І 
зібрав більшість прав та обов'язків, які спільні для всіх християн, у той час як 
инші розкидані в инших місцях Кодексу. 

4 .1 . Фундаментальне право й обов'язок 
Канон 401, натхненний LG 31 і запозичений частково з к. 225 СІС і частково 

з CS 528 § 1, проголошує фундаментальне право й обов'язок мирян здобувати 
царство Боже в дочасному світі, облаштовуючи його згідно з божественним по
рядком. 2 1 Це потрібно робити трьома способами: 1) свідчити про Христа у своє
му особистому, сімейному, суспільному і політичному житті, тобто у всіх спра
вах буденного життя; 2) боротися за тріумф «справедливих законів» у суспіль
стві (див. CS к. 528 § 1); 3) будучи «закваскою» освячення світу завдяки випро
мінюванню віри, надії і любови. Це грандіозна й амбіційна мета, що виходить 
поза межі Права. Це ідеал, який к. 401, так і к. 225 СІС, почерпнув з глави 4 De 
Laicis, ч. 31 LG, який був використаний, як ми побачили, у формулюванні визна
чення мирян. Собор надає мирянам таку компетенцію і завдання: ex vocatione 
propria res temporales gerendo et secundum Deum ordinando regnum Dei quaerere... 
їхнє покликання він вбачає в тому, щоб працювати fermenti instar ad mundi san-
ctificationem... testimonio vitae suae fide, spe et caritate fulgentes... Ці вислови по
трапили в к. 401. 

4.2. Свобода мирян 
Ця діяльність мирян передбачає їхню свободу. Остання є предметом к. 402, 

який стверджує її потребу стосовно влади і описує, як вірні миряни повинні ви
користовувати її в цивільному житті. 

«Миряни мають право вимагати, щоб для них була визнана така свобода у 
справах земного суспільства, яка належить усім громадянам». Досить загальне 
ствердження принципу, яке об'єднує Декларацію прав людини, а також тексти 
II Ватиканського Собору про людську гідність, невід'ємні права та особливо 
свободу совісти і віровизнання. Нагальність цього заклику стає ще вагомішою, 
якщо зважити на перешкоди до людської гідности, які існували і досі існують 
в усьому світі. 

Таким чином ця свобода повинна дозволити мирянам діяти у згоді з духом 
Євангелії, цілковито додержуючись науки, якої навчає Учительський уряд Церк
ви. Канон завершує розважливе слово перестороги: вони не повинні у сумнівних 
справах представляти власний погляд як «науку Церкви!» 

У своїй ранішій формі цей канон стверджував лише право кожного вірного 
мирянина на визнання «свободи, яка належить кожному громадянину» у справах 
цивільного життя. 2 2 Але під час засідання у жовтні 1981 р . 2 3 дослідницька група, 

21 Обговорення удосконалення цього канону з 1981 р. до редакції, прийнятої в ССЕО, див. Nuntia 21 (1985) 
13-15. 

"Канон 90 Проекту 1981 p., Nuntia 13 (1981) 113. 
25 Nuntia 21 (1985)3. 
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якій було доручено перегляд Титулу De Laicis, замінила запропонований текст 
текстом к. 227 СІС, вважаючи його більш відшліфованим і точним. 2 4 

Ця законодавча заява, відтворена з допомогою однакової термінології в обох 
кодексах, ще раз веде нас до II Ватиканського Собору. Конституція Gaudium et 
Spes (7 грудня 1965 р.) 2 5 у Главі IV de vita comunitatis politicae, сильно наголо
шуючи на повазі до відмінності між «політичною громадою» і Церквою (ч. 76), 
вимагає визнання права Церкви «завсіди і всюди... з правдивою свободою про
повідувати віру, викладати свою науку про суспільність, виконувати серед людей 
без перешкод своє служіння та давати моральну оцінку...» 

Знайшовши в такий спосіб місце вірних мирян у людському суспільстві, Ко
декс розглядає їхню роль у Церкві. 

4.3. Миряни й обряд 
Канон 403 нагадує і підтверджує право й обов'язок усіх вірних дотримувати

ся власного обряду (к. 40 § 3). Він додає також подальше право на активну участь 
у Літургійних відправах будь-якої Церкви sui iuris, а відтак і иншої Церкви sui 
iuris відповідно до Літургійних законів (§ 1). У випадку потреби чи справжньої 
користь, коли відсутні священнослужителі, мирянину, чоловікові чи жінці, мо
жуть бути довірені певні їхні функції згідно з приписом права (§ 2). Прикладом 
такого закону є к. 610 § 4 щодо проповідування Слова Божого навіть у церкві. 

Норма § 2 узгоджується з LG 35 і відповідає к. 230 СІС, однак її, можливо, 
варто обережніше впроваджувати у Східних Церквах, 2 6 ніж у Латинській Церк
ві, позаяк у перших таке служіння традиційно застережене за тими, хто отримав 
свячення (вище чи нижче). 2 7 

4.4. Миряни і релігійна культура 
Кодекс присвячує три канони (404-406) релігійній культурі мирян: її здобут

тю, збагаченню і розширенню. Згадуються навіть перші уроки дитячого катехи-
тичного навчання (к. 404 § 1, initium). Але § 1 канону наполягає на «праві й обо
в'язку» (формула, повторена в § 1 in fine, взята з к. 229 СІС, який розглядає те ж 
питання) мирян здобувати, відповідно до своїх здібностей, знання християнської 
науки, яку об'явив Христос і викладає Учительський уряд Церкви. Таким чином 
вони зможуть жити згідно з наукою, проголошувати її і, у разі потреби, боронити. 

24 Nuntia там же, 16. 
25 Того ж дня і на тому ж IX засіданні була проголошена Декларація про релігійну свободу (COD 1001-1011). 
26 Salachas, Istituzioni, 302-303. 
27 У 1997 p. Конгрегація у справах духовенства видала міжвідомчу інструкцію Про «співпрацю мирян зі 

свящсничим служінням», спільно підписану вісьмома відомствоми і схвалену «in forma specifica» папою (AAS 
89 [1997] 852-877; EV 16: 671-740). Вона не продовжує богословської дискусії і не стосується східних католи
ків. Конгрегації у справах Східних Церков немає серед восьми відомств, мабуть тому, що основна проблема, 
висвітлена в інструкції, а саме, непотрібна «секуляризація» священичого служіння (і в цьому сенсі «клерикалі-
зація» мирян), не є поширеним зловживанням у Східних Церквах, і в разі потреби цю проблему може вирішити 
партикулярне право. 



К К . 3 9 9 - 4 0 9 281 

У к. 404 § 2 стверджено право мирян здобувати досконаліше знання «священ
них наук», навчаючись у «церковних університетах або факультетах, або інсти
тутах», щоб здобути «академічні ступені». 

Звертаючись до культури, к. 404 § 3 дає повноваження мирянам, які мають 
відповідну кваліфікацію, викладати священні дисципліни, отримавши мандат 
від компетентної церковної влади. 

Ця «хартія» християнської культури і релігійних знань заслуговує на увагу. 
Право не робить царину знань чимось таким, що застережене за духовенством. 
Миряни також мають доступ до неї. Здобувати знання у цих сферах є також для 
них «обов'язком!» Визнаючи здібності декого з них, Кодекс передбачає їхню 
участь у викладанні. Це останнє повинне відбуватися в межах церковних на
вчальних інституцій, передбачених в § 2, або паралельно з ними. 2 8 

Як наслідок, взаємна співпраця, з вимогою опанування потрібних знань і під 
контролем компетентної релігійної влади, дозволяє розширювати культуру як 
духовенства, так і мирян у модальностях, до яких колись ставилися з підозрою. 2 9 

По суті, це положення відповідає сучасній реальності, особливо у Східних Церк
вах, де миряни є серед провідних богословів. 

Канон 405 закликає мирян вивчати Літургійну, богословську, духовну і дисци
плінарну спадщину, щоб таке знання допомагало плекати «взаємну доброзичли
вість, пошану й єдність дій між мирянами різних Церков свого права», сприяло 
співпраці попри відмінності в обряді і служило «загальному добру суспільства, 
в якому вони живуть». Відтак ці практичні культурні і пізнавальні цілі виражені 
досить точно. Навчання не є самоціллю. Знання є одним із засобів, і не останнім, 
забезпечення миру та взаємоповаги між людьми. До Церков sui iuris, про які тут 
йде мова, слід зарахувати також Латинську Церкву, хоча вона і не згадана тут 
виразно. 

4.5. Миряни і євангелизація 
Підхопивши фінальну фразу § 1 к. 225 СІС, к. 406 ССЕО покладає на мирян 

особливий обов'язок проповідувати «у тих обставинах, де тільки завдяки їм люди 
можуть почути Євангеліє і пізнати Христа». 3 0 Відповідно до «свого покликання» 
миряни «мають окремий обов'язок» 3 1 спричинятися до «побудови Божого Наро-

28 Численні канони ССЕО знову і знову наголошують на важливості розвитку поважної релігійної культури 
(див. кк. 618, 620, 623 § 1, 624 § 1 і 3, 634 § 3, 639, 640 § 1, 645, 646). 

29 Трульський Собор (691/692) заборонив мирянам прилюдно проповідувати чи навчати (к. 64). Коментар 
трьох головних візантійських каноністів прояснює точне значення цієї заборони: тільки єпископи мають уряд 
навчати автентично. Згідно з Арістеном, «миряни не повинні проповідувати, претендуючи на владу навчання» 
(PG 137: 740 А). Зонарес підкреслює, що у всьому потрібно дотримуватися порядку, і що мирянам заборонено 
навчати прилюдно, а тому приватне навчання не заборонене (там же, 737 С). Бальзамон пояснює, чому це так, 
посилаючись на полеміку. «Ані священнослужитель, ані войовничий монах, ані будь-хто инший не повинен 
збирати натовпу і прилюдно розмірковувати про віру» (там же, 737 В). Тому собор прагне передусім уникнути 
догматичної поляризації за плечима могутніх світських володарів. 

30 Канон 406 посилається на к. 14, згідно з яким «усі вірні мають право й обов'язок дбати про те, щоб Боже 
провіщення спасіння щораз то більше доходило до всіх людей усіх часів і всього світу». Канон 406 наголошує 
на цьому обов'язку стосовно мирян. СІС к. 225 поєднує у своєму § 1 положення ССЕО кк. 14 і 406. 

31 СІС к. 226 § 1 говорить тут про peculiare officium. Officium, можливо, краще від obligatio щодо ситуації 
з одруженими чоловіками й жінками. 
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ду» у своєму подружньому і сімейному житті. Цей обов'язок, сформульований 
тут у загальних рисах, стосовно окремих питань виразно витлумачений в инших 
канонах, особливо в тому, що стосується подружнього життя і народження та ви
ховання дітей. Канон 407, який проголошує цей обов'язок, тільки повторює тер
міни к. 226 СІС. За цими текстами можна впізнати соборне вчення, яке широко 
розвинуло ці питання в LG (31, 35,41) і АА(11). 

4.6. Церковні завдання 
Два канони (408 і 409) детальніше розглядають церковні завдання, до яких мо

жуть бути покликані миряни. 3 2 Канон 408 § 1 проголошує, що миряни, які мають 
відповідні знання, досвід і людські якості (honestas), заслуговують (habiles), щоб 
з ними, як з експертами та консультантами, радилася церковна влада - чи то як 
з окремими особами, чи то як з членами рад і з'їздів у межах парохії, єпархії або 
патріярхату. 

Так само компетентна влада може покликати мирян виконувати певні церков
ні завдання (тпипега), серед яких можуть бути також і officia, за винятком, звісно, 
тих завдань, які вимагають, щоб особа отримала свячення (к. 408 § 2), а також 
тих, які виразно заборонені партикулярним правом їхньої Церкви sui iuris?1 Згід
но з СІС к. 228 § 1, миряни можуть робити тільки те, що їм було позитивно до
зволено у праві. Иншими словами, якщо відповідно до СІС миряни можуть ро
бити те, на що їх уповноважує закон, то згідно з ССЕО вони можуть робити те, 
чого право не забороняє (виразно або застерігаючи за духовенством). Потрібно 
зауважити, що останнє відкриває ширше поле для діяльності. 

Щобільше, § 3 уточнює, що миряни, яким довірені такі завдання, у їх здій
сненні повинні залишатися повністю підлеглими церковній владі. 

Вказавши в к. 408 на завдання, до виконання яких на службі Церкві можуть 
бути запрошені миряни, подальший канон ССЕО формулює два принципи: один 
з них стосується обов'язків мирян, а инший - їхніх інтересів. Канон 409 § 1 вима
гає, щоб миряни, покликані виконувати служіння в Церкві, чи то на постійній, чи 
то на тимчасовій основі, мали відповідний вишкіл для виконання цього завдан
ня. Це обов'язок (obligatione tenetur), каже текст. Ця вимога є самоочевидною. 
Той факт, що Кодекс згадує його в такій імперативній манері демонструє вагу, 
яку він надає йому, і, можливо, також брак вишколу, який час від часу виявлявся 
на практиці. 

З иншого боку, § 2 стверджує право (ius) мирян отримувати за свою службу 
«належну винагороду», дотримуючись також приписів цивільного права, щоб 
вони могли задовольнити свої потреби і потреби сім'ї. Це очевидно не виклю
чає «добровільної служби», а має на меті уникнути зловживань в останній. Далі 
канон стверджує право тих, хто залучений до такого служіння, на забезпечення, 
соціальну захищеність і лікарську допомогу в разі потреби. 

32 Стосовно формування цього тексту у 1981 році див. Шпііа 21 (1985) 22-24. 
33 Ці положення повторюються з незначними модифікаціями форми у к. 228 § 1 і § 2 СІС. 
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І знову положення цих канонів і терміни, у яких вони сформульовані, узяті з 
СІС, де ми їх знаходимо в к. 231 § 1 наприкінці Титулу про «обов'язки і права 
вірних мирян». 3 4 

5. Канони про мирян в инших місцях Кодексу 
Не всі норми, у яких йде мова про мирян, містяться в Титулі X I . Наприклад, 

в инших місцях Кодексу є канони, у яких йде мова про завдання чи обов'язки 
відповідно до кк. 408 і 409, які ми щойно обговорювали. Такими є, наприклад, 
обов'язки судді, авдитора, промотора справедливости, захисника вузла перед цер
ковними трибуналами, 3 5 нотаря патріяршої (к. 123 § 2) чи єпархіяльної (к. 253) 
курії, економа Патріяршої Церкви (к. 122 § 1) чи єпархії (к. 262 § 1). 

ССЕО виразно або неявно передбачає участь мирян у патріяршому (к. 140-144) 
і єпархіяльному (к. 235-242) соборах, у радах з економічних справ єпархій 
(кк. 262-263) і парохій (к. 295), а також у душпастирських радах єпархій 
(кк. 272-275) і парохій (к. 295). 

Але Кодекс не уповноважує мирян брати участь у призначені своїх душпас-
тирів, патріярхів, єпископів і парохів. До появи положень CS 1957 року миряни 
відігравали важливу роль у виборах своїх душпастирів у кількох Східних Церк
вах, як це досі відбувається в деяких Православних Церквах. 3 6 У час формування 
Кодексу було зроблено пропозицію щодо певної участи мирян у виборах єписко
пів і парохіяльних священиків. Пропозиція не була прийнята в основному через 
те, що контроль над церковними виборами могли захопити агенти тоталітарних 
режимів, видаючи себе за світських виборців (досить лише згадати «Патріотич
ну Церкву» в Китаї). Канон 66 § З ССЕО забороняє будь-яке світське втручан
ня у вибори патріярхів, у яких беруть участь тільки єпископи, які є членами Си
ноду Єпископів Патріяршої Церкви. Так же тільки цей синод обирає єпископів 
(кк. 182-183). Однак таємне вислуховування думки мирян, поряд з думкою свя
щеників, віддане на розсуд виборців-єпископів (к. 182 § 1). І знову єпархіяльний 
єпископ призначає парохіяльного священика, маючи змогу вислухати думку ві
рних - священиків, монахів чи мирян, якщо вважає це за доцільне (к. 285 § 3). 

6. Висновок 
Яке, отже, враження залишають ці одинадцять канонів, у яких редактори 

ССЕО, широко використовуючи приклад кодексу 1983 року, намагалися висло
вити основні думки стосовно місця і ролі мирян у Церкві? 

По-перше, розрив з «дособоровими» позиціями. До 1960-х років, за винятком 
новаторських поглядів певних богословів - які часто сприймалися негативно! 3 7 -
миряни важили мало. Хоча вони й значно переважали своєю чисельністю, їхня 

3 4 Про формування к. 4 0 9 у 1981 році і використання к. 231 СІС див. Nuntia 21 (1985 ) 23-24. 
3 5 ССЕО кк. 1087 § 2 , 1 0 9 3 § 1, 1099 § 2 , 1 1 0 1 § 1. 
3 6 J . Khoury, «Le choix des évêques dans les Églises orientales», Concilium 7 (1881) ; M. Brogi, OFM «Elezionc 

dei Vescovi orientali cattolici», праця, представлена на X Symposium canonisticoromanistico (квітень 1985). 
37 Згадаймо тільки класичну роботу Y. M. Congar, Jalons pour une théologie du laïcat. 2 éd., Paris, 1954. 
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роль полягала в тому, щоб «наслідувати» і слухатися. Надто багато негативних 
спогадів, деякі з давно минулих часів, асоціювалися з їхніми спробами втручан
ня. 3 8 Слова Duo sunt genera Christianorum (Ґраціан) стали лозунгом, який про
кладав межу. Єпископ Лео Франціско Гомес вбачав тут розподіл «згідно з боже
ственним правом». 3 9 Мирянам присвячували мало місця в кодексах і законах. До 
II Ватиканського Собору не було навіть «позитивного» визначення мирян. 

Два кодекси, СІС і ССЕО, брали до уваги еклезіологічну важливість Собору.40 

Ми дали пояснення соборним джерелам більшости канонів, присвячених миря
нам у двох кодексах. 

Инше спостереження. Навіть якщо ССЕО наслідує приклад, який дає СІС, він 
не є його рабом. Його канони часто демонструють прогрес не тільки у редакції 
і загальному викладі, але й у фундаменті своїх положень. Цей прогрес помітний 
у всьому ССЕО, 4 1 і особливо в питаннях, що стосуються мирян. 

Насамкінець слід зауважити, що ССЕО не тільки віддавав шану «моді», відві
вши місце мирянам у своїх канонах, для того щоб пробудити їх від байдужосте, 
яку каноністи довго їм приписували. Він не задовольнився тільки формулами, 
яким бракує будь-якої практичної ваги, або згадуванням обов'язків частіше, ніж 
прав. Згадуючи обов'язки та права мирян, він визначає їхнє місце і конкретну 
природу у християнській спільноті, встановлюючи їхню роль, межі, і також її 
вагомість. 
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Титул XII 

МОНАХИ ТА ИНШІ ЧЕНЦІ І ЧЛЕНИ ИНШИХ 
ІНСТИТУТІВ ПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ 

(кк. 410-572) 

Хоча експерти-консультанти РССІССЖ усвідомлювали, що заголовок Титу
лу X I I можуть критикувати за надто довгу назву, тим не менш вони, побачили, 
що він добре відповідає змістові усього Проекту і їхньому намірові підкресли
ти очевидну відмінність між п'ятьма головними інституційними формами по
свяченого життя. 1 Справді, у той час як Латинський Кодекс 1983 р. просто поді
ляє форми посвяченого життя на чернечі та світські інститути, Східний Кодекс 
1990 р. визнає шість інституційних форм (монастирі, чини, згромадження, това
риства спільного життя на подобу чернечих, світські інститути та аскети, які на
лежать до інституту посвяченого життя) і три індивідуальні форми (посвячені ді
ви, посвячені вдови і аскети, які не належать до інституту посвяченого життя). 

Після детального вивчення усього комплексу норм, які регулюють посвячене 
життя, стає очевидним, що Східний і Латинський Кодекси окреслюють це питан
ня в дуже відмінний спосіб. Цього не можна сказати стосовно попередніх схід
них норм про посвячене життя в РА кк. 1-231, який був близьким до паралель
них норм у СІС-1917 кк. 487-681. Проте з опублікованих протоколів РССІССЖ 
очевидно, що проекти канонів для Латинського Кодексу 1983 р. бралися до ува
ги і навіть приймалися під час формування відповідних східних норм. Це було 

1 Nuntia 16 (1983) 7. Згідно з II Ватиканським Собором, «на Сході також знаходяться багатства тих традицій 
духовних, що виявилися передовсім у чернецтві. Там бо від славних часів Святих Отців процвітала ота монаша 
духовість, що згодом перейшла на захід і з якої, немов із джерела, взяла початок латинська чернеча інституція» 
(UR 15). Папа Йоан Павло II спостеріг у своєму апостольському листі «Orientale Lumen» (2. 5. 1995): «Чер
нецтво завжди було душею Східних Церков... .На Сході чернецтво вважалося не лише окремим станом, харак
терним для певної категорії християн, а радше взірцем для всіх охрещених... Монастир є пророчим місцем, 
де творіння стає прославою Божою, і концепція втілення любови - ідеалом людського співіснування; саме там 
людина шукає Бога без перешкод і обмежень, стаючи взірцем для всіх людей». — AAS 87 (1995) 745-774; EV 
14: 2553-2632; Origins, 25/1 (1995) 18 травень, 1-13; див. параграф N. 9: EV 14: 2574-2579. Позаяк у Східних 
Католицьких Церквах чернецтво зазнало метаморфоз і живе тепер радше у своїх латинізованих формах, папа 
висловлює подальше бажання: «Стосовно чернецтва, то, зважаючи на його важливість у східному Християн
стві, я хотів би, щоб воно знову процвітало у Східних Католицьких Церквах». (N. 27: УМ 14: 2628). Стислу 
розповідь про чернецтво див. у М. Paparozzi, «Monachesimo»,, art. у DEDOC, 497-498, і звіт про розрізнення 
західного чернецтва від східного див. у: Marilynn Dunn, The Emergence of Monasticism: From the Desert Fathers 
to the Early Middle Ages, Oxford, Blackwell, 2000 (Ed.). 
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очевидно впродовж усього шляху2 східних канонів: від початкових обговорень 
Coetus de monachis? подальшого denua recognitio Проекту 1980 р. експертною 
дослідницькою групою 4 і до пізнішого перегляду SCICO 1986 р., виконаного 
Coetus de expensione observationum.51 хоча в такому разі слід очікувати, що існу
ватимуть певні подібності між сучасними східними і латинськими канонами, що 
регулюють посвячене життя, кардинальна реформа попереднього законодавства 
щодо посвяченого життя у Східному Кодексі в жодному разі не схожа на пере
гляд, здійснений Латинським Кодексом. 

З одного боку, конкретніші латинські норми у таких питаннях, як вишкіл но-
виків (СІС к. 652, §§ 1, 3,4) і апостолят інститутів (СІС кк. 673-680), не знайшли 
відображення у Східному Кодексі. Як видається, на початку своєї роботи Coetus 
de monachis вказала на причину «залишивши у загальному праві тільки найне-
обхідніше для кожного інституту і надавши широкий простір партикулярному 
праву, що дозволяє також застосувати принцип субдсидіарности».6 Щобільше, 
замість того щоб пропонувати законодавство тільки для однієї Церкви, як це від
бувається з Латинським Кодексом, східні проектанти повинні були враховувати 
багате різноманіття традицій та обрядів, за допомогою яких ідентифікують себе 
інститути двадцяти однієї Східної Католицької Церкви. Як наслідок, Законода
вець залишив деякі питання для уточнення, залежно від обставин, партикулярно
му праву окремої Східної Католицької Церкви sui iuris чи інституту посвяченого 
життя. 

З иншого боку, там, де ми маємо паралельні східні і латинські канони про 
посвячене життя, вони часто відрізняються в суттєвих аспектах. Справді, ці фун
даментальні відмінності між Східним і Латинським Кодексами є підставою для 
окремого порівняльного дослідження кожного аспекту посвяченого життя. Хо
ча деякі з цих відмінностей будуть висвітлені у цій главі, обсяг її не дозволяє 
провести детальне порівняльне дослідження обох кодексів. Натомість, метою, 
яка перебуває в межах цієї роботи, буде короткий коментар ССЕО кк. 410-572 
про посвячене життя. Таке сфокусоване дослідження видається ще важливішим, 
позаяк ці 163 канони становлять понад одну десяту частину нового Східного 
Кодексу. 

2 Увесь шлях ССЕО кк. 410-572 лив. у ИипНа 4 (1977) 3-15 і Ыипйа 6 (1978) 42-55 [формулювання канонів 
про монахів]; ШпНа 8 (1979) 30-68 [Попередній Проект 1979 р.]; ИипЧа 11(1980) 3-53 [Проект 1980 р.]; Шміа 
16 (1983) 3-108 [аепиа г е ^ п і і і о Проекту 1980 р.]; ттЧа 27 (1988) 10-11 [Модифікації, зроблені СосШ де 
соогсітаїіопє]; Иитіа 24-25 (1987) 78-107 [БСІСО 1986 р.];№<и?ш 28 (1989)-66-74) [перегляд БСІСО, зроблений 
СоеХт <іе ехретіопе оЬзеп/агіопшп]; Шгйіа 27 (1988) 49-53,76-777 і 82-82 [подальші поправки, запропоновані 
Соеіт сіє соогсііпсліопе раніше, упродовж і після Пленарного засідання РССІСОЯ 1988 р.]; і Шпііа 31 (1990) 
40-41 [останні зміни, зроблені Законодавцем перед проголошенням]. 

3 М/яп'а 8 (1979) 36. Соегив гіе топасЬів вказала, наприклад, що формулювання кк. З і 5-9 для попереднього 
Проекту 1979 р. були подібні на ті, які були у відповідному проекті СІС. 

4 Див., наприклад, ТМшша 16 (1983) 64 (с. 76); 65 (с. 77 § 1); 66 (с. 78 § 1); 68 (с. 82); 71 (с. 85 Ьіз); 97-98 
(с. 128). 

5 Див., наприклад, ЫипИа 28 (1989) 70 (к. 496 § 1); 71 (к. 509 Ыз); 72 (к. 512 §§ 2, 3); 
6 № и г і а 4 ( 1 9 7 7 ) 3 . 
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1. Монахи та инші ченці 

1.1. Загальні канони 
СІС кк. 573-606 - це норми, які стосуються всіх інститутів посвяченого жит

тя, і чернечого, і світського, але загальні канони Східного Кодексу (кк. 410-432) 
стосуються тільки чернечих інститутів: монастирів, чинів і згромаджень. 

Канон 410. На відміну від Латинського Кодексу, Східний Кодекс визнає три 
стани серед християнських вірних: світський, клирицький і чернечий (к. 399).7 

Останній юридично визначений у цьому каноні такими характеристиками: 1) ста
лий спосіб спільного життя; 2) життя в інституті, затвердженому Церквою; 3) вір
ні, які цілковито посвячують себе Христу через прилюдні обіти послуху, чистоти 
і вбогости. 

Богословська структура, у межах якої сформульоване це визначення, була за
позичена з вчення II Ватиканського Собору (LG 43-44; PC 1-2 і 12-14) і з'явилася 
знову в апостольському зверненні Vita Consecrata (VC). 8 Тут спільне життя у чер
нечих інститутах описане як «осяяний Богом простір» (VC 42) і євангельські ра
ди як «дар Святої Трійці» (VC 20), який слід втілювати в життя у спільноті як 
«відображення тринітарного життя» (VC 21). 

Через дотримання того ж порядку обітів, який ми маємо в РА к. 1 («послух, 
чистота і вбогість»), канон можна витлумачити так, немов послух є основою по
свяченого життя. Однак PC 12-14, СІС кк. 599-6019 і VC 21 дотримуються поряд
ку «чистота, вбогість і послух». Справді, VC 14 говорить про «...Євангельські 
ради, першою і головною з яких є священний вузол чистоти задля царства Не
бесного». 1 0 

Канон 411. Хоча попереднє формулювання норми прагнуло надати пріори
тет чернецтву словами: ^Status religiosus praesertim monasticus», канон 411 під
креслює вагу чернечого т а н у у всіх його різноманітних формах. У denua recog-
nitio Проекту 1980 p. уточнення «praesertim monasticus» було опущене, щоб не 
применшувати важливосте чинів і згромаджень, які також процвітали у Схід
них Католицьких Церквах. Дослідницька група вказала, що єдиний пріоритет, 
який надали чернецтву, - це те, що про нього йтиметься перед чинами і згро
мадженнями." РА отримав назву «De monachis ceterisque religiosis», відійшовши 
від свого взірця СІС-1971, який містив просту назву «De religiosis». До того ж, 
РА приписував, що «монахи вищі від ченців, чини вищі від згромаджень» (к. 2 
§ 1 ч. 1 -е). ССЕО скасував таке канонічне першенство, надавши чернецтву тільки 
першенство у послідовності розгляду. Крім того, обов'язок РА к. 2 («чернечий 

7 Стосовно еволюції цього унікального східного канону див. Zuiek, Understanding, 328-353. 
"AAS 88 (1996) 377-486: EV 15: 434-775. 
9 Хоча визначення обітів чистоти, убогости і послуху ми не знаходимо в ССЕО, вони містяться в PC 12-14 

i V C 2 1 . 
10 Хоча питання зміни порядку обітів розглядалося під час denua recognitio Проекту 1980 p., але опубліко

вані протоколи більше не згадують про нього. [Nuntia 16 (1983) 85, к. 108]. 
11 Nuntia 16 (1983) 6. 
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стан повинні всі шанувати») отримав нове формулювання у нормі ССЕО к. 441: 
«Усі повинні сприяти чернечому стану і його підтримувати», очевидно, що від
повідно до становища в житті і засобів кожного. 1 2 

1.1.1. Залежність ченців від єпархіяльного єпископа, патріярха 
і Апостольського Престолу 

Канон 412 § 1. Зберігаючи РА к. 23, ця норма підтверджує, що ченці підля
гають Римському Архиєреєві не тільки з огляду на його владу управління, але 
й також як настоятелеві, через свій прилюдний обіт послуху. Не було знайдено 
жодного східного джерела цього канону. 

§ 2. Однак на підставі свого першенства Римський Архиєрей може також ви
лучати інститути посвяченого життя (не тільки чернечі інститути) з-під керівни
цтва єпархіяльного єпископа і підпорядкувати їх собі або иншій владі. 1 3 

Канон 413. У своєму внутрішньому управлінні і чернечій дисципліні чернечі 
інститути підлягають безпосередньо і виключно Святому Престолові, якщо вони 
є папського права. Патріархові підлягають, якщо є патріяршого права, або єпар
хіальному єпископові, якщо вони є єпархіяльного права. Там, де право говорить 
про «настоятеля» монахів 1 4 та инших ченців, це означення не охоплює місцевого 
і єрарха чи патріярха (к. 418 § 2). Однак к. 415 підпорядковує всіх ченців владі 
місцевого єрарха в тому, що стосується прилюдної відправи Божого культу і різ
них справ, що стосуються апостоляту. 

Канон 414. Стосовно монастирів і згромаджень єпархіяльного права, 1 5 то 
єпархіяльний єпископ, який заснував їх, повинен зазвичай: 1) затверджувати ус
тав 1 6 (конституцію чи дисципліну) монастирів і статути згромаджень, а також 
будь-які зміни, зроблені в них відповідно до закону; 2) давати диспензи від цих 
статутів, що не належать до компетенції чернечих настоятелів, але тільки в ок
ремих випадках і одноразово; 3) проводити внутрішні, а не тільки пастирські 
(к. 415 § 2) візитації монастирів і домів згромаджень на своїй території щоразу, 
коли він проводить там канонічну візитацію (принаймні що п'ять років: к. 205 § 1) 
і або коли він вважає, що є вагомі підстави для цього. 

§ 2. Права в § 1 належать патріярхові стосовно чинів і згромаджень, які мають 
свій головний дім в межах територіяльних кордонів Патріяршої Церкви. Щодо 
ставропігійських монастирів, то патріярх має стосовно них такі ж права, як і єпар
хіяльний єпископ (к. 486 § 2). В иншому разі, тобто, поза патріяршою територі-

12 В апостольському листі Orientale Lumen (ч. 9) папа Йоан Павло II приписав певну вищість монашому 
життю, назвавши чернецтво взірцем для всіх охрещених: AAS 87 (1995) 754-755. 

13 Ця норма, що грунтується на LG 45 (2), була складена за взірцем формулювання к. 591 СІС. Nuntia 16 
(1983) 11, к. 3. 

14 У цих канонах, як і в инших місцях ССЕО, використання вислову у чоловічому роді стосується також 
жіночого роду (к. 1505). 

15 За визначенням не існує чинів єпархіяльного права (к. 505 § 1). 
16 Пояснення терміну «typicum», а також «synaxis» (кк. 441, 511-12) і «monasterium stauropegiacum» (к. 434) 

див. у George Nedungatt, «Glossary of the Main Terms Used in the Code of Canons of the Eastern Churches», Jurist 
51 (1991)451-459. 
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єю, тільки Святий Престол має ті ж права стосовно всіх чинів, а також монасти
рів і згромаджень неєпархіяльного права. 

§ 3. Коли згромадження єпархіального права поширюється на инші єпархії, 
зміни в його статутах можуть бути правосильно впроваджені тільки за згодою 
єпископа єпархії, де розміщений головний дім, і після консультацій з єпископа
ми, у чиїх єпархіях розташовані инші доми. 

Канон 415. Усі ченці підлягають місцевому єрархові в тому, що стосується 
прилюдної відправи Літургії чи Божого культу і справ апостоляту (§ 1). Єпархі-
яльний єпископ повинен візитувати у цих справах всі чернечі доми на своїй тери
торії принаймні що п'ять років чи частіше, якщо до цього, на його думку, спону
кають поважні причини (§ 2). Ця норма виразніше, ніж СІС к. 681 § 1, стверджує, 
що єпархіяльний єпископ може доручати ченцям діла апостоляту тільки за згоди 
їхніх компетентних настоятелів (§ 3). Хоча це й не обов'язково пов'язане з апос-
толятом, канон також встановлює, що у випадку, коли чернець, який дав вічний 
обіт, вчинив (цивільний чи канонічний) злочин поза чернечим домом і не був по
караний своїм настоятелем, хоча й попереджений місцевим єрархом, може бути 
покараним тим самим єрархом, навіть якщо чернець законно покинув свій дім 
і повернувся до нього (§ 4). 

Канон 416. Хоча СІС к. 708 говорить про конференції вищих настоятелів, які 
прагнуть сприяти співпраці з єпископами і конференціями єпископів, цей канон 
вже підтримує зустрічі патріярхів і місцевих єрархів, коли це видається доціль
ним, з чернечими настоятелями, щоб сприяти співпраці та згоді у виконанні 
справ апостоляту. 

Канон 417. Якщо в дім патріяршого чи папського права проникли зловжи
вання, і (місцевий чи вищий) настоятель, навіть будучи попереджений місцевим 
єрархом, не зумів цьому зарадити, місцевий єрарх повинен передати цю справу 
відповідно патріярхові чи Святому Престолу. 

1.1.2. Настоятелі і члени чернечих інститутів 
Канон 418. Стосовно справ внутрішнього управління й обов'язків, наданих 

правом тільки «вищим настоятелям», важливо, хто не підпадає під це визначен
ня. Окрім місцевих настоятелів чернечих домів, настоятелі залежних монастирів 
(436 § 1) не є вищими настоятелями. Правило (РА к. 312 § 5,2-е), що ані патріярх, 
ані місцевий єрарх не підпадає під визначення «настоятеля» монахів чи инших 
ченців, було збережене, «щоб запобігти уявленням, які можуть бути шкідливи
ми для необхідної автономії східного чернецтва у питаннях його внутрішньої 
дисципліни», 1 7 за винятком тих випадків, коли право надає їм певні повноважен
ня, що впливають на внутрішню дисципліну. 

Канон 419. Як і єпархіяльні єпископи (к. 207), вищі настоятелі зобов'язані 
надсилати п'ятирічний звіт щодо стану їхніх інститутів тій владі, якій вони без-

"JVu/inal6(1983) 18. 
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посередньо підлягають (§ 1). Окрім опису харизми інституту та апостольських 
діл, така інформація повинна охоплювати розмір інституту, кількість новиків, 
членів, які склали обіт, тих, хто в будь-який спосіб покинув його, (СІС к. 704), а 
також померлих. Якщо чернечий інститут є патріяршого чи єпархіяльного права, 
настоятель також повинен відіслати примірник звіту Святому Престолові (§ 2). 

Канон 420. Вищі настоятелі, які мають завдання проводити візитацію всіх 
чернечих домів, що підлягають їм, повинні робити це особисто або через візита-
тора так часто, як це визначено (менше, ніж через п'ять років) уставом чи стату
тами інституту (§ 1). Для членів, які зустрічаються з візитатором, повинна бути 
створена атмосфера довіри, щоб ніщо не перешкоджало особистій та правдивій 
розмові між ними (§ 2), наприклад, присутність місцевого настоятеля, шпигунів, 
жучків і т. ин. (див. к. 23). Якщо вищий настоятель не провів візитації у домах 
упродовж п'яти років, ця унікальна східна норма (див. СІС к. 628 § 2) встановлює, 
що місцевий єрарх повинен візитувати чернечі доми (навіть патріяршого і пап
ського права) попередивши вищого настоятеля, який не зумів візитувати їх (§ 3). 

Канон 421. Місцевий і вищий настоятелі мають відповідальний обов'язок на
дихати свою спільноту і пробуджувати в її членах тривкий намір жити відповід
но до уставу інституту чи статутів. Норма відображає РС 14: здійснення влади в 
дусі служіння, вираження Божої любови з турботою, повагою і наполегливістю. 

Канон 422. Місцевий і вищий настоятелі повинні мати свою постійну раду, 
чиєю співпрацею вони мають користуватися у виконанні свого уряду. Часто пра
во зобов'язує настоятелів питати в неї згоди чи поради перш ніж здійснити юри
дичний акт (к. 934). Це слід відрізняти від норми, яка регулює здійснення коле-
гіяльних актів (к. 924). Справді, на відміну від Латинського Кодексу (наприклад, 
кк. 694 § 2; 697, 3-є і 699 § 1), східні чернечі настоятелі не зобов'язані діяти коле-
гіяльно разом з радою, у якій вони також мають право голосу. Партикулярне пра
во може вилучити доми з менш ніж шістьма членами з-під керівництва ради. 

Канон 423. Чернечі інститути, їхні провінції і окремі доми є юридичними 
особами. Залежно від харизми окремих інститутів, їхня здатність набувати тим
часове майно може бути обмежена або навіть заборонена відповідними стату
тами. Щодо управління майном, то ті самі статути повинні відображати форму 
власности, властиву інститутам (к. 424). Як і инші юридичні особи, чернечі ін
ститути загалом дотримуються тих же норм щодо дочасного майна (кк. 1007-
1054), (к. 425). 

Канон 426. Усі ченці (настоятелі і підлеглі) мусять не тільки сумлінно до
тримуватися обітів, які вони склали, але й влаштовувати своє життя згідно з при
кладом засновника та статутами інституту, і в такий спосіб прямувати до доско
налосте свого стану. 

Канон 427. Усіх ченців зв'язують обов'язки, до яких зобов'язує священнос
лужителів загальне право (кк. 367-393). Очевидними винятками є норми, що сто-
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суються одруженого духовенства (наприклад, к. 375), а також свячення (напри
клад, к. 378). 

Канон 428. Приписання священнослужителя до чернечого інституту відбу
вається у два способи: 1) коли член посвячується на дияконат; 2) коли священ
нослужитель, уже приписаний до иншої єпархії / екзархії, складає довічну про
фесію. 

Канон 429. Ця унікальна норма ССЕО захищає право на таємницю корес
понденції між ченцями та їхніми настоятелями, а також иншою встановленою 
церковною владою. Вона не забороняє перевірку настоятелями кореспонденції 
ченців, 1 8 у виняткових випадках чи згідно з приписами партикулярного права з 
дотриманням к. 23. 

Канон 430. Инша характерна норма ССЕО, яка забороняє надання ченцю по
чесних титулів. Виняток з цього правила передбачає, що статут інституту може 
дозволити колишньому вищому настоятелеві, такому як генеральний настоятель, 
зберегти титул цього уряду. 

Канон 431 § 1. Як правило, без письмової згоди вищого настоятеля чернець 
не може бути піднесеним після першої професії до сану або уряду поза власним 
інститутом. До встановлених винятків належать такі сани чи уряди, як вибори 
єпископа синодом єпископів (к. 183) або патріярші призначення, такі як Літур
гійний чи екуменічний директор усієї Патріяршої Церкви (к. 89 § 2). Виконавши 
своє завдання, чернець повинен повернутися у свій інститут. 

§ 2. Чернець, який стає патріярхом, єпископом чи екзархом, залишається під
леглим тільки Римському Архиєреєві силою обіту послуху. Стосовно инших обі-
тів та обов'язків професії, то чернець залишається зв'язаним тими, які він ро
зумно вважає згідними зі своїм станом (1-е). Після виконання цього завдання він 
повинен повернутися до свого чернечого інституту і, якщо це дозволяє устав або 
статути, може знову отримати право активного і пасивного голосу (2-е). 

§ 3. Після складання обіту вбогости члени монастирів і чинів зрікаються здат
носте мати власність (кк. 467, 533). Те саме зречення можуть також зробити чле
ни згромаджень, залежно від їхніх статутів (див. к. 534). Якщо чернець, який стає 
патріярхом, єпископом чи екзархом, втратив здатність володіти майном, він має 
право користуватися й управляти майном, яке дісталося йому. Патріярх, єпископ 
і екзарх набувають власність для Патріяршої Церкви, єпархії чи екзархії через 
зречення, зроблене під час складення професії (к. 468 § 1), будь-яка инша влас
ність належить чернечому інститутові (1-е). Однак, якщо чернець не зрікся во
лодіння майном під час складання професії, він також знову одержує право ко
ристуватися й управляти ним (2-е). У будь-якому разі він повинен розпорядитися 
згідно з волею жертводавців тим майном, яке не одержав з уваги на особу (3-є). 

18 По суті, у сіепиа гесо^пШо Проекту 1980 р. один консультативний орган спостеріг, що канон репрезентує 
«дуже мудрий спосіб зробити зрозумілим те, що кореспонденція з иншими особами таки підлягає нагляду на
стоятелів, здійсненому розсудливо», Шпііа 6 (1983), к. 17. 
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Канон 432. Цей канон, який також явно стосується Латинської Церкви, без
сумнівно покликаний оберігати і плекати varietas Ecclesiarum, яка характеризує 
усю Христову Церкву. Ця норма може служити також точкою відліку для черне
чих інститутів будь-якої Церкви sui iuris і навіть Латинської Церкви, яка праг
не існувати на території, переважно населеній вірними иншої Церкви sui iuris. 
У той час як ченці завжди зобов'язані додержуватися уставу чи статутів, які 
регулюють внутрішнє керівництво їхнім інститутом, вищі настоятелі, з дозволу 
Святого Престолу, можуть засновувати залежні доми, монастирі або навіть про
вінції, які можуть бути приписані до тої иншої Церкви sui iuris. Наприклад, за 
згодою Святого Престолу Чин Братів Менших Конвинтуальних може заснувати 
індійський монастир, який буде приписаний до Сиро-Малабарської Церкви. До
тримуючись конституцій і статутів Чину, монахи індійського монастиря повинні 
дотримуватися партикулярного права Сиро-Малабарської Церкви. 

1.2. Монастирі 
Попри чіткий поділ чернечих інститутів на монастирі, чини і згромадження 

у східному Кодексі, норми щодо монастирів часто стосуватимуться також чинів 
і згромаджень. У подальшому коментарі ми спробуємо вказати на ці норми. 

Канон 433 § 1. Використовуючи загальний термін «чернечий», норма визна
чає монастир як «чернечий дім», члени якого прагнуть до євангельської доско
налосте. Згідно з давньою дисципліною і традиціями монашого життя (РА к. 8 
§ 1 ч. 1-е) євангельська досконалість не застережена за тими, хто дотримується 
їх. Чернецтво може відроджуватися, оновлюючи ці правила та традиції у світлі 
обставин сьогодення. 1 9 

§ 2. Монастирі бувають двох типів: залежні і незалежні. Останній, який ке
рується власним уставом, затвердженим церковною владою, називається монас
тирем sui iuris. 

Канон 434. Церковна влада визнає монастирі трьох рівнів: 1) папського пра
ва, якщо його заснував і визнав як такий Святий Престол; 2) патріяршого права, 
якщо є ставропігійським (к. 486); та 3) єпархіального права, якщо його заснував 
єпархіальний єпископ і він не отримав декрету визнання від Святого Престолу. 

1.2.1. Заснування і скасування монастирів 
Канон 435. У межах території Патріяршої Церкви єпархіальний єпископ ком

петентний заснувати монастир sui iuris, порадившись з патріярхом. Поза межами 
патріярших територій і инших тринадцяти Східних Католицьких Церков єпар-
хіяльний єпископ має таку ж компетенцію, порадившись зі Святим Престолом 
(§ 1). Заснування ставропігійського монастиря застережене за патріярхом (§ 2). 

Канон 436. Монастирі sui iuris можуть бути залежними монастирями, які бу
вають двох типів: 1) філіальні, що на підставі самого акту заснування чи декре-

" Стосовно східного чернецтва і дисципліни див.: Бібліографія: // monachesimo orientale, Meester, Pujol, 
and Rezâc. 
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ту, виданого згідно з уставом, мають потенціял стати монастирями sui iuris; або 
2) допоміжні, які не претендують на те, щоб стати монастирями sui iuris (§ 1). Для 
правосильного заснування залежного монастиря потрібна письмова згода влади, 
якій підлягає монастир sui iuris (єпископа, патріярха чи Святого Престолу), а та
кож єпархіяльного єпископа, у єпархії якого засновується монастир (§2). 

Канон 437. Надана письмова згода на створення монастиря, навіть залежно
го, передбачає також право мати церкву і виконувати побожні чинності, властиві 
монастиреві (§ 1). З огляду на к. 509 § 2 правила, встановлені в ньому, також сто
суються заснування домів будь-якого чину чи згромадження. Тому для побудови 
і відкриття шкіл чи инших будівель, окремих від цих чернечих домів, не потрібен 
подальший додатковий дозвіл єпархіяльного єпископа (§2). Щоб використовува
ти монастир для инших потреб, відмінних від тих, що стосуються внутрішнього 
керівництва і чернечої дисципліни, слід задовольнити ті ж вимоги, що й для за
снування (кк. 435-36). 

Канон 438. У межах території Патріяршої Церкви патріярх компетентний, 
задовольнивши инші встановлені умови, скасувати монастир sui iuris, філіяль-
ний монастир єпархіяльного права або ставропігійський монастир (§ 1). Тільки 
Святий Престол може скасувати ті монастирі, які були засновані за межами па
тріяршої території або в инших Церквах sui iuris (§ 2). Допоміжні ж монастирі 
можуть бути скасовані декретом настоятеля монастиря, від якого вони залежать, 
за згодою єпархіяльного єпископа (§ 3). Канон також детально обговорює відхід 
майна скасованих монастирів (§ 4). 

Канон 439. Монастирські конфедерації формуються на трьох рівнях: на єпар
хіальному рівні кількома монастирями sui iuris, що підлягають єпархіальному 
єпископу, який дав свою письмову згоду (§ 1); на патріяршому рівні або кількома 
монастирями sui iuris різних єпархій або ставропігійськими монастирями в ме
жах території Патріяршої Церкви, за порадою зацікавлених єпархіальних єпис
копів і за згодою патріярха (§ 2); на рівні Святого Престолу в инших випадках, 
особливо конфедерації кількох монастирів sui iuris папського права (§ 3). 

Канон 440. Та ж влада в к. 439, має компетенцію стосовно приєднання не-
конфедерованого монастиря sui iuris до конфедерації (§ 1). Однак конфедерація 
в межах патріяршої території може бути скасована патріархом за згодою Синоду 
Єпископів, після того як він порадиться із зацікавленими єпископами і головою 
конфедерації. Скасування инших конфедерацій застережене за Римським Пре
столом (§ 2). Влада, яка скасовує конфедерацію (Святий Престол чи патріярх за 
згодою постійного синоду), також розпоряджається її майном (§ 3). 

1.2.2. Настоятелі, капітули та економи монастирів 
Канон 441 § 1. Щоб описати владу, яку здійснюють настоятелі чернечих ін

ститутів, у PCCICOR було вирішено замінити стару термінологію «potestas do-
minativa» (PA к. 26) висловом «potestas religiosa publica» і в такий спосіб біль
ше наблизити норму до нового канону (к. 979), що застерігає владу управління 
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(«potestas regiminis») за священнослужителями. 2 0 Хоча «potestas religiosa publi
ca» залишалася в проектах кк. 4 4 1 § 1 і 5 1 1 § 1 , цей вислів, який не фігурує в Ла
тинському Кодексі, було забрано під час «останніх змін», зроблених перед про
голошенням Східного Кодексу.21 Як наслідок, норми просто встановлюють, що 
влада, здійснювана як настоятелями, так і капітулами чернечих чинів, є такою, 
що описана в загальному праві й уставі (статутах). 

§§ 2-3. Отже, настоятелі монастирів sui iuris мають владу, яка виразно на
дається їм правом або владою, якій вони підлягають, з належним дотриманням 
к. 979, який застерігає владу управління за тими, хто отримав свячення (§ 2). 
Влада голови монашої конфедерації окреслена як загальним правом, так і стату
тами конфедерації (§ 3). 

Канон 442. Підкреслюючи важливість уряду настоятеля монастиря sui iuris, 
загальне право відразу встановлює мінімальні вимоги до нього: особа мусить бу
ти професом принаймні десять років, скласти довічний обіт і закінчити сорок 
років життя. У той час як попередня норма (РА к. 31) встановила вік тридцять 
п'ять і сорок п'ять для настоятелів чоловіків і жінок відповідно, новий канон 
встановлює однаковий вік і вказує, що устав монастиря може вимагати більшого 
стосовно цих і навіть инших вимог до уряду. 

Канон 443. Щодо виборів настоятеля монастиря sui iuris, то хоча капіту-
ла скликається згідно нормами уставу, вибори повинні бути проведені згідно з 
кк. 947-960. Хоча Латинський Кодекс (к. 164) дозволяє чернечим інститутам ма
ти власні виборчі норми, Coetus de monachis була тої думки, що всі східні чернечі 
інститути повинні дотримуватися тих же норм спільного права. 2 2 Єпархіяльний 
єпископ має право головувати на цих виборах (§ 1). На виборах настоятеля кон-
федерованого монастиря sui iuris головує голова конфедерації (§ 2). 

Канон 444. Згідно з РА к. 32 § 1, настоятель монастиря sui iuris обирається 
на уряд довічно. Хоча Coetus de monachis спочатку хотіла обмежити час, 2 3 уряд 
досі може бути наданий на невизначений час (§ 1). Однак цей уряд не виконують 
довічно, позаяк усі настоятелі монастирів повинні подати своє зречення у віці 
сімдесяти п'яти років або раніше, якщо вони не можуть належним чином вико
нувати свої обов'язки (§ 3). Стосовно настоятелів залежних монастирів, то вони 
можуть бути призначені настоятелем монастиря sui iuris на період, визначений 
уставом за згодою його ради, якщо це філіяльний монастир, і за порадою його 
ради, якщо він допоміжний. 

Канон 445. Виборці повинні утримуватися від будь-яких зловживань вибор
чим процесом, особливо від здобування голосів для себе чи инших. Однак, якщо 

т Nuntia 16 (1983) 32 (к. 29). 
21 Nuntia 31 (1990) 40 (кк. 441 § 1 і 511 § 1 ). Про детальніший огляд iter кк. 441 § 1 і 511 § 1 у PCCICOR див. 

Jobe Abbass, «Le 'ultime modifiche' al Codice di Diritto Canonico Orientale» y: DirCanOrientale 234-237. 
21 Коли пізніше y PCCICOR була зроблена пропозиція додати норму, схожу на СІС к. 164, відповідна до

слідницька група відкинула її, вказавши на думку Coetus de monachis. Nuntia 18 (1984) 30, к. 36. 
23 Nuntia 4 ( 1977) 11. 
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зловживання не позбавляють свободи вибору (к. 952), ця заборона не впливає на 
правосильність (к. 1495). З огляду на к. 515 § 3 ця норма також стосується чинів 
та згромаджень. 

Канон 446. Настоятель повинен проживати в монастирі; його відсутність по
винен регулювати устав. Порушення підлягає покаранню (к. 1464 § 1). Латин
ський Кодекс (к. 1396) виразно говорить про злочин незаконної відсутносте і по
карання. 

Канон 447. Економа зазвичай призначає настоятель монастиря sui iuris за зго
дою ради (§ 3). Цей уряд здійснюється під керівництвом настоятеля, який без
посередньо відповідальний, згідно з к. 1023, за управління майном монастиря 
(§ 1). Настоятель монастиря sui iuris не може бути водночас економом. У той час 
за бажанням у залежних монастирях два уряди можуть бути об'єднані в разі по
треби (§ 2). 

1.2.3. Приймання в монастир sui iuris і новіціят 
Канон 448. Канонічне приймання до монастиря може передувати або каноніч

ному прийняттю на новіціят або співпадати з ним (див. кк. 452 § 2, 517 § 1). Іс
нують три вимоги до кандидата: 1) правильний намір; 2) здатність до монашого 
життя, 3) свобода від перешкод, встановлених загальним (к. 550) і партикуляр
ним правом. Кодекс не передбачає випадку, наприклад, коли буддійський чи ін
дуїстський монах буде гостювати в монастирі, розмірковуючи, чи приймати йо
му католицьку віру і просити про прийняття на новіціят. Це справа, яку не повин
но регулювати загальне право, адже не існує католицького монастиря на кшталт 
афонського, яким керують централізовано (к. 450, 1-е). 

Канон 449. Хоча колишнє законодавство не містило жодного канону стосов
но послушництва кандидатів на монаше життя (РА кк. 71-73), ССЕО запрова
див його і, дотримуючись принципу субсидіарности, залишив деталі для уставу 
монастиря. 2 4 Послушництво потрібно відбувати в монастирі впродовж певного 
періоду часу (шість місяців, часом більше або менше) як визначено в уставі, під 
опікою досвідченого монаха. 

Канон 450. Залишаючи в силі партикулярного права, яке вимагає більшого, 
канон встановлює сім перешкод ad validitatem стосовно прийняття на новіціят до 
монастиря sui iuris і, на підставі к. 517 § 1, на новіціят чину чи згромадження: 

1- е. Хоча некатоликів або навіть нехристиян можуть приймати як гостей у 
католицькому монастирі, «вони, однак, не можуть бути канонічно прийнятими на 
новіціят, поки не стануть католиками». 2 5 

2- е. Унікальна норма Східного Кодексу - ті, які були покарані канонічною 
карою, за винятком кар, згаданих в к. 1426 § 1, не можуть бути правосильно при
йнятими на новіціят (див. кк. 1436-1467). ССЕО зробив перешкодою власне кару 

24 Nuntia 6 (1978) 42; 16 (1983) 37 к. 37. 
25 Nuntia 16 (1983) 38 розглядає «можливих православних кандидатів». 



298 ТИТУЛ XII: МОНАХИ ТА ИНШІ ЧЕНЦІ І ЧЛЕНИ ИНШИХ ІНСТИТУТІВ ПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ 

(справедливу чи несправедливу), у той час як в РА це був тільки злочин віровід
ступництва (к. 74 § ч. 1-е). Дивна зміна і доповнення, немов монастирі перестали 
бути місцем для каянників! 

3- є. Це також характерна норма Східного Кодексу - ті, хто був правосильно 
звинувачений у церковному чи цивільному злочині, для якого в законі передба
чена тяжка кара, мають перешкоду. Хоча «тяжка» кара не є визначена, вона, без
умовно, охоплює загрозу великої екскомуніки за такі злочини як єресь (к. 1436 
§ 1), схизма (к. 1437) і аборт (к. 1450 § 2). У цивільному кримінальному процесі 
тяжка кара зазвичай пов'язується з фелонією чи карним злочином таким як на
сильство над дітьми, крадіжка чи злочинне недбальство. Якщо звинувачення у 
канонічному праві набуває сили після представлення належного libellus промо
тором справедливости (к. 1472 § 1), у цивільному праві правосильне звинувачен
ня робиться шляхом пред'явлення обвинувачувального акту відповідною вла
дою, яка здійснює кримінальне переслідування. 

4- е. У монастирях, які не мають тимчасової професії, кандидатам на новіціят 
повинно виповнитися 18 років; в иншому разі достатньо, щоб кандидатам на но
віціят було 17 років. 

5- е. Хоча юридичний акт під впливом примусу, важкого страху чи обману за
звичай не вважається недійсним (к. 932 § 2), у цьому випадку закон приписує, 
що акт прийняття є нечинним, позаяк кандидат чи настоятель, який зазнав такого 
примусу, не має потрібної свободи у визначенні стану життя. Це також стосуєть
ся професії (к. 527 ч. 3-є). 

6- е. Очевидно, що перешкода подружжя не стосується вдів (вдівців) або тих, 
чиє подружжя було анульоване. 

7- е. Остання перешкода, стосується тих, що вже зв'язані вузлом чернечої про
фесії або иншим священним вузлом в иншому інституті посвяченого життя, за 
винятком випадку законного переходу з одного інституту до иншого або колиш
ньої професії, яка вже не має сили. Вступ до товариства апостольського життя не 
є перешкодою. 

Канон 451. Щодо початкового формулювання цього канону було зрозуміло, 
що Coetus de monachis мала намір запобігти «відтоку вершків, що потрапляли 
в монастирі иншого обряду [Церкву sui iuris]».26 З цією метою, у той час як РА 
к. 74 § 2, 6-е тільки визначав правосильність, дослідницька група, після багатьох 
вагань і рівного розподілу голосів, зрештою зробила вибір на користь анулюю
чої перешкоди. Однак, можливо для того, щоб оберігати особисту свободу, до
слідницька група для denua recognitio Проекту 1980 p., вирішила дотримуватися 
попередньої норми. 2 7 Тому заборонено вступати на новіціят монастиря иншої 
Церкви sui iuris без дозволу Римського Апостольського Престолу, якщо тільки 
кандидат не призначений до залежного монастиря своєї Церкви sui iuris (к. 432). 
PCCICOR також прийняла подібне правило стосовно чинів і згромаджень (див. 
коментар до к. 517 § 2). 

26 Nuntia 6 (1978) 43-44; 8 (1979) 45, к. 40. 
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Канон 452. Цей канон загалом повторює перешкоди для приймання, що міс
тяться в РА к. 74 § 2, 1-е, 4-е і 5-е для монастирів, а також чинів і згромаджень 
(див. к. 517 § 1). Недозволеним є приймання священнослужителів (відтак миря
ни не розглядаються в такому контексті) без поради єпархіяльного єпископа, 
а також тих, чий єпископ, після того як з ним порадилися, заперечує на підставі 
перелічених причин. Священнослужителі також незаконно допускаються на но-
віціят у чернечий інститут, якщо вони, призначені для свячень, зазнають якоїсь 
перешкоди, визначеної партикулярним чи загальним (наприклад, кк. 762-763) 
правом (§ 1). Крім того, батьки, чия допомога потрібна для виховання дітей, та 
діти, які повинні допомагати батькові, матері, дідові або бабусі, що перебувають 
у великій нужді, не можуть бути законно прийняті на новіціят. Якщо, однак, ін
ститут зможе подбати про ці потреби, перешкоди не існує (§ 2). 

Канон 453. Для правосильности потрібна порада ради (к. 934 § 2, 2-е). При
ймати кандидата на новіціят компетентний настоятель монастиря sui iuris (§ 1). 
Будучи відповідальним за це рішення, настоятель повинен переконатися у здат
ності кандидата до такого способу життя, вживаючи відповідних заходів, таких 
як пробні відвідини, особисті розмови, психологічні оцінювання і т. ин. (§ 2). 
Стосовно подання документів і свідоцтв на користь кандидата слід дотримува
тись приписів уставу (§ 3). Наприклад, як і попередня норма (РАк. 76 § 3) і сучас
ний СІС к. 645 § 2, устав може вимагати, щоб кандидат, який вже був допущений 
в инший чернечий інститут, отримав рекомендаційного листа від попереднього 
настоятеля. Згідно з к. 519, вищий настоятель повинен дотримуватися §§ 2 і З 
стосовно приймання кандидатів на новіціят чинів і згромаджень. 

Канон 454. Инше очевидне застосування принципу субсидіарности полягає 
в тому, що PCCICOR скоротив п'ять колишніх канонів про посаг монахинь до 
цього одного, якого слід також дотримуватися в чинах і згромадженнях (к. 517 
§ 1). Там, де чернечий інститут вимагає посагу, партикулярні норми встановлює 
устав (статути) інституту. Управління посагом, а також повернення повного по
сагу перебуває під особливим наглядом місцевого єрарха, якщо справа перебуває 
поза компетенцією вищого настоятеля інституту (к. 984 § 3). 

Канон 455. Унікальний для ССЕО, цей канон переважно повторює РА к. 85. 

Канон 456. Кожен монастир sui iuris може мати своїх власних новиків, які, 
під проводом відповідного члена, здобувають свій монаший досвід у цьому домі 
(§ 1). Однак, для того щоб новіціят був правосильним, він повинен бути заверше
ним в самому монастирі sui iuris або, за рішенням настоятеля і за порадою ради, 
в иншому монастирі sui iuris тієї ж конфедерації (§ 2). Якщо монастир sui iuris 
не здатен виконати приписів Кодексу (кк. 458-459) і уставу щодо формування 
новиків, то настоятель зобов'язаний, порадившись з радою, послати кандидата 
до иншого монастиря, де цих приписів сумлінно дотримуються. 

"Nuntia 16 (1983) 39-40, к. 39. 
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Канон 457. Для того щоб бути правосильним, новіціят повинен тривати три 
повних і безперервних роки, але в монастирях, які мають тимчасову професію, 
вистачає одного року (§ 1). Перерви і відсутності, які, загалом, не перевищують 
трьох місяців у кожному з трьох років, не впливають на правосильність новіція-
ту, однак якщо час, якого бракує, перевищує п'ятнадцять днів, то його потрібно 
надолужити. Відповідно, якщо новик пропустив три місяці тільки в останньому 
році, новіціят буде неправосильним, позаяк три роки новіціяту вважаються од
ним цілим (§ 2). Якщо не виникає сумніву щодо здатносте новика (к. 461 § 2), 
новіціят не слід продовжувати понад три роки (§ 3). 

Канон 458. Учитель новиків, який не обов'язково повинен бути пресвітером 
(див. к. 524), повинен бути професом впродовж принаймні десяти років і членом, 
для якого характерні згадані риси (§ 1). Устав може визначити инші вимоги. Пра
ва й обов'язки вчителя новиків стосовно їх вишколу взаємин з ними та иншою 
владою монастиря повинні бути визначені в уставі (§ 2). Сказане тут про вчителя 
новиків стосується також учительки. 

Канон 459. Згідно з к. 525 § 1, положення кк. 459-461 також стосуються нові
ціяту в чинах та згромадженнях. Норма детально окреслює роль учителя новиків 
у тому, як вони засвоюватимуть чесноти чернечого життя (§ 1). Щоб пришвид
шити цей період духовного росту, новики в монастирі не повинні бути залучені 
до духовних студій чи призначатися для робіт за межами монастиря (§ 2). Хоча 
це також є загальним правилом для чинів і згромаджень, к. 523 § 2 передбачає 
періоди апостольської роботи поза новіціятом для вишколу новиків. 

Канон 460. Цей унікальний східний канон встановлює, що новик в чернечо
му інституті не може правосильно зрекгися своєї власносте або віддати її під 
заставу. Виняток у к. 467 § 1 стосується зречення новика, зробленого впродовж 
шістдесята днів довічної професії в монастирі. Цей канон також стосується чи
нів і згромаджень (к. 525 § 1). 

Канон 461 § 1. Під час новіціяту новик може вільно піти або бути звільненим 
з виправданої причини настоятелем чи капітулою відповідно до уставу. З огляду 
на к. 525 § 1 цей канон стосується новиків у чинах та згромадженнях, а також в 
монастирях. 

§ 2. Після закінчення новіціяту існують три можливості: 1) якщо новика 
вважають здатним, його допускають до професії. У монастирях, які не мають 
тимчасової професії, рішення стосовно здатности новика приймає настоятель 
монастиря sui iuris за згодою ради (к. 464, 2-е), у той час як в монастирях, які 
мають тимчасову професію і в чинах та згромадженнях, рішення приймає ком
петентний настоятель згідно зі статутами (уставом) і за згодою ради (к. 527, 2-е); 
2) якщо новика не вважають здатним, його відпускають; 3) якщо стосовно здат
ности новика залишається сумнів, новіціят можна продовжити згідно з уставом 
(статутами), але не довше, ніж на один рік. Паралельний СІС к. 653 § 2 допускає 
в цьому випадку тільки шестимісячний термін. 
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1.2.4. Посвячення або монаша професія 
Канон 462. Монаший стан остаточно приймається через довічну професію, 

складену згідно з приписами уставу і Літургійних книг (§ 2). Монаша професія 
охоплює три обіти послуху, чистоти і вбогости, а не просто ототожнюється з ни
ми. По суті, деякі формули монашої професії навіть не згадують їх виразно, хоча, 
фактично, там присутні. «Автентична східна традиція розглядає монаше життя 
яке пов'язане зі свяченням». 2 8 Тому, під час сіепиа recognitio Проекту 1980 р. екс
пертна дослідницька група вирішила «впровадити слово монаша сопзесгайо у 
підзаголовок, про який тут йдеться, прирівнюючи монаше свячення до рго/еБяіо 
топаяНса за допомогою вживання хеи [латинський сполучник, що означає «чи»] 
і таким чином визнаючи, що два вислови є канонічно еквівалентними». Дійшов
ши до цього рішення, експерти погодилися з двома спостереженнями, зроблени
ми у відгуках стосовно того, що східна традиція вважає монашу професію свя
ченням, термін, який краще відображає вислови, що використовуються в 44 
і РС 1. Водночас експерти підтвердили, що термін «монаша професія» вже здо
був чітке канонічне значення і його нелегко замінити. 

Канон 463. Як і РА к. 109, цей канон визнає різні ступені чи рівні монашої 
професії. Загалом ці рівні асоціюють з призначеннями на різні уряди та обов'яз
ками чи обмеженнями, що пов'язані з ними. Кожен ступінь зазвичай можна роз
пізнати за иншим одягом. 

Канон 464. Для правосильности довічної професії у монастирях і, на підставі 
к. 532, у чинах та згромадженнях, вимагається: 

1- е. Щоб новіціят був правосильно завершений. Це положення також неявно 
вимагає, щоб кандидату виповнився двадцять один рік (див. к. 450, 4-е). 

2- е. Щоб новик був допущений до професії компетентним настоятелем (див. 
коментар до к. 461 § 2), і той самий настоятель чи уповноважений прийняв про
фесію. 

3- є. Щоб професія була добровільною і вираженою осмисленими знаками, 
а не мовчазною, такою як одягнення монашого одягу. Загальне право не встанов
лює жодної формули. Глухонімий може подати підписану професію. 

4- е. Щоб було виконано инші вимоги для правосильности, додані уставом 
(статутами) інституту. 

Канон 465. У той час як норми щодо монастирів часто застосовуються у чи
нах і згромадженнях, цей канон застосовує норми загального права (див., особ
ливо, кк. 525 § 2-529; 547) стосовно тимчасової професії у чинах і згромаджен
нях до тих монастирів, де така професія, згідно з уставом, передує довічній про
фесії. Наприклад, про застосування к. 527 ч. 2-е стосовно професії новиків у мо
настирі, що має тимчасову професію, див. коментар щодо к. 461 § 2. 

"Мю/га 16(1983) 45-46. 
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Канон 466. З огляду на к. 533 ця характерна східна норма також дійсна у чи
нах. Отже, довічна професія у монастирях і чинах робить недійсними акти, які 
суперечать обітам, якщо акти можуть бути скасовані. Стосовно актів, які може 
бути важко скасувати, можна порівняти з повіреним, який без дозволу уклав 
контракт з місцевим бізнесменом щодо купівлі комп'ютерної системи для своєї 
чернечої спільноти. Позаяк у майбутньому судовому позові застосовуватиметься 
цивільне право (к. 1034), контракт неможливо буде анулювати на підставі пору
шення чернечих обітів. Застосувавши загальний принцип, визнаний у цивільно
му праві, чернечий дім змушений буде доводити, що повірений перевищив свої 
повноваження як його агент. 

Канон 467. Кандидат на довічну професію у монастирях, а також у чинах 
(к. 533) мусить, впродовж 60 днів перед професією, зректися усього майна, яке 
йому належить, на користь будь-кого, кому воліє його віддати, навіть монастиря 
чи чину, за умови, що професія відбудеться. Зречення, зроблене раніше, є непра-
восильним відповідно до права (§ 1). Як тільки професія буде складена, негайно 
слід вжити усіх заходів, щоб надати зреченню сили в цивільному праві (§ 2). 
Норма мудро говорить про всі «необхідні» заходи, позаяк, наприклад, документ 
про перехід права власности зазвичай не має сили в цивільному праві, поки він 
згодом не зафіксований в урядовому реєстрі (архівному бюро). 

Канон 468. На відміну від СІС к. 668 § 3, який перечислює ті речі, які член 
після довічної професії набуває для інституту, ця східна норма встановлює, що 
будь-яке майно (пенсія, страхування життя, спадщина за Завітом і т. ин.), які от
римує член монастиря або чину після довічної професії, стають надбанням цього 
чернечого інституту (§ 1). Хоча монастир чи чин відповідальний за борги, зро
блені довічним членом з дозволу настоятеля, член буде відповідати особисто, як
що дозволу не було отримано (§ 2). Хоча це правило має сенс з погляду обітів 
члена, його, можливо, буде важко застосувати щодо принципів контрактного пра
ва. Знову розгляньмо приклад повіреного (див. к. 466), який без дозволу укладає 
договір з місцевим бізнесменом про купівлю комп'ютерної системи для свого 
чернечого інституту. Навіть якщо інститут доведе, що повірений перевищив свої 
повноваження як його агент і тому повинен відповідати особисто, принцип спра
ведливости, мабуть, вимагатиме, зважаючи на брак засобів у члена інституту, су
дового захисту місцевого бізнесмена коштом інституту, який отримав вигоду 
з цієї угоди. Видається, що підтвердженням цього принципу справедливости є 
правило, що завжди можна подати позов проти того, хто отримав вигоду з конт
ракту (§ 3). 

Канон 469. Відповідаючи к. 431 § 1, ця норма встановлює, що, склавши до
вічну професію, член монастиря втрачає всі уряди, які він має. Остаточно при
йнявши монаший стан (к. 462), член більше не приписаний до своєї єпархії, а на
томість приєднується до монастиря з усіма правовими наслідками; священно
служитель таким чином приписується як священнослужитель (к. 357 § 1). 
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Канон 470. Документ, який засвідчує довічну професію члена, повинен збе
рігатися в архівах монастиря sui iuris, і настоятель повинен якнайшвидше по
відомити пароха, у парафії якого було зареєстровано хрещення кандидата, про 
його професію. 

1.2.5. Навчання членів і монаша дисципліна 
Канон 471 § 1. Навчання членів монастирів, а також чинів і згромаджень 

(к. 536 § 1) після завершення новіціяту повинен окреслювати устав (статути) у 
такий спосіб, щоб виконати цілі, згадані в цьому каноні. Тут відображено також 
мету навчання членів, окреслені папою Павлом VI у ES : 33-38.29 

§ 2. Якщо монастир має власну програму навчання, складену згідно з к. 340 
§ 1, то навчання монахів, що призначаються для свячень, повинне відбуватися 
так, як це приписано для священнослужителів (див. к. 330) у самому монастирі; 
якщо він такої програми не має, то під проводом досвідченого керівника в иншо-
му закладі, затвердженому церковною владою. 

Канон 472. Настоятель монастиря sui iuris, згідно з приписами уставу, дає 
своїм членам відпускні грамоти для свячення і надсилає їх єпархіяльному єпис
копові, де розташований монастир, або єпископові, вказаному патріархом, якщо 
це ставропігійський монастир. Однак, якщо кандидат є його підлеглим, єпископ, 
як правило, не може законно висвятити кандидата, приписаного до иншої Церк
ви sui iuris, без дозволу Римського Престолу (див. к. 748 § 2). 

Канон 473. На відміну від дисципліни для чинів і згромаджень (к. 538 § 1), 
загальне право приписує щоденне служіння церковного правила згідно з припи
сом уставу, і Божественної Літургії, за винятком днів, що вилучені Літургійними 
книгами (§ 1). На відміну від паралельного СІС кк. 663-664, який звертається до 
членів чернечих інститутів, § 2 звернений до настоятелів монастирів, а також чи
нів і згромаджень (к. 538 § 2), які відповідальні за те, щоб члени щоденно брали 
участь у церковному правилі і Божественній Літургії (1-е), мали нагоду для духо
вного проводу і сповіді (2-е) і час для щорічних реколекцій (3-є). 

Канон 474. У той час як попередня норма приписувала сповідь принаймні 
раз на тиждень (РА к. 138 § 1 ч. 3-є), нова східна дисципліна, як і СІС к. 664, 
приписує членам монастирів, а також чинів і згромаджень (к. 538 § 3), прийма
ти таїнство покаяння часто (frequenter). Устав (статути) повинні встановити, як 
часто (§ 1). Хоча ті самі статути можуть радити певних сповідників, члени чер
нечих інститутів можуть, не порушуючи дисципліни свого інституту, приймати 
таїнство від будь-якого священика, наділеного такою владою (§ 2). У ССЕО не іс
нує жодних норм, які відповідають СІС к. 630 §§ 4-5, що забороняють настояте
лям слухати сповіді своїх підлеглих чи змушувати їх робити іспит совісти; однак 
див. к. 23. 

а AAS 58 (1966) 758-787; E V 2 ; 752-913. 



304 Т И Т У Л XI I : М О Н А Х И Т А И Н Ш І Ч Е Н Ц І I Ч Л Е Н И И Н Ш И Х І Н С Т И Т У Т І В П О С В Я Ч Е Н О Г О Ж И Т Т Я 

Канон 475. У монастирях настоятель призначає духівників і сповідників, як
що у монастирях є пресвітери-монахи, наділені такою владою. В иншому разі їх 
призначає місцевий єрарх, порадившись з настоятелем монастиря sui iuris, який 
у свою чергу повинен порадитися із зацікавленою спільнотою (§ 1). У той же 
спосіб, якщо немає пресвітерів-монахів, місцевий єрарх призначає священика 
для відправи Божественної Літургії і проповідування (§ 2). Згідно з к. 612 § 2, 
настоятель монастиря може запросити також инших проповідників, які мають 
таку владу. 

Канон 476. Формулюючи норму, яка відображає східну традицію й уподо
бання, цей канон, здебільшого повторюючи РА к. 139, приписує носіння мона-
шого одягу як усередині монастиря, так і поза ним. Хоча експертна дослідницька 
група PCCICOR прийняла менш сувору норму для чинів і згромаджень (к. 540), 
група зауважила щодо монахів: «.. .на Сході немислимий монах, який не носить 
монашого одягу. Така традиція глибоко закорінена у східному сприйнятті свя
щенного». 3 0 Визначати одяг повинен устав. 

Канон 477. Скоротивши багато попередніх канонів (РА кк. 140-44; 146-147) 
щодо клявзури до одного, норма здебільшого залишає це питання для уставу мо
настиря, не перешкоджаючи, однак, праву настоятеля допускати в окремих ви
падках і з вагомих причин осіб иншої статі (§ 1). Клявзура повинна бути виразно 
визначена (§ 2), і саме настоятель, за згодою ради і попередивши місцевого єрар-
ха, визначає межі клявзури і змінює їх з виправданих причин (§ 3). Раніше владу 
визначати і змінювати межі здійснювала єрархічна влада залежно від статусу мо
настиря (див. РАк. 140 § 3 ч. 2-е). 

Канон 478. Настоятель монастиря може дозволити членам залишатися по
за монастирем впродовж часу, встановленого уставом. Відсутність, про яку тут 
йдеться, навіть для періоду роздумів, не слід сплутувати з ексклявстрацією, поза
як член зберігає активні і пасивні права в монастирі. Однак для відсутності, яка 
перевищує один рік, якщо тільки її причиною не є навчання чи хвороба, потрібен 
дозвіл влади, якій підпорядкований монастир. 

Канон 479. Ця норма підкреслює традиційну харизму монастирів як центрів 
навчання. Якщо місцевий єрарх вважає необхідною допомогу монастиря у кате-
хитичному навчанні, то настоятель повинен забезпечити таке навчання особисто 
або через инших, монахів або ні, у своїх власних церквах. 

Канон 480. У той час як монастир має право засновувати церкву (к. 437 § 1), 
вона не може бути парохією і священики не можуть бути призначені парохами 
без дозволу патріярха на патріяршій території, а в инших випадках Святого Пре
столу. У Preanotanda до Проекту 1980 р. Coetus de monachis дала пояснення цій 
нормі: «Причиною цього формулювання є лише потреба захистити монахів, що 
пильно дотримуються свого покликання, яке, як засвідчує досвід, перебуває в 

wNuntia 16(1983)54 (к. 63). 
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найбільшій небезпеці там, де монахи легко стають парохами чи створюються 
парохії в монастирях». 3 1 

1.2.6. Пустельники 
Канон 481. Змінюючи попереднє визначення пустельника як «чернечого» 

анахорета (РА к. 313 § 4), дослідницька група вирішила обмежити цю інститу
цію членами монастирів sui iuris. Однак, не наражаючи на небезпеку можливе 
розростання пустельного життя суворим прив'язуванням його до монастирів, та 
сама група також вирішила створити нову норму, яка визнає «аскетів», що наслі
дують пустельне життя (див. к. 570).32 

Східного пустельника, який належить до монастиря, слід відрізняти від його 
латинського відповідника (СІС к. 603), який безпосередньо залежний від діоце-
зійного єпископа. Хоча пізніше у PCCICOR було зроблено пропозицію прийняти 
латинську традицію разом зі східною традицією «пустельників», Coetus de ех-
pensione observationum відповіла: «Цей канон (тепер к. 408) ґрунтується на дав
ній східній традиції; щодо решти, то про це йде мова в к. 567 (тепер к. 570)». 3 3 По 
суті, латинського пустельника слід порівнювати зі східним аскетом, який, не на
лежачи до інституту посвяченого життя, наслідує пустельницьке життя (к. 570). 

Канон 482. Щоб розпочати пустельницьке життя, член монастиря потребує: 
1) дозвіл настоятеля монастиря sui iuris; 2) згоди ради; 3) шести років життя 
в монастирі після довічної професії. Зважаючи на вік для новіціяту (18 років -
к. 450 ч. 4-е) і його мінімальний термін (3 роки - к. 457 § 1), канон вимагає мі
німального віку 27 років, для того щоб член міг просити дозволу, який надають, 
згідно зі східною монашою традицією, тільки тим, хто живе зрілим духовним 
життям і чиї чесноти не викликають сумніву. 

Канони 483-485. Місце для пустельника, відокремлене від світу та инших 
частин монастиря, повинен призначити настоятель монастиря. Однак, якщо воно 
розміщене поза стінами монастиря (не, як у ССЕС-2, «власністю»), потрібна та
кож письмова згода місцевого єрарха (к. 483). Пустельник повинен виконувати 
норми загального права щодо монахів і уставу, пристосовуючи їх до пустель
ницького життя і будучи залежним від настоятеля монастиря (к. 484). У зв'язку з 
цим настоятель монастиря sui iuris може, за згодою ради, з виправданої причини 
припинити пустельницьке життя, навіть всупереч волі пустельника (к. 485). 

1.2.7. Ставропігійський монастир 
Канон 486 § 1. Ставропігійський (від грецького «класти хрест») монастир 

безпосередньо підлягає патріярхові і заснований ним. Для того щоб патріарх на
дав цей статус монастиреві sui iuris, потрібні три передумови: 1) поважна при
чина; 2) порада єпархіяльного єпископа; 3) згода постійного синоду. 

"Nuntia 11 (1980) 10. 
32 Ці рішення експертної групи для derma recognitio див. у Nuntia 16 (1983) 57. 
33 Nuntia 28 (1989) 69 (к. 479). 
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§ 2. Як вказано в к. 101, патріярх має права й обов'язки єпархіяльного єпис
копа стосовно ставропігійського монастиря, його членів, а також тих, хто живе 
там. Инші безпосередньо і виключно підпорядковані тільки стосовно тих речей, 
які стосуються їхніх обов'язків чи урядів. 

1.2.8. Перехід до иншого монастиря 
Канон 487. Щоб перейти з одного монастиря sui iuris до иншого монастиря 

тієї ж конфедерації, члену потрібна письмова згода голови конфедерації (§ 1). 
Якщо відбувається перехід з неконфедерованого монастиря до иншого монас
тиря, який підлягає тій же владі, скажімо, єпархіяльному єпископові, потрібна 
згода цього єпископа. Але якщо монастир, до якого хоче перейти член, підлягає 
патріархові, потрібна також письмова згода патріарха (§ 2). Ця влада не може 
дати своєї згоди, не порадившись з настоятелем монастиря, з якого відбувається 
перехід (§ 3). Відповідно до к. 32, перехід до монастиря иншої Церкви sui iuris є 
недійсним без згоди Святого Престолу (§ 4). Перехід відбувається після прийнят
тя члена настоятелем нового монастиря sui iuris за згодою капітули (§ 5). 

Канон 488. Коли відбувається перехід з одного монастиря до иншого тієї ж 
конфедерації, не потрібен новіціят чи нова професія. У той день, коли відбуваєть
ся перехід, член втрачає права й обов'язки в попередньому монастирі і приймає 
їх у новому. Крім того, якщо член є священнослужителем, він приписаний до мо
настиря як священнослужитель (§ 1). Не потрібен ані новіціят, ані нова професія, 
коли особа переходить з одного монастиря sui iuris до монастиря иншої конфеде
рації чи неконфедерованого монастиря, якщо тільки устав монастиря не вимагає 
цього. Перехід стає дійсним від дня прийняття, якщо тільки настоятель монасти
ря не вимагає випроб) вального періоду в новому монастирі. На відміну від к. 684 
§ 2, який приписує випробувальний період принаймні 3 роки стосовно переходу 
до иншого чернечого інституту, ця норма обмежує можливий випробувальний 
період до не більше як одного року. Ко і и мине цей час, член повинен бути або 
приписаний настоятелем до нового монастиря за згодою ради чи капітули відпо
відно до уставу, або повернутися до попереднього монастиря (§ 2). 

§ 3. Стосовно переходів з монастирів до чинів і згромаджень див. кк. 544-545, 
які слід застосовувати з необхідними уточненнями. 

§ 4. У день переходу відбувається також розподіл майна, яке придбав цей 
член. Майно, придбане раніше і прибутки від посагу належать колишньому мо
настиреві; майно і прибутки, придбані пізніше - новому монастиреві. 

1.2.9. Ексклявстрація і вихід з монастиря 
На підставі к. 548 § 2 кк. 489-491 також стосуються чинів і згромаджень, за 

винятком посилань на компетентну владу, якою є генеральний настоятель замість 
настоятеля монастиря sui iuris (к. 548 § 1). 

Канон 489. Індульт ексклявстрації може бути наданий тільки членам черне
чих інститутів, які склали довічний обіт. Відмінна в багатьох аспектах від СІС 
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к. 686, ця східна норма щодо добровільної ексклявстрації загалом повторює по
передню норму (РА к. 188). На відміну від СІС к. 686 § 1, цей канон не вима
гає для надання індульту попередньої згоди ординарія того місця, де повинен 
проживати член, якщо він є священнослужителем. На відміну від латинського 
канону, який дозволяє верховним керівникам (за винятком монахинь) надавати 
індульт ексклявстрації, ця норма вимагає, щоб індульти надавалися тільки єрар-
хічною владою (єпископом, патріярхом чи Святим Престолом), якій підлягають 
чернечі інститути. Східна норма однак вказує, що та сама влада не може надати 
індульту, не вислухавши настоятеля монастиря sui iuris або генерального настоя
теля чину чи згромадження разом з їхніми відповідними радами (§ 1). У той час 
як латинська дисципліна не дозволяє верховним керівникам надавати ці індульти 
на термін, що перевищує 3 роки, східна норма обмежує в такий спосіб тільки 
єпархіального єпископа (§ 2). 

Канон 490. Прохання про ексклявстрацію, дотримуючись справедливости 
і любови, задовольняє єрархічна влада, якій підлягає чернечий інститут. Це про
хання подає з поважної причини настоятель монастиря sui iuris чи генеральний 
настоятель чину або згромадження, за згодою відповідної ради. 

Канон 491. Ексклявстрований чернець позбавлений активного і пасивного 
голосу у своєму інституті, однак він залишається зв'язаним обітами та иншими 
обов'язками чернечої професії, які сумісні з його станом. На відміну від СІС 
к. 687, який передбачає, що ексклявстрований член може носити одяг інститу
ту, цей канон приписує, що ексклявстрований член східного чернечого інститу
ту мусить зняти свій одяг. Також, у той час як латинський канон твердить, що 
ексклявстрований член залишається залежним від своїх настоятелів і підлягає 
їхній опіці, ця норма вказує, що ексклявстрований чернець східного інституту 
підлягає єпархіяльному єпископові, а не своїм чернечим настоятелям. Визнаючи 
певне відчуження між членом і настоятелем чернечого інституту, східна норма 
не зобов'язує цих настоятелів приймати духовну, а також фінансову відповідаль
ність за ексклявстрованого члена. 

Канон 492. На Сході просьба про індульт виходу з монастиря прирівнюється 
до прохання про анулювання подружжя. Довічний профес не повинен подавати 
таке прохання, якщо немає поважних причин. Спершу він повинен передати їх 
настоятелеві монастиря sui iuris, який згодом пересилає прохання, разом з влас
ним votum і своєї ради Святому Престолові (§ 1). Хоча перше формулювання цієї 
норми дозволяло владі, якій підлягає монастир, надавати індульт, це повнова
ження, врешті-решт, було застережене за Святим Престолом ( § 2 ) . Експертна до
слідницька група під час denua recognitio Проекту 1980 p. вважала підставою для 
цього «врахування істинної східної традиції щодо монашої професії, яка сприй
мається як остаточна, і свячення, що не може бути анульоване будь-якою місце
вою владою, у тому числі й патріярхом». Дослідницька група також «взяла до 
уваги науку для вірних, особливо тих, хто зв'язаний подружніми вузами». 3 4 
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Канон 493 § 1. Згідно з к. 549 § 3, наслідки індульту виходу також стосуються 
чинів і згромаджень. Тому, якщо тільки східний чернець відрікається від нього у 
момент повідомлення, індульт виходу містить також, ipso iure, диспензу від обі
тів, а також обов'язків, пов'язаних з професією. Однак від не диспензує від обо
в'язків, пов'язаних зі свяченням, якщо член монастиря, чину чи згромадження 
має священний чин. Як сказано в к. 396, диспенза від обов'язку целібату застере
жена за Римським Архиєреєм {supra ст. 319-322).35 

§ 2. На відміну від СІС к. 960 § 1, який дозволяє членам повторне прийняття 
без обов'язку повторення новціяту, ця норма, фактично, повторює попередню 
(РАк. 191 § 2). Якщо к. 491 відображає певне відчуження між ексклявстрованим 
ченцем та настоятелями інституту, ця норма репрезентує певне зречення з боку 
чернечого інституту щодо члена, який покинув інститут. Про це свідчить вимога, 
що член, якщо його знову приймуть, повинен повторити новіціят і професію, не
мов він ніколи не жив чернечим життям. 

Канон 494. Хоча цей канон можна застосувати до инших висвячених ченців, 
які отримують індульт виходу зі свого інституту (к. 549 § 3), він також стосу
ється священнослужителів, яких відпустили з монастирів (к. 502), а також чинів 
і згромаджень (к. 553). Це правило, по суті, встановлює, що хіротонізований чер
нець, який склав довічну професію, після того як отримав індульт виходу або був 
відпущений з монастиря, не може виконувати священнодійства, поки не знайде 
єпархіяльного єпископа, який доброзичливо прийме його (§ 1). Єпископ може 
прийняти його або без жодних умов, і в цьому випадку він ipso iure приписується 
до єпархії, або для випробування на п'ять років. В останньому випадку священ
нослужитель приписується після п'яти років, якщо єпископ виразно не відпус
тив його раніше (§ 2). Під час випробувального періоду цей священнослужитель 
залишається приписаним до чернечого інституту, з якого він вийшов чи був від
пущений (див. кк. 357 § 2 і 364). 

Канон 495. У той час як ця норма підтверджує моральний обов'язок розшу
кування членів, які незаконно покинули монастир, він також визнає що існують 
певні межі (не називаючи їх) того, що настоятелі можуть зробити. Якщо член 
(якого раніше називали «fugitivus») не повертається під впливом справжнього 
розкаяння, його слід покарати згідно з приписом права або навіть відпустити 
(див. кк. 497-503). 

Канон 496. Під час перебування на тимчасовій професії член монастиря sui 
iuris може з поважної причини подати прохання настоятелеві (§ 1). Настоятель 
пересилає його, разом з власним votum і своєї ради єпархіальному єпископові, 
який компетентний надати індульт, навіть для монастиря папського права, якщо 
тільки партикулярне право не застерігає цього за патріярхом для монастирів у 

34 Nuntia 16 (1983) 65, к. 77. 
35 У листі Державного Секретаріату (8 лютого 1989 р.) було сказано, щоб прохання про такі диспензи, по

дані після 1 березня 1989 р. священнослужителями Латинської і Східних Католицьких Церков, надсилалися до 
CDWDS: Notitiae 25 (1989) 485 (див. с. 320). 
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межах патріяршої території (§ 2). Ця норма відрізняється як від СІС к. 688 § 2, яка 
встановлює, що верховний керівник латинського чернечого інституту за згодою 
ради може надати індульт членові, який склав тимчасовий обіт, так і від ССЕО 
к. 546 § 2, який встановлює подібну норму для східних чинів і згромаджень. 

1.2.10. Відпущення монахів 
Окрім виключення монахів (к. 498), канони ССЕО регулюють два типи відпу

щення: 1) ipso iure (к. 497) і 2) факультативне (к. 499,500). Не існує обов'язкового 
відпущення, як у СІС к. 695. 

Канон 497. Щодо відпущення ipso iure к. 551 встановлює, що цей канон сто
сується також чинів і згромаджень, у яких вищий настоятель є компетентною 
владою. Отже, на підставі самого права члена монастиря, чину чи згромадження, 
який склав довічну чи тимчасову професію, вважається відпущеним, якщо (1-е) 
він прилюдно відрікся католицької віри або (2-е) уклав або спробував укласти 
подружжя, навіть цивільне (§ 1). Позаяк відпущення відбувається автоматично 
на підставі права, немає жодного судового процесу, який веде до спеціального 
декрету про відпущення. Настоятель монастиря sui iuris або вищий настоятель 
чину чи згромадження, порадившись з власними радами, повинен тільки зібрати 
докази і видати ствердження факту, щоб відпущення стало юридично чинним. 
Настоятель повинен якомога швидше повідомити про це владу, якій безпосеред
ньо підлягає чернечий інститут (§ 2). 

Канон 498. У цьому каноні йдеться про виключення члена монастиря. Норми 
цього канону стосуються також чинів і згромаджень (к. 551). Член монастиря, 
чину чи згромадження, який є причиною дуже серйозного і загрозливого зовніш
нього скандалу (не тільки в межах дому чи інституту: наприклад, вбивства), або 
є причиною дуже серйозної і загрозливої шкоди для чернечого інституту, може 
бути негайно виключеним (виключення є обов'язковим) настоятелем монастиря 
чи вищим настоятелем чину чи згромадження за згодою їхньої ради. Виключений 
член повинен негайно зняти свій монаший одяг (§ І ) . 3 6 Позаяк виключений член 
продовжує бути членом (виключення не є відпущенням), той самий настоятель 
повинен або розпочати процес про відпущення, або передати справу владі, якій 
підлягає інститут (§ 2). Щодо чинів і згромаджень к. 551 додає, що в тому разі, 
коли існує небезпека затримки і недостатньо часу, щоб звернутися до вищого на
стоятеля, місцевий настоятель, за згодою ради, може виключити члена, негайно 
повідомивши вищого настоятеля. Цей канон, який є унікальним східним поло
женням, стверджує, що виключеному членові монастиря, чину чи згромадження, 
який був хіротонізований, заборонено священнодіяти, якщо тільки влада, якій 
підлягає монастир, не вирішить инакше (к. 498 § 3). 

36 Переклад к. 498 § 1 у ССЕС-2 вводить в оману, позаяк він натякає, що скидання чернечого одягу повинне 
передувати виключенню, і є умовою. Для виключення може знадобитися допомога поліції, надана згідно з рі
шенням суду, на відміну від середньовічних часів, коли монастирі мали власну в'язницю і «поліцію» (Ред.). 
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Канон 499. Щодо факультативного відпущення, то член монастиря, який 
склав тимчасову професію, може бути відпущений настоятелем монастиря sui 
iuris за згодою ради. Процедура, якої дотримуються під час відпущення членів 
чинів і згромаджень, які склали тимчасову професію, також застосовується у мо
настирях (див. коментар до к. 552 § 2). Але для того щоб відпущення з монастиря 
було правосильним, декрет про відпущення повинен підтвердити єпархіяльний 
єпископ або патріярх, якщо так приписує партикулярне право для монастирів в 
межах патріяршої території. 

Канон 500. Стосовно факультативного відпущення довічних професів к. 553 
вказує, що процедури, встановленої в цьому каноні, також слід дотримуватися 
в чинах і згромадженнях, де вищий настоятель є компетентною владою. 

§ 1. Залежно від того, чи член після довічної професії є членом монашої кон
федерації, неконфедерованого монастиря sui iuris чи чину або згромадження, го
лова монашої конфедерації, настоятель неконфедерованого монастиря або гене
ральний настоятель чину або згромадження відповідно матимуть компетенцію 
видати декрет про відпущення. Перш ніж ці настоятелі видадуть такий декрет, 
вони мусять отримати згоду відповідної ради (к. 934 § 1). Для того щоб декрет 
був правосильним, рада в кожному разі повинна складатися, разом з настоятелем 
як головою, принаймні з п'яти членів. Будь-якого відсутнього члена ради слід 
замінити. Головуючий настоятель може голосувати в раді, навіть у випадку рів-
ности голосів. 3 7 

§ 2. Для правосильности першої фази процесу відпущення ця норма вимагає 
задоволення певних мінімальних умов. У той час як СІС к. 697 приписує певні 
обов'язки стосовно цієї початкової фази «вищому настоятелеві», немислимим 
є те, що питання, згадані тут, може вирішувати настоятель, про якого йде мова 
в § 1, инший вищий настоятель чи навіть місцевий настоятель. Щоб декрет про 
відпущення був правосильним, ССЕО ставить три умови: 

1- е. Разом з браком виправлення, причини для відпущення повинні бути важ
кими, осудливими і юридично доведеними. 

2- е. Відпущенню повинні передувати, якщо тільки природа причини для від
пущення не виключає цього, два попередження з формальними погрозами про 
відпущення. Крім того, що ця норма не вказує часового проміжку між попере
дженнями, вона також не наводить будь-яких конкретних випадків відпущення, 
які виключали б видання попередніх попереджень. Такі випадки, однак, безсум
нівно будуть лише окремими винятками, позаяк слід забезпечити членові всі 
можливості для самозахисту. 

3- є. Членові повинні бути надані причини для відпущення в письмовій формі, 
з наданням усіх можливостей для самозахисту після кожного попередження. 

" Протилежна автентична інтерпретація була надана стосовно паралельного СІС к. 127 § 1 (див. AAS 77 
[1985] 771). ССЕО к. 934 § 1 відображає иншу східну традицію: див. Abbass, «Le 'ultime modifiche' al Codicc 
di Diritto Canonico Orientale» y: DirCanOrientale, 240-244; I. 2uzek, «Authentic Interpretations)), Understanding, 
390-392. 
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4-е. Повинен минути встановлений уставом корисний час після останнього 
попередження. 

§ 3. Письмові відповіді члена долучають до актів, які подають відповідному 
настоятелеві, про якого йде мова в § 1. Фактично, якщо першу фазу провів ин-
ший настоятель, то його votum, разом з votum ради, може також бути надісланий 
відповідному настоятелю і раді для обговорення. 

§ 4. У цій нормі йде мова про те, що в чернечих інститутах папського, патрі
аршого чи єпархіяльного права декрет про відпущення не може бути виконаний, 
поки його не затвердить Святий Престол, патріярх чи єпископ відповідно. 

Канон 501. Знову ж, на підставі к. 553, норми цього канону також стосуються 
чинів і згромаджень. 

§ 1. Як тільки декрет про відпущення буде підтверджений, його слід повідо
мити зацікавленому членові якомога швидше. 

§ 2. Хоча всі відпущені ченці можуть подати відклик проти декрету про від
пущення впродовж п'ятнадцяти днів, не всі мають можливість подати прохання 
про судовий розгляд. І хоча експертна група, яка переглядала цю норму, вважала, 
що «заради збереження справедливости і людських прав потрібно надати кожно
му можливість просити про судовий процес», 3 8 формулювання норми чітко ви
ключає таку можливість для тих ченців інститутів папського права, чий декрет 
про відпущення був підтверджений Святим Престолом (к. 500 § 4). Натомість 
судовий розгляд є можливим щодо відпущених членів чернечих інститутів патрі-
яршого чи єпархіяльного права. Відклик через суд неможливий для ченців Ла
тинської Церкви. 

§ 3. Стосовно єрархічного відклику проти декрету відпущення, то його роз
глядає Святий Престол або, якщо відпущений чернець проживає в межах патрі-
яршої території, патріярх. 

§ 4. Стосовно відпущених членів чернечих інститутів патріяршого права, то 
судову справу розглядає трибунал Римського Архиєрея. Справи відпущених чле
нів монастиря чи згромадження єпархіяльного права у Патріярших Церквах роз
глядаються трибуналом митрополита, якщо Патріярша Церква поділена на про
вінції, або трибуналом патріярха, якщо провінції не були створені. Однак відпу
щений член монастиря чи згромадження єпархіяльного права, заснованих поза 
межами патріяршої території, може подати судовий позов тільки до трибуналу 
Святого Престолу, позаяк єпископ безпосередньо підлягає Римському Архиєреє-
ві. Настоятель, який відпускає члена, повинен передати акти цьому трибуналові, 
і справа має розглядатися відповідно до норм карного процесу (кк. 1471-1482). 
Проти цього рішення не дозволено подавати апеляцію. 

Канон 502. Законно відпущені члени монастирів, а також чинів і згромаджень 
(к. 553) звільняються від зв'язків і обов'язків, які випливають з їхньої професії. 

nNuntia 16 (1983) 70 (к. 84). 
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Виняток, який стосується ченців, звільнених ipso iure (к. 497), був доданий екс
пертною групою PCCICOR «з метою не дозволити, щоб шляхом delictum особа 
могла звільнитися від будь-якого зв'язку, що випливає з монашої професії». 3 9 Ви
свячених ченців зобов'язує к. 494. 

Канон 503. Член монастиря, чину чи згромадження (к. 553), який законно по
кидає чернечий інститут чи відпущений з нього, не може вимагати компенсації, 
принаймні в церковних судах, за роботу (§ 1). Однак чернечий інститут повинен 
дотримуватися справедливости і любови стосовно цього члена (§ 2). 

1.3. Чини і згромадження 
Канон 504. Чини і згромадження є пізніми західними формами чернецтва, 

їхні члени не є монахами, і їхня дисципліна чи конституції називаються в ССЕО 
«Статутами», а не Уставом. Довічна професія, складена членами чину, дорівнює 
монашій професії (див. к. 462) або посвяченню. Згромадження відрізняється від 
чину, позаяк чернеча професія, складена його членами, не дорівнює монашій про
фесії, хоча вона має власну силу відповідно до закону (к. 534). 

Канон 505 § 1. Чини бувають двох типів: 1) папського права, якщо засновані 
або визнані як такі через декрет Римського Престолу; 2) патріяршого права, якщо 
засновані патріархом, але не отримали декрету визнання від Святого Престолу. 

§ 2. Згромадження засновуються чи визнаються церковною владою на трьох 
рівнях: 1) папського права; 2) патріяршого права, що не отримали декрету ви
знання від Святого Престолу; 3) єпархіяльного права, що не отримали декрету 
визнання від Святого Престолу чи патріарха. 

§ 3. Якщо раніше головним фактором у визначенні чинів і згромаджень як 
«клирицьких» була кількість священнослужителів (РА к. 314 § 3), нове визна
чення, що грунтується на СІС к. 588 § 2, враховує мету, керівництво і служіння, 
властиве священичому станові. 4 0 

1.3.1. Заснування і скасування чину, згромадження, провінції, дому 
Канон 506. Узгоджуючись з к. 505 § 1, ця норма встановлює, що єпископи 

можуть засновувати тільки згромадження, порадившись спершу зі Святим Пре
столом і патріархом, якщо згромадження засновується на патріяршій території 
(§ 1). Патріярх може засновувати як чини, так і згромадження за згодою постій
ного синоду і порадившись зі Святим Престолом (§ 2). Згромадження єпархіяль
ного права, яке поширилося на кілька єпархій в межах патріаршої території, мо
же стати згромадженням патріяршого права через декрет патріярха, який визнає 
його таким. Патріярх повинен не лише отримати згоду постійного синоду, але 
й порадитися із зацікавленими сторонами (§ 3). Позаяк ця порада потрібна для 
правосильности (к. 934 § 2 ч. 2-е), канон міг би чіткіше назвати сторони. Окрім 
Святого Престолу (§ 2), до них, безумовно, належить єпархіяльний єпископ, який 

Nuntia 16(1983) 70 (к. 84). 
Nuntia 16(1983)71-73. 
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заснував згромадження, инші єпископи єпархій, де був заснований дім, і найви
ща внутрішня влада згромадження. 

Канон 507. Законно заснований чин може бути скасований тільки Святим 
Престолом, який також розпоряджається його майном з належним дотриманням 
волі жертводавців (§ 1). Законно засновані згромадження патріяршого чи єпархі-
яльного права може скасувати, крім Святого Престолу, патріярх у межах патріяр-
шої території. Для правосильности патріярх повинен порадитися зі зацікавлени
ми сторонами (див. к. 506 § 3) і отримати згоду Святого Престолу та постійного 
синоду (§ 2). Якщо тільки немає серйозного відхилення, причиною скасування 
зазвичай є скорочення, аж до останнього дому (див. к. 510). 

Канон 508. Провінція, яка є юридичною особою (к. 423), не визначена тери-
торіяльно, а радше як сукупність домів, що представляють частину того ж чину 
чи згромадження. Генеральний настоятель керує усім чином чи згромадженням, 
у той час як вищий настоятель управляє провінцією (§ 1). У той час як справи, 
про які йдеться в § 2, були раніше застережені за Святим Престолом чи патрі-
ярхом на його території (РА к. 15), застосування принципу субсидіарности те
пер дозволяє здійснювати ці повноваження владі, визначеній статутами чину чи 
згромадження. Якщо тільки статути не наказують инакше, право розпоряджати
ся майном скасованої провінції зазвичай належить генеральній капітулі. Гене
ральний настоятель може зробити це у випадку нагальної необхідности, але за
вжди дотримуючись справедливости і волі жертводавців (§ 3). 

Канон 509. Дім чину чи згромадження не може бути правосильно заснованим 
без письмової згоди єпархіяльного єпископа. У разі заснування першого дому 
чину чи згромадження патріяршого права у певній єпархії потрібна також згода 
патріярха в межах патріяршої території. В инших випадках, тобто, поза межами 
території і, коли засновується перший дім чину чи згромадження папського пра
ва, потрібна згода Святого Престолу (§ 1). Стосовно § 2 див. коментар до к. 437. 

Канон 510. Дім чину чи згромадження може бути правосильно скасований 
тільки за порадою єпархіяльного єпископа. Якщо це останній дім, то застосову
ється к. 507. 

1.3.2. Настоятелі, капітули й економи в чинах і згромадженнях 
Канон 511. Стосовно § 1 див. коментар до к. 441 § 1. У додаток до їхньої вла

ди, визначеної в загальному праві і статутах, настоятелі і капітули у клирицьких 
чинах і згромадженнях папського чи патріяршого права мають владу управлін
ня як для зовнішнього, так і для внутрішнього суду (§ 2). Хоча під час denua 
recognitio цієї норми у PCCICOR було зроблено пропозицію включити настояте
лів клирицьких згромаджень єпархіяльного права, експертна дослідницька група 
вказала, що ці настоятелі не здійснюють влади управління, «зважаючи на владу 
єпископа, який є immediatus Ніегагспа».^ 

41 Nuntia 16(1983) 77 (к. 93). 
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Канон 512. Натхненний документами II Ватиканського Собору (PC 14 і ES I I : 
1, 18), цей канон, що нагадує СІС к. 631, був також запроваджений в проект схід
ного законодавства після SCICO 1986 р., здійсненого Coetus de expensione ob-
servationum.42 Як найвища внутрішня влада, генеральна капітула повинна фор
муватися так, щоб, представляючи увесь чин, вона стала також відображенням 
його єдности (§ 1). У контексті сприяння цій єдності провінції, доми і окремі 
члени повинні мати свободу надсилати свої пропозиції і побажання генеральній 
капітулі (§2). 

Канон 513. Для правосильного обрання чи призначення на уряд настоятеля 
повинен минути визначений статутами відповідний період часу після довічної 
професії. У разі виборів вищих настоятелів (генеральні настоятелі, провінційні 
настоятелі, їхні заступники і т. ин.) цей період повинен становити принаймні де
сять років від першої професії (§ 1). Якщо це вибори генерального настоятеля, 
то норма вимагає, щоб йому виповнилося принаймні тридцять п'ять років. Про 
зменшення віку порівняно з попередньою нормою (РА к. 31) просили консульта
тивні органи, і воно було прийняте під час denua recognitio Проекту 1980 р . п 

Канон 514. На відміну від настоятелів монастирів sui iuris, яких обирають 
на необмежений термін (к. 444 § 1), настоятелі в чинах і згромадженнях викону
ють уряд впродовж певного періоду часу, якщо тільки статути не наказують чо
гось иншого (наприклад довічного обрання) щодо генерального настоятеля (§ 1). 
Однак, перш ніж мине час їхнього уряду, настоятелі можуть бути усунуті або 
перенесені згідно зі статутами (§ 2). Метою східної норми є те, щоб настоятелі 
не виконували свого уряду надто довго без перерви (§3) . Хоча попереднє зако
нодавство обмежувало уряд місцевого настоятеля шістьма роками (РА к. 32 § 3), 
усе це тепер повинно бути передбачено в статутах. 

Канон 515. Хоча вищих настоятелів обирають (§ 1), инших настоятелів вста
новлюють через вибори або призначення відповідно до статутів. Призначенню 
инших настоятелів повинна передувати відповідна нарада, однак вибори потре
бують затвердження компетентного вищого настоятеля (§ 2). 4 4 Таке затверджен
ня є канонічним застереженням для таких урядів (к. 939 ч. 2-е), і без нього уряди 
не можуть бути правосильно отримані (к. 938). Стосовно § 3 див. коментарі до 
кк. 443 і 445. 

Канон 516. У чинах і згромадженнях економи існують на трьох рівнях: 1) ге
неральний; 2) провінційний та 3) місцевий, кожен з яких виконує свій уряд під 
проводом відповідного настоятеля (§ 1). Хоча уряд економа несумісний з урядом 
вищого настоятеля, він при необхідности може суміщатися з урядом місцевого 
настоятеля, якщо цього вимагає необхідність (§ 2). Якщо статути не встановлю
ють, що економи призначаються в инший спосіб, їх призначає вищий настоятель 
за згодою ради. 

43 Див. Nuntia 28 (1989) 71 (к. 509 bis). 
43 Див. Nuntia 16 (1983) 78 (к. 94). 
44 Coetus de expensione observationum обґрунтовувала своє формулювання § 2 СІС к. 625 § 3 [див. Nuntia 28 

(1989) 72 (к. 512 §2 ) ] . 
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1.3.3. Приймання до чинів і згромаджень та на новіціят 
Канон 517 § 1. У той час як РА к. 88 § 1 ч. 1-е вимагав мінімального віку 

п'ятнадцяти років для прийняття на новіціят, згідно з цією нормою мінімальний 
вік для правосильного прийняття на новіціят до чину та згромадження становить 
повні 17 років. Стосовно инших вимог, яких слід дотримуватися, див. коментарі 
до кк. 448, 450, 452 і 454. 

§ 2. Хоча Coetus de monachis спершу мала намір зробити так, щоб східне зако
нодавство встановлювало перешкоду для прийняття, норма повторює попереднє 
правило (РА к. 74 § 2 ч. 6-е), що ніхто не може бути законно прийнятий на нові
ціят в чернечий інститут иншої Церкви sui iuris без дозволу Святого Престолу 
(див. коментар до к. 451). Хоча СІС не містить жодної подібної перешкоди, цей 
канон неявно стосується Латинської Церкви як однієї з Церков sui iuris^ і тому є 
також частиною латинського канонічного законодавства. Тому, наприклад, схід
ний католик Сиро-Малабарської Церкви буде незаконно допущений на новіціят 
до чернечого інституту Латинської Церкви без дозволу Святого Престолу, 4 6 якщо 
тільки кандидат не призначений для дому чи провінції цього інституту, які при
писані до Сиро-Малабарської Церкви (див. коментар до к. 432). 

Канон 518. Перш ніж його допустять на новіціят, кандидат повинен підготу
ватися впродовж належного періоду часу і в спосіб, визначений статутами, під 
особливою опікою досвідченого члена. На відміну від паралельної норми щодо 
монастирів, яка вимагає, щоб кандидат проживав у монастирі (к. 449), ця норма 
не приписує, щоб послушництво кандидат проводив у чернечому домі, а дозво
ляє статутам визначити спосіб підготовки кандидата. 

Канон 519. Право допускати кандидатів на новіціят належить вищим настоя
телям згідно з нормами статутів. Стосовно норм, яких вони повинні дотримува
тися стосовно цього див. коментар до к. 453, §§ 2 і 3. 

Канон 520. Оминаючи посилання на попередню норму (РА к. 85), згідно з 
якою новіціят починався з облачения в монаший одяг, норма залишає визначення 
цього питання статутам. 

Канон 521. Хоча раніше був також потрібен дозвіл Святого Престолу (РА 
к. 87), сучасна норма надає настоятелю загальну владу засновувати, переносити 
і скасовувати осідок новіціяту за згодою ради. 

Канон 522. Як правило, щоб новіціят був правосильним, він повинен відбу
ватися в домі, де розташований його осідок. Ця норма передбачає два винятки: 

4 5 Див. коментар док. 1 (с. 72). 
46 Арт. 58 § 1 PB надає цю компетенцію СОС. Цей дозвіл неправильно тлумачить Natale Loda, «L'ammissione 

nel monastero sui iuris secondo il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium», Commentarium pro Religiosis et 
Missionariis 76 (1995) 39-79 на с. 65. Про прийняття кандидатів східного обряду до латинських чернечих ін
ститутів і до домів та провінцій східного обряду цих інститутів див. M. Brogi, «Ammissionc di candidati di nto 
Orientale in istituti religiosi Latini», Antonianum 54 (1979) 701-713; C. Pujol, «Regimen domus orientalis ritus in 
Religione latina», PeriodicaMLC 50 (1961) 137-159; L T . Paruthupara, Religious Institutes: Interecclcsial Legislation 
(Витяг, докт. дисерт.), РІО, 2001. 
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в особливих випадках (наприклад, кандидат має старший вік або вже є свяще
ником), з дозволу генерального настоятеля і за згодою ради новіціят може про
ходити в иншому домі того ж чину чи згромадження під проводом досвідченого 
члена, який виконує обов'язки вчителя новиків (§ 1); на певний період часу ви
щий настоятель може призначити инший дім чину чи згромадження для групи 
новиків (§ 2). До ситуацій, які можуть стати причиною останнього винятку, на
лежать: реконструкція дому, де розташований осідок новіціяту, потреба літньої 
резиденції, початок особливої апостольської роботи. 

Канон 523. Як і РА к. 88 § 1 ч. З, ця норма вимагає одного повного і безпе
рервного року для правосильного новіціяту в чинах і згромадженнях. Однак від
сутність впродовж менш ніж 3 місяців, без перерви або з перервою, не впливає 
на правосильність цього часу; якщо вона перевищує 15 днів, то повинна бути на
долужена новиком. Норма була виправлена, щоб передбачити, як це робить СІС 
к. 648 § 2, час для апостольських вправ, що вважаються однією з причин від
сутносте менш ніж 3 місяці, яка не впливає на правосильність новіціяту (§ І) . 4 7 

Якщо статути приписують новіціят, що триває понад один рік, це не є вимогою 
для його правосильности (§ 2). Однак, на відміну від СІС к. 648 § З, ССЕО не 
встановлює дворічного обмеження, щоб запобігти таким зловживанням, коли ста
тути приписують новіціят впродовж 5 чи 7 років для всіх, чи коли настоятель 
приписує його в окремих випадках. 

Канон 254 § 1. Людська чеснота розсудливости очолює список чеснот (лю
бов, побожність, знання і додержування чернечого стану), якими повинен від
значатися учитель новиків: він повинен бути передовсім людиною, а не святим. 
На відміну від СІС к. 651 § 1, ССЕО вимагає, щоб учитель новиків у клириць-
кому чині чи згромадженні був пресвітером і склав професію 10 років тому. Від
так, якщо латинський учитель новиків може мати 21 рік (к. 658 ч. 1-е), східному 
учителеві новиків мусить виповнитися принаймні 28 років (кк. 517 § 1; 523 § 1). 

§ 2. У разі потреби учителеві, який відповідальний за програму новіціяту і ви
шкіл новиків, слід надати підлеглих йому помічників. 

§ 3. Ця норма підтверджує, що керівництво новиками і новіціятом застереже
не за учителем новиків; відбувається воно під проводом настоятелів згідно зі ста
тутами. Позаяк новіціят часто засновується в тих домах, де живе також спільнота 
з професією, норма зазначає, що у справах, які впливають на чернечу дисципліну 
всього дому, учитель новиків і новики підлягають місцевому настоятелеві, який 
не має компетенції втручатися у справи новіціяту. 

§ 4. Відтак новики зобов'язані слухатися учителя, а також настоятелів у сфе
рі їхньої компетенції. 

Канон 525 § 1. Стосовно инших норм, приписаних для новиків у чинах і згро
мадженнях, див. коментар до к. 459-461. 

4 7 Див. Шміа 16 (1983) 83 (к. 104). 
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§ 2. Перед тимчасовою професією у чинах, згромадженнях, а також в монас
тирях з тимчасовою професією (к. 465), новик повинен передати комусь иншому 
управління дочасним майном, яким він володіє, на увесь час цієї професії. Упро
довж цього терміну він також може вільно розпоряджатися і користуватися цим 
майном. 

1.3.4. Професія в чинах і згромадженнях (к. 526-529)48 

Канон 526 § 1. Дочасна професія мусить містити три обіти послуху, чистоти 
і вбогосте. Позаяк, як ми це бачимо з к. 462, чернечу професію не слід ототожню
вати з цими обітами, існувала пропозиція оминути в цьому місці їхній перелік. 
Під час denua recognitio Проекту 1980 p. експертна група відповіла: «Пропози
ція не була прийнята заради ясносте, зважаючи на природу тимчасової професії, 
після якої status religiousus не приймається остаточно». 4 9 На відміну від РА к. 110 
§ 1 і СІС к. 655, які встановлюють мінімальний трирічний період для тимчасової 
професії, сучасна норма дозволяє статутам визначити період, який може, скажі
мо, тривати один рік зі щорічним продовженням. 

§ 2. Тимчасова професія може бути повторена згідно зі статутами, але період 
не може бути коротшим від трьох років і довшим від шести років. СІС к. 657 § 2 
дозволяє, щоб тимчасова професія тривала до дев'яти років, як у РА к. 110 § 2. 
На практиці це незрозуміле часове обмеження спричинило неймовірні проблеми 
у поєднанні вимог професійного навчання (наприклад, як студентів університе
ту, медсестер, вчителів і т. ин.) та чернечого вишколу. На численні петиції, наді
слані з кількох чернечих інститутів, із проханням не змінювати закону, СОС від
повіла, що кожен випадок потрібно передавати їй для диспензування. 

Канон 527. Для правосильности тимчасової професії потрібно: 
1- е. Правосильне завершення новіціяту, що означає один повний рік (к. 523), 

а відтак і те, що кандидат повинен мати повних18 років (к. 517 § 1). 
2- е. Компетентний настоятель, згідно зі статутами і за згодою ради, допускає 

новика до обітів і згодом приймає професію особисто або через иншого. 
3- є. Хоча у загальному праві немає визначеної формули, у професії повинна 

бути складена і виражена без примусу, тяжкого страху чи підступу (див. к. 464 
ч. 3-є). 

4- е. Будь-які вимоги для правосильности професії, встановлені в статутах. 

Канон 528. Хоча члени чернечих інститутів, які склали тимчасову професію 
і зобов'язані дотримуватися статутів, як і члени з довічними обітами, вони не ма
ють активного і пасивного голосу (наприклад, вони не можуть обирати чи бути 
обраними на уряд), якщо тільки статути виразно не передбачають иншого. 

Канон 529 § 1. Тимчасова професія робить акти, що суперечать обітам, неза
конними, але не неправосильними. Тому чернець після тимчасового обіту може 

48 Канони 526-529 стосуються також монастирів, які мають тимчасову професію на підставі к. 465. 
"Nunlia 16 (1983) 85 (к. 108). 
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правосильно укладати подружжя (к. 805), за що він, однак, буде ipso iure відпу
щений з чернечого інституту (к. 497 ч. 2-е). 

§ 2. Хоча ця професія не позбавляє члена ані власности майна, ані здатносте 
набувати його, членові не дозволено зрікатися будь-якого володіння (dominium) 
своїм майном актом inter vivos (наприклад, дарувати рухоме майно, передавати 
право володіння земельною ділянкою, відмовлятися від прибутку за відсотками). 

§ 3. Якщо законно не доведено протилежного, вважається, що будь-яке май
но, яке набуває член після професії, він набуває для чернечого інституту. 

§ 4. Тільки за згодою вищого настоятеля профес може змінити рішення, які 
він прийняв, поки був новиком (к. 525 § 2), стосовно управління своїм майном і 
його використання впродовж періоду тимчасової професії. Зміна не може бути 
зроблена на користь чернечого інституту, якщо йдеться про значну частину цієї 
власности. Ці рішення стосовно управління майном і права використання його 
перестають мати силу, якщо член покидає чернечий інститут. 

§ 5. Якщо тимчасовий профес не має дозволу настоятеля укладати угоди від 
імени чернечого інституту, він особисто відповідає за борги та зобов'язання. 

§ 6. Як тільки буде складено тимчасову професію, будь-який уряд, який ви
конував член поза межами чернечого інституту, стає вакантним ipso iure (див. 
к. 431 § 1). У СІС немає такої норми. 

Канон 530. Позаяк члени згромаджень після довічної професії не обов'язко
во зрікаються власности на своє майно, цей канон вимагає, щоб вони, принаймні 
перед довічною професією, вільно склали Завіт, який є також правосильним у ци
вільному праві. Чернець може заповісти усе своє майно згромадженню. Позаяк 
члени чинів після довічної професії обов'язково повинні зректися усієї своєї влас
носте (к. 467), ця норма їх не стосується. 

Канон 531. Цей канон вказує на подальші наслідки довічної професії у чинах 
і згромадженнях: 1) члени остаточно приймають чернечий стан; 2) вони втрача
ють власну єпархію; 3) повноправно входять до чину чи згромадження. 

Канон 532. Для того щоб довічна професія в чинах і згромадженнях була пра-
восильною, їй повинен передувати період (від 3 до 6 років) тимчасової професії 
згідно з к. 526. Про инші вимоги ad validitatem див. коментар док. 464. 

Канон 533. Позаяк довічна професія у чинах прирівнюється до довічної мо-
нашої професії (к. 504 § 1), право застосовує окремі канони до обох. Щодо цих 
норм, яких повинні дотримуватися члени монастирів і чинів після довічної про
фесії, див. коментар до кк. 466-468. 

Канон 534. У згромадженнях: 
1-е. Канонічні наслідки довічної професії залишаться такими ж, що й визна

чені в к. 529 для тимчасової професії, якщо загальне право не застерігає иншого. 
Наприклад, член з тимчасовою професією може правосильно укладати подруж-
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жя (к. 529 § 1), але к. 805 встановлює, член з довічною професією не може цього 
робити. 

2- е. Хоча довічна професія зазвичай не зобов'язує члена зрікатися своєї влас
носте, вищий настоятель має повноваження за згодою своєї ради дозволити чле
нові здійснити це, якщо це буде зроблено розсудливо. 

3- Є. Генеральна капітула може ввести в статути обов'язок зрікатися спадщи
ни, яку має член чи може отримати. На відміну від монастирів і чинів (к. 467 § 1), 
це зречення не може бути зроблене перед довічною професією. 

Канон 535. У складанні тимчасової чи довічної професії слід дотримуватися 
статутів (§ 1). Документ про складання професії, підписаний членом і компетен
тним настоятелем або делегатом, який прийняв професію, належить зберігати 
в архівах чину чи згромадження. У разі довічної професії вищий настоятель по
винен якомога швидше повідомити пароха, у парафії якого було записане хре
щення члена (§2). 

1.3.5. Навчання членів і чернеча дисципліна в чинах і згромадженнях 
Канон 536. Спосіб навчання членів визначають статути з метою досягнення 

тих цілей, що окреслені для членів монастирів в к. 471 § 1 (§ 1). Якщо чин чи 
згромадження має свій власний осідок студій, заснований відповідно до к. 340 
§ 1, то навчання членів, призначених для священнослужінь, повинно відбуватися 
там у той же спосіб, що приписаний для священнослужителів (див. к. 330); в ин-
шому разі членів слід навчати під проводом досвідченого керівника в иншому 
закладі, затвердженому церковною владою (§2). 

Канон 537. Стосовно свячень членів з довічними обітами, то саме вищі на
стоятелі, згідно з нормами статутів, можуть давати відпускні грамоти (§ 1). На 
відміну від СІС к. 1021, який дозволяє, щоб ці грамоти були надіслані будь-якому 
єпископу того ж обряду, що перебуває в єдності з Римом, ця норма встановлює, 
що грамота мають бути адресовані єпархіяльному єпископу місцевости, де про
живає кандидат. Однак, ті ж листи можуть бути надіслані иншому єпископу, як
що: 1) дає дозвіл єпархіяльний єпископ; 2) єпархіальний єпископ належить до 
Церкви sui iuris, відмінної від Церкви кандидата; 3) єпархіяльний єпископ від
сутній; або 4) єпархія вакантна і нею не керує єпископ. Ці факти повинні бути ві
домі єпископові-святителеві на підставі автентичного документа з єпархіяльної 
курії (§ 2). 

Канон 538. Загальне право не зобов'язує ані до щоденої відправи, ані до Бо
жественної Літургії, ані церковного правила у домах чинів і згромаджень. Вони 
повинні правитися згідно зі статутами і законними звичаями (§ 1). Вищі настоя
телі мають обов'язок дбати про духовне добро їхніх членів, дотримуючись к. 473 
§ 2 (§ 2). Стосовно частого прийняття членами таїнства покаяння § 3 говорить 
про те, що вони зазвичай можуть скористатися послугами будь-якого священика, 
наділеного владою уділяти святе таїнство (див. к. 474 § 2). 
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Канон 539. Якщо настоятелі повинні забезпечувати сповідників для членів 
(§ 1), у чинах і згромадженнях їх призначає вищий настоятель. В инших випад
ках (неклирицькі чини і згромадження папського чи патріяршого права і згро
мадження єпархіяльного права), сповідників призначає місцевий єрарх, спершу 
вислухавши настоятеля, який повинен раніше порадитися із зацікавленою спіль
нотою (§2). 

Канон 540. Прийнявши менш сувору норму щодо носіння чернечого одягу 
в чинах і згромадженнях порівняно з монастирями (к. 476), канон передає визна
чення цього питання статутам. Крім того, на відміну від РА к. 139 чи СІС к. 669 
§ 1, канон також зобов'язує членів дотримуватися норм єпархіяльного єпископа, 
якщо такі існують, щодо носіння одягу поза їхніми домами. 

Канон 541. Як і у випадку клявзури в монастирях (к. 477), колишні норми (РА 
кк. 148-153) стосовно клявзури в чинах і згромадженнях були скорочені до цього 
єдиного канону. Очевидним застосуванням принципу субсидіарности є те, що 
визначення норм щодо клявзури було залишене статутам. ССЕО підтверджує на
віть право місцевих настоятелів дозволяти щось инше (тобто, винятки з правил 
клявзури) в поодиноких випадках і з виправданої причини. 

Канон 542. Не завдаючи шкоди характеру інституту і чернечій дисципліні, 
настоятелі повинні призначати ченців, які би допомагали забезпечити духовні 
потреби вірних, особливо в єпархії, у якій вони проживають, якщо такої допо
моги вимагає місцевий єрарх чи парохіяльний священик. Достоту так, як монас
тирів можуть попросити забезпечити катехитичне навчання у власних церквах 
(к. 479), чини і згромадження можуть бути покликані на допомогу в парохіях, де 
розташовані їхні доми (к. 624 § 2). 

Канон 543. Чернець, який є парохом, продовжує підлягати своїй чернечій 
дисципліні, але й також підлягає єпархіальному єпископові в тих питаннях, які 
стосуються уряду парохіяльного священика. Щоб уникнути конфлікту між цими 
двома сферами, повинна існувати письмова угода, укладена між єпархіяльним 
єпископом і вищим настоятелем у тому разі, якщо в чернечій церкві буде засно
вано парафію (к. 282 § 2); щодо всього иншого слід застосовувати цей канон. 

1.3.6. Перехід до иншого чину або згромадження чи до монастиря 
sui iuris 

Канон 544. Згідно з СІС к. 684 § 1, право на перехід до иншого чернечого ін
ституту може надати верховний керівник ченців за згодою власної ради. Ця нор
ма, спершу прийнята у проекті, пізніше була відкинута на користь ins vigens (PA 
к. 182). Дослідницька група заявила щодо цього рішення: «Роблячи це, дослід
ницька група пам'ятає, що ситуація у східних чернечих інститутах значно від
різняється від ситуації в Латинській Церкві, і що, з огляду на постійність їхніх 
членів, для переходу з одного згромадження в инше краще вимагати дозволу па
тріарха і єпископа тієї місцевости зважаючи на їхню відповідну компетенцію, 
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і якщо його немає, дозволу Святого Престолу». 5 0 Стосовно переходу до иншого 
чернечого інституту 5 1 канон розглядає чотири ситуації і встановлює подальші 
вимоги для правосильности: 

§ 1. Для того щоб перейти до иншого чернечого інституту в межах патріяршої 
території, членові потрібна письмова згода патріярха, згода його генерального 
настоятеля (настоятеля монастиря sui iuris) і згода генерального настоятеля (на
стоятеля монастиря sui iuris) інституту, до якого він бажає перейти; для такої 
згоди настоятелі потребують згоди своєї ради (капітули, якщо йдеться про мо
настир). 

§ 2. Щоб перейти з одного чернечого інституту єпархіяльного права до ин
шого, член потребує письмової згоди єпархіяльного єпископа місцевости, де роз
ташований головний дім чернечого інституту, до якого відбувається перехід. Цей 
документ повинен бути виданий тільки після поради генерального настоятеля 
члена (настоятеля монастиря sui iuris) і згоди генерального настоятеля (настояте
ля монастиря sui iuris) інституту, до якого він бажає перейти. Щоб дати таку зго
ду, настоятелі потребують попередньої згоди своєї ради (капітули, якщо йдеться 
про монастир). 

§ 3. В инших випадках член не може правосильно перейти до иншого черне
чого інституту без згоди Святого Престолу. У Патріярших Церквах, але за межа
ми патріяршої території, до таких випадків належатимуть: 1) переходи від і до 
чернечих інститутів папського чи патріяршого права; 2) переходи від і до черне
чих інститутів папського права і патріяршого права; та 3) переходи від і до черне
чих інститутів папського чи патріяршого права і інститутів єпархіяльного права. 
В инших Східних Католицьких Церквах ці випадки охоплюватимуть: 1) перехо
ди від і до чернечих інститутів папського права; та 2) переходи від і до чернечих 
інститутів папського права і інститутів єпархіяльного права. 

§ 4. Для правосильного переходу до чернечого інституту иншої Церкви sui 
iuris потрібна згода Святого Престолу. 

Канон 545. У той час як СІС к. 684 § 2 вимагає трирічного випробувального 
терміну для члена, який переходить до иншого чернечого інституту, цей канон 
встановлює, що, як правило, член повинен повністю закінчити новіціят. Однак 
час новіціяту може бути скорочений (але не до менш як 6 місяців), якщо гене
ральний настоятель (настоятель монастиря sui iuris) за згодою ради врахує осо
бливі обставини (§ 1). Після завершення новіціяту член з довічною професією 
прилюдно складає довічну професію і в такий спосіб повністю приєднується до 
нового інституту і, якщо він священнослужитель, також приписується як священ
нослужитель. Якщо член склав тільки тимчасову професію, то повинен скласти 
професію принаймні ще на 3 роки, якщо тільки не закінчив три роки новіціяту 

"Nuntia 16 (1983) 95 (к. 127). 
51 У той час як переходи з одного монастиря до иншого регулюють кк. 487-488, к. 488 § 3 встановлює, що 

стосовно переходу від монастиря sui iuris до чину чи згромадження слід дотримуватися кк. 544-545 з необхід
ними уточненнями. 
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в монастирі sui iuris, до якого переходить (§ 2). Якщо в новому чернечому інсти
туті член не складе професії, він повертається до попереднього інституту, якщо 
тільки не минув час його професії (§ 3). Стосовно власности і посагу слід до
тримуватися к. 488 § 4. 

1.3.7. Ексклявстрація і вихід з чину або згромадження 
Канон 546. Член чину, згромадження і монастиря sui iuris (к. 465), який склав 

тимчасову професію, повинен покинути чернечий інститут, коли мине час його 
обітів (§1) . Упродовж часу тимчасової професії член з поважної причини може 
отримати індульт виходу з чину чи згромадження (для монастирів див. к. 496) від 
генерального настоятеля за згодою його ради. Це правило подібне до дисциплі
ни, встановленої в СІС к. 688 § 2, за винятком того, що в згромадженнях єпар-
хіяльного права індульт повинен затвердити єпархіяльний єпископ місцевости, 
де розташований головний дім того згромадження (§ 2), а не єпископ дому, де 
приписаний член, про що каже латинська норма. 

Канон 547. Верховний настоятель чину, згромадження, а також монастиря 
sui iuris (к. 465) може, за згодою своєї ради, не допустити члена до відновлен
ня обітів чи довічної професії (§ 1). Хоча хвороба раніше не була виправданою 
причиною (РА к. 187), фізична чи психічна недуга тепер може стати підставою 
для того, щоб не допустити члена до подальшої чи довічної професії, за умови, 
що недуга не була результатом недбайливости інституту чи роботи, виконаної в 
інституті (§ 2). Ця норма запозичена з СІС к. 689 § 2, і вона відповідає положен
ням декрету Dum canonicarum legum Конгрегації у справах ченців (8 грудня 1970 
року). 5 2 Якщо член втрачає розум під час тимчасових обітів, його не можна від
пускати з чернечого інституту (§ 3). 

Канон 548. Стосовно наданого чи накладеного індульту ексклявстрації у чи
нах і згромадженнях див. коментарі до кк. 489-491. 

Канон 549 § 1. У чинах і згромадженнях член з довічною професією може 
просити в генерального настоятеля про індульт виходу, але тільки з дуже поваж
них причин. Генеральний настоятель повинен згодом передати просьбу, разом зі 
своїм votum і власної ради, компетентній владі в § 2. 

§ 2. Зберігаючи РА к. 190 § 1, ця норма приписує, що в усіх чинах, чи то пап
ського, чи то патріяршого права, надання індульту виходу застережене за Святим 
Престолом (на практиці СОС). Однак, окрім Святого Престолу, членам згрома
джень папського, патріяршого чи єпархіяльного права (в останньому випадку, по
радившись з єпископом) такий індульт може надати патріярх, за умови, що члени 
проживають на патріяршій території (1-е). У згромадженнях єпархіяльного пра
ва індульт виходу може надати єпархіяльний єпископ єпархії, де проживає член 
(2-е). 

§ 3. Про канонічні наслідки індульту виходу див. коментарі до кк. 493-494. 

AAS 63 (1970) 318-319; Ochoa, IV, 3931; Nuntia 16 (1983) 97-98. 
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Канон 550. Цей канон вимагає від настоятелів (місцевих чи вищих) старанно 
шукати члена, який незаконно відсутній (див. к. 495 про монастирі). Якщо член 
не повертається впродовж періоду часу, приписаного статутами, він може бути 
покараний або навіть відпущений. 

1.3.8. Відпущення з чину або згромадження 
Канон 551. Стосовно відпущення і виключення ipso iure у чинах і згрома

дженнях див. коментар до кк. 497-498. 

Канон 552 § 1. Генеральний настоятель у чинах і згромадженнях, за згодою 
ради, може відпустити члена з тимчасовою професією, якщо тільки статути не 
застерігають відпущення за иншою владою. 

§ 2. На підставі к. 499 норми, що містяться в §§ 2 і 3 цього канону також 
стосуються монастирів, які мають тимчасову професію. На відміну від СІС кк. 
697 і 699, які окреслюють одну процедуру відпущення для члена з тимчасовою 
і довічною професією, ця норма, яка стосується відпущення членів з тимчасо
вою професією, вимагає набагато менше формальностей, ніж процес відпущен
ня, встановлений для довічних професів (к. 500). Для прийняття рішення щодо 
відпущення члена з тимчасовою професією, повинні бути задоволені подальші 
умови, хоча канон і не стверджує, що вони потрібні ad validitatem: 

1- е. Причини відпущення мають бути поважними, зовнішніми і хоча й не 
юридично доведеними, але провинними. 

2- е. Шкідливий для инших брак чернечого духу є достатньою причиною для 
звільнення, якщо повторне попередження було марним. 

3- є. Причини відпущення повинні бути добре відомі настоятелеві, який від
пускає, і обов'язково повідомлені членові. Член повинен отримати всі можли
вості захищати себе, і його відповіді мають бути передані настоятелеві, який від
пускає. Норма не вимагає, щоб причини були формально доведені, і не згадує 
про формальні попередження чи подання кандидатові письмових підстав для 
відпущення. 

§ 3. Відклик проти декрету відпущення, який у таких випадках є виключно 
єрархічним, має припиняючий наслідок. 

Канон 553. Щодо відпущення членів чинів і згромаджень з довічною про
фесією див. коментар до кк. 500-503. 

2. Товариства спільного життя на подобу чернечих 
Продовжуючи попереднє законодавство (РА кк. 224-231), яке згадувало «то

вариства чоловіків і жінок, що живуть подібно до ченців, але без прилюдних обі-
тів», ССЕО зберіг нове визначення «товариство спільного життя на подобу чер
нечих». 5 3 Було вирішено, що воно «буде виразно окреслене як інститут посвяче-

53 Хоча ці східні товариства спільного життя можна порівняти з латинськими товариствами апостольського 
життя, чиї члени сповідують євангельські ради на підставі певного вузла (СІС к. 731 § 2), останні не визнані 
в латинському Кодексі як інститути посвяченого життя. 
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ного життя і стане конкретним юридичним терміном, який буде застосуватися 
тільки для них». 5 4 Згідно з визначенням, ці товариства наслідують спільне життя 
ченців і сповідують євангельські ради на підставі певного вузла (обітниця, клят
ва і т. ин.), відмінного від обітів (к. 554 § 1). І хоча члени товариств спільного 
життя на подобу чернечих не є ченцями, загальне право прирівнює їх до ченців 
у тому, що стосується канонічних наслідків, якщо тільки право (загальне чи пар
тикулярне) не передбачає иншого або це випливає з природи речей (к. 554 § 3). 
Щобільше, решта канонів цієї глави застосовують переважну частину загальних 
принципів стосовно чернечих інститутів до товариств спільного життя на подо
бу чернечих. Хоча загальне право, окрім цього, приписує і деякі відмінні норми, 
характерну природу і особливості цих інститутів переважно повинні визначити 
їхні власні статути (кк. 555-562). 

3. Світські інститути (кк. 563-569) 
Хоча вони не нові для Вселенської Церкви, світські інститути є новими для 

східного законодавства: вони не були згадані в РА. На відміну від СІС, який при
свячує двадцять один канон цим товариствам (СІС кк. 710-730), ССЕО має тільки 
сім. Хоча під час сіепиа гесо%пійо Проекту 1980 р. зроблено пропозицію ширше 
розглянути це питання, як це було в СІС, дослідницька група не прийняла її.55 

Канон 563 § 1. Хоча члени світських інститутів сповідують три євангельсь
кі ради на підставі певного священного вузла (1-е), вони не наслідують спільне 
життя ченців (3-є), а, живучи у світі, виконують апостольську діяльність на по
добу закваски у світі і зі світу (ех заесиїб) для зміцнення і зростання Тіла Хрис
тового (2-е). 

Канон 564-569. Решта канонів (564-569) окреслюють инші норми, які харак
теризують світські інститути, передаючи визначення багатьох деталей статутам. 

4. Инші форми посвяченого життя і товариства 
апостольського життя 

Канон 570. У цьому каноні законодавець визнає чотири окремі форми по
свяченого життя. Перші дві категорії такі: 1) аскети, що належать до інститу
тів посвяченого життя, відмінних від монастирів; 2) самотні аскети, яких можна 
порівняти з латинськими пустельниками у СІС к. 603 (див. с. 367, коментар до 
к. 481). Звісно, що особа може вільно жити пустельницьким життям, однак те, що 
вона живе посвяченим життям, буде визнано тільки в тому разі, якщо вона спо
відує євангельські ради як це визначено в партикулярному праві (наприклад, під 

»№пЧа 16(1983) 102. 
55 Див. Шпйа 16 (1983) 105-106. Згідно з дослідницькою групою, було потрібно, по суті, тільки кілька 

канонів, щоб окреслити специфічну природу цих інститутів, багато чого передавши партикулярному праву із 
застосуванням принципу субсидіарности. Так чи инакше, експерти не вважали, що ці товариства заслуговують 
докладнішого розгляду, ніж товариства спільного життя на подобу чернечих. Про світські інститути див. робо
ти Жана Беєра у Бібліографії. 
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орудою єпархіяльного єпископа чи чернечого настоятеля). До двох инших інди
відуальних форм посвяченого життя належать посвячені діви (див. СІС к. 604) 
і посвячені вдови (унікальні у ССЕО). Усі чотири можуть бути встановлені і кон
кретніше врегульовані партикулярним правом. 

Канон 571. Затвердження инших нових форм посвяченого життя, що відмінні 
від шести інституційних і чотирьох індивідуальних форм, уже визнаних у Схід
ному Кодексі, застережене за Святим Престолом. Патріярхи і єпископи повинні 
намагатися постійно шукати і підтримувати нові форми посвяченого життя. 

Канон 572. Товариства апостольського життя, чиї члени ані не складають обі-
тів, ані не сповідують євангельських рад на підставі певного вузла, тільки уподі
бнюються (accedunt: «наближаються») до інститутів посвяченого життя. Схожі 
на латинські товариства апостольського життя, згадані в СІС к. 731 § 1, ці то
вариства не були згадані у Schema novissimum, представленому PCCICOR Рим
ському Архиєреєві, позаяк дослідницька група «вважала, що їх не слід згадувати 
в Кодексі, спільному для всіх Східних Церков, і там, де вони виникнуть, їх змо
же регулювати партикулярне право». 5 6 Цей канон законодавець додав в «остан
ніх змінах», зроблених в Кодексі перед проголошенням. 5 7 
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право, поки не буде передбачено иншого. Див. Synodal News, № 10 (1997) 40-42 (Ред.). 



Титул XIII 

ОБ'ЄДНАННЯ ВІРНИХ 
(кк. 573-583) 

Титул X I I I ССЕО присвячений праву щодо об'єднань вірних. Він цілком до
речно був розміщений відразу після права, присвяченого інститутам посвячено
го життя. 1 Узяті разом, Титули X I I і X I I I містять канонічні форми «асоціятивного 
елементу» у Східних Католицьких Церквах. Очевидно, що це законодавство про 
об'єднання вірних має свій відповідник у СІС (кк. 298-329), але є значно корот
шим від останнього (11 канонів у ССЕО; 32 канони в СІС). ССЕО не містить жод
них спеціальних норм щодо об'єднань мирян 2 і має тільки третину канонів СІС. 
Титул X I I I ССЕО можна поділити таким чином. 

1. Визначення мети і типологія (кк. 18, 573) 
1.1. Вільні об'єднання вірних (к. 18) 
1.2. Приватні канонічні об'єднання (к. 573 § 2) 
1.3. Суспільні канонічні об'єднання (к. 573 § 1) 

2. Статути (к. 576) 
3. Компетентна єрархічна влада (кк. 575, 577, 583) 

3.1. Конститутивна влада (к. 575 § 1) 
3.1.1. Компетенція 

1. Єпархіяльний єпископ (1-е) 
2. Привілейована влада (1-е) 
3. Патріярх і автономний митрополит (2-е) 
4. Апостольський Престол (3-є) 

3.1.2. Завдання 
1. Заснування або затвердження (к. 575 § 1) 
2. Нагляд (к. 577 § 1) 
3. Скасування (к. 583) 

3.2. Єпархіяльний єпископ (кк. 575 § 2, 577 § 2) 
4. Об'єднання в житті і дії (кк. 578, 579, 580, 581) 

4.1. Членство 
4.1.1. Загальні умови для членства (к. 578) 
4.1.2. Прийняття і відпущення (кк. 578 § 1, 580, 581) 

4.2. Право клирицького приписання (к. 579) 
4.3. Управління майном (к. 582) 

1 Див. Титул ХП про монахів і инших ченців та членів инших інститутів посвяченого життя, які не під
падають під категорію об'єднань. 

2 Див. СІС кк. 327-329.. 
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1. Визначення мети і типологія (кк. 18, 573) 
Увесь асоціятивний елемент у Церкві ґрунтується на свободі зібрань і об'єд

нань вірних, сформульований у к. 18 (див. СІС к. 215). Виразне згадування права 
створювати об'єднання зроблене в Кодексі тільки для особливих цілей: любови, 
гіобожности і плекання християнського покликання у світі. Такі цілі, які не мож
на чітко відмежувати одна від одної, позначають ділянки місії Церкви, у якій усі 
вірні мають частку, кожен у свій власний спосіб (к. 7 § 1). 

Цьому праву свободи відповідає обов'язок зважати на права инших і власні 
обов'язки щодо них заради спільного добра Церкви (к. 26 § 1). 

1.1. Вільні об'єднання вірних (к. 18) 
Якщо вірні об'єднуються заради однієї з вищезгаданих цілей, жодна конкрет

на юридична форма не є обов'язковим результатом цього. У тому разі, якщо об'єд
нання не отримало жодної юридичної форми, або якщо була прийнята тільки 
форма відповідно до цивільного права, офіційний церковний нагляд може бути, 
загалом, здійснений тільки над окремими членами, тобто тою мірою, у якій він 
впливає на кожного з вірних, аж до накладення кари відповідно до к. 1448 § 2. 
Якщо йдеться про вільні об'єднання, визнані в цивільному праві, то тільки в тому 
випадку, коли нагляд церковної влади передбачений у цивільному праві, офіцій
ний церковний нагляд може впливати на об 'єднання як таке, хоча й не на підста
ві церковної влади управління, а встановлених приписів цивільного права. 

1.2. Приватні канонічні об'єднання (к. 573 § 2) 
ССЕО відмовляється надто детально регулювати те, чим є приватні об'єднан

ня відповідно до канонічного права. Спільне право має тільки два приписи щодо 
приватних об'єднань: 1) їхні статути повинна визнати компетентна церковна вла
да; 2) вони підлягають подвійному наглядові згідно з к. 577. Визнання поширю
ється тільки на запевнення, що статути не містять положень, які суперечать кано
нічному праву. У всьому иншому приватні об'єднання повинні регулювати пар
тикулярне право кожної Церкви sui iuris. 

Юридична постать цих об'єднань не є, однак, цілком задовільною. Саме тому, 
що ССЕО не визнав відмінности між приватною та суспільною юридичною осо
бистістю, приватне канонічне об'єднання завжди має характер об'єднання без 
статусу юридичної особи? Ця юридична постать придатна тільки для об'єднань 
з визначеними цілями - властиво тими, які можуть діяти, не маючи потреби час
то досягати консенсусу і, передусім, володіти майном, як наприклад, молитовна 
група. Однак партикулярне право може, тим не менш, передбачити, як і СІС к. 
310, що члени об'єднання можуть набувати і мати колективні права і власність. 
А також дбати про свої права й обов'язки через уповноважену особу. 

Навіть якщо приватне об'єднання отримує високу оцінку через офіційну цер
ковну похвалу чи рекомендації, це нічого не змінює стосовно його приватного 

3 ССЕО навмисне відмовив у юридичній особистості приватній юридичній особі, через що приватні 
об'єднання не можуть мати юридичної особистости, навіть у партикулярному праві: див. Nunlia 21 (1985) 27; 
нижче с. 628-629. 
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характеру перед законом. Похвала спрямована передусім на членів об'єднання, 
у той час як рекомендації спрямовані назовні і закликають инших підтримати 
працю об'єднання опосередковано, або через набуття членства. 

1.3. Суспільні канонічні об'єднання (к. 573 § 1) 
Об'єднання, засноване чи затверджене для однієї з вищезгаданих цілей компе

тентною владою, має юридичну силу. Його називають «суспільним канонічним 
об'єднанням». Застереження статусу юридичної особи за суспільними об'єднан
нями є навмисним і зробленим у надії, що єрархи в майбутньому будуть надзви
чайно обережними у справі створення суспільних об'єднань. 4 Суспільне об'єд
нання (так, як і приватне об'єднання) підлягає подвійному нагляду відповідно 
до к. 577. 

Після заснування компетентною церковною владою об'єднання отримує свої 
статути, які становлять партикулярне право (к. 1493 § 2). Тільки завдяки офіцій
ному церковному заснуванню в Церкві можуть існувати об'єднання, які пропо
відують християнську науку від імени Церкви, підтримують прилюдний культ 
або мають инші цілі, які за своєю природою застережені за церковною владою 
(к. 574). 

Затвердження є ствердною, офіційною відповіддю на добровільну ініціятиву 
вірних заснувати об'єднання. Проект статутів, складений довільно в межах норм 
загального права, через декрет затвердження стає статутом, який відтак набу
ває характеру права. Після видання декрету компетентною єрархічною владою 
об'єднання входить як юридична особа у правове життя Церкви. Для заснування 
об'єднання як юридичної особи не потрібно жодного окремого декрету (к. 922).5 

Влада, яка засновує, повинна заздалегідь переконатися, що статути не суперечать 
нормам загального права; вона повинна видавати декрет тільки в тому разі, як
що, на її думку, мета об'єднання є справді корисною і, зважаючи на все, потрібні 
особисті, програмні і матеріяльні засоби видаються достатніми (к. 921 § 3). 

Передумовою надання юридичної особи об'єднанню, а відтак і її затверджен
ня, є присутність хоча б трьох фізичних осіб як її членів (к. 923). Позаяк загальне 
право не виключає членства юридичних осіб, ця вимога щодо фізичних членів 
також може бути задоволена через законного представника юридичної особи; 
в иншому разі йтиме мова тільки про штучні конструкції. 

2. Статути (к. 576) 
Статути можуть бути видані владою або створені автономно і згодом затвер

джені владою. У будь-якому разі статути кожного суспільного об'єднання мусять 
регулювати певні питання відповідно до кк. 576 § 1 і 922 § 2. Ключові пункти 
перелічені в к. 576 § 1: назва об'єднання, її осідок, умови членства, а також де
тальніше визначення засад діяльности і процедури. Під засадами діяльносте слід 
передусім розуміти методи (дії, ресурси, засоби) з допомогою яких об'єднання 

ч Див.Лґилгіа13(1981)91. 
5 Nuntia 5 (1977) 45; 13(1981)91. 
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досягатиме своєї мети. Тому сюди слід зарахувати увагу до обряду (к. 28) відпо
відної Церкви sui iuris, а також потреби місця і часу чи принаймні майбутню ко
ристь, окреслену в загальних рисах. Позаяк членство в об'єднанні не обов'язко
во обмежене тими, хто належить до тієї ж Церкви, «propria Ecclesia» повинна 
бути визначена не членами, а передусім владою, яка затверджує статути. 

Статут повинен пояснити, що об'єднання є сукупністю осіб (universitas рег-
sonarum), а не чимось на кшталт сукупносте речей (universitas rerum), якою керу
ють колегіяльно (див. к. 922 § 2 ч. 2-е). Деталі управління (regimen) повинні бути 
подані відповідно до к. 922 § 2 чч. 3-є-5-е. 

3. Компетентна єрархічна влада (кк. 575, 577, 583) 
Кожне суспільне об'єднання і кожна конфедерація підлягає компетентній 

єрархічній владі відповідно до канонічного права. Ця компетенція, зокрема, по
ширюється натри сфери: заснування, нагляд і скасування. У додаток, відповідний 
єпархіяльний єпископ має певні суттєві права стосовно діяльносте об'єднання 
у своїй єпархії. Для того щоб зробити відмінність між цими двома єрархічни-
ми владами очевидною, бажано, щоб термін «конститутивна влада» (auctoritas 
constitutiva)6 вживався щодо першої, а єпархіяльний єпископ (місцевий єпископ / 
Episcopus loci) щодо другої. 

3.1. Конститутивна влада (к. 575 § 1) 

3.1.1. Компетенція 
Як правило, компетенція конститутивної влади ґрунтується на діяльності 

об'єднання, яке передбачене в статутах, і у виняткових випадках на підставі 
привілею. 

3.1.1.1. Єпархіяльний єпископ (к. 575 § 1 ч. 1-е). Об'єднання, яке засноване, 
щоб працювати в межах певної єпархії (єпархіяльне об'єднання) має своєю кон
ститутивною владою єпархіяльного єпископа. Останній, однак, не є компетент
ний, якщо заснування об'єднань застережене на підставі привілею за кимось 
иншим. 

3.1.1.2. Привілейована влада (к. 575 § 1 ч. 1-е). Апостольський Престол і пат-
ріярх можуть надати привілей конститутивної влади третій стороні. У такому 
разі зважають лише на майбутнього носія влади управління («potestas regiminis»), 
враховуючи те, що завдання конститутивної влади мають вищий статус. Поле ді
яльносте об'єднання повинне випливати з привілею. 

3.1.1.3. Патріярх і автономний митрополит (к. 575 § 1 ч. 2-е). Об'єднання, 
чия діяльність повинна поширюватися на всю Патріяршу чн Митрополичу Церк
ву sui iuris, і чий осідок перебуває на території відповідної Церкви, має своєю 
конститутивною владою патріярха чи автономного митрополита. 7 

6 Стосовно СІС у доктрину був впроваджений термін «керівна влада (Leitungsautorität); див. W. Aymans, 

Kirchliche Vereinigungen: Ein Kommentar zu den vereinigungsrechtlichen Bestimmungen des Codex Iuris Canonici, 

Paderborn, 1988, 6870. 
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3.1.1.4. Апостольський Престол (к. 575 § 1 ч. 3-є). Римський Апостольський 
Престол є конститутивною владою для всіх инших суспільних об'єднань, осо
бливо для тих, чиї статути мають вселенський 8, міжцерковний або міжритуаль-
ний характер. 

3.1.2. Завдання 
Конститутивна влада має своїм завданням встановлення термінів існування 

об'єднання і свого нагляду над ним. 
3.1.2.1. Заснування чи затвердження (к. 575 § 1). Суспільне об'єднання не 

може з'явитися без співпраці конститутивної влади, незалежно від того, чи ос
тання засновує об'єднання з власної ініціятиви, чи санкціонує через декрет за
твердження проект статуту, запропонований завдяки вільній ініціятиві вірних. 

Цей конститутивний акт регулюють певні правові положення. Єпархіяльний 
адміністратор виключений з конститутивної співпраці у заснуванні єпархіяль-
ного об'єднання (ч. 1-е). Патріярх повинен порадитися з постійним синодом, а 
митрополит - з двома єпархіяльними єпископами, найстаршими за свяченням 
(ч.2-е). 

3.1.2.2. Нагляд. Конститутивна влада повинна здійснювати нагляд над об'єд
нанням, зокрема щодо чистоти віри й моралі, церковної дисципліни й управління 
майном об'єднання. Стосовно цього останнього пункту конститутивній владі по
трібно здавати щорічний звіт (к. 582). 

3.1.2.3. Скасування (к. 583). Суспільне канонічне об'єднання не має права 
самоскасування. Достоту так, як воно отримало свою юридичну особистість за
вдяки акту влади, для самоскасування йому потрібен такий же акт. Це відбува
ється або згідно з правом, коли об'єднання не виконало жодного юридичного 
акту впродовж ста років, або через втручання вищезгаданої влади (к. 927 § 1). 
Останнє може статися у відповідь на прохання або у вигляді примусового ска
сування компетентною конститутивною владою, або Римським Апостольським 
Престолом (к. 583 §§ 1 і 2) або, у випадку єпархіяльного об'єднання, також патрі-
ярхом чи автономним митрополитом Церкви sui iuris, про яку йдеться (к. 583 § 2 
ч. 1-е). У цих випадках слід дотримуватися статутних приписів щодо скасування 
(к.927 §2) . 

Для примусового скасування повинні бути поважні причини. У межах пра
вової сфери власної Церкви патріярх, автономний митрополит і єпархіяльний 
єпископ повинні спершу вислухати відповідних адміністративних працівників 
або, не зумівши зробити цього, законних представників об'єднання (к. 927 § 2). 

' 3 речення «quae omnibus christifidelibus... patent» не випливає, що вірні инших Церков sui iuris не допус
каються до членства; також членство тих, хто належить до инших Церков я/і iuris, не перетворює об'єднання 
в «міжобрядове» (чи «міжцерковне»), для якого, відповідно до к. 575 § 1 ч. 3-є, конститутивною владою є Апос
тольський Римський Престол. Кожна конститутивна влада, що підлягає тому ж Апостольському Престолові, 
зачисляє об'єднання до певної Церкви sui iuris: див. Nuntiall (1985) ЗО. Тим паче, слід зауважити, що концепція 
consociatio intemationalis не суперечить такому розумінню стосовно Церкви sui iuris, як у СІС, позаяк державні 
кордони не обмежують більших Східних Церков sui iuris, як конференції єпископів у СІС. 

8 Див. також СІС к. 312 § 1 ч. 1-е. 
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Для видання наказу про скасування патріярх мусить мати згоду постійного си
ноду, а автономний митрополит згоду двох єпархіяльних єпископів своєї Церк
ви, найстарших за свяченням. Якщо відбулося скасування, об'єднання має право 
вживати юридичних засобів з припиненням чинности (к. 583 § 2). Скаргу слід 
адресувати єрархічній владі, якій підлягає влада, що видає наказ про скасування. 

3.2. Єпархіяльний єпископ (к. 575 § 2, 577 § 2) 
Кожен єпархіяльний єпископ має відповідальність щодо впорядкування жит

тя Церкви у своїй єпархії. З цієї причини діяльність навіть тих об'єднань, для 
яких він не є конститутивною владою, не може відбуватися без участи єпархі-
яльного єпископа. Такі об'єднання не можуть заснувати будь-якої секції на його 
території без його письмової згоди. Однак згода на заснування дому чернечого 
інституту охоплює згоду на заснування в цьому домі, або церкві, приналежній 
йому, об'єднань, що властиві цьому інститутові (к. 575 § 2). 

Безпосередній нагляд над усіма об'єднаннями, що діють на його території, 
здійснює єпархіяльний єпископ. Однак, як правило, він має право втручатися 
тільки у діяльність власних єпархіяльних об'єднань у разі зловживань в инших 
об'єднаннях він повинен повідомити компетентну конститутивну владу, для того 
щоб остання могла припинити їх. Тим часом, він може вживати відповідні за
ходи, якщо діяльність об'єднання завдає серйозної шкоди вірі і дисципліні чи є, 
загалом, згіршенням для вірних (к. 577 § 2). 

4. Об'єднання в житті і дії (кк. 578, 579, 580, 581) 
Кожне об'єднання вільне існувати і діяти в межах загального права і статутів. 

Якщо йдеться про життя і діяльність об'єднань, то загальне право обмежилося 
визначенням норм стосовно членства і управління майном. Однак загалом кожне 
об'єднання повинне, на підставі канонічно визнаної мети, дбати про релігійний 
вишкіл своїх членів під проводом місцевого єрарха (к. 620). 

4.1 . Членство 
4.1.1. Загальні умови для членства (к. 578) 
Членство в суспільному канонічному об'єднанні застережене за католицьки

ми вірними. 9 Тільки їм належать права корпорації у строгому сенсі (тобто, кор
поративні права, такі як право голосувати і керівництво), адже тут ми маємо спра
ву з канонічними правами. Однак, для того щоб сприяти конкретним цілям, зга
даним у статутах, навіть ті, хто не є католиками, можуть отримати спеціальний 
юридичний статус, як-от статус гостя, який передбачає участь у практичній ді
яльності об'єднання. 

' Від початкового плану надати свободу статутам у цьому питанні (див. Nuntia 5 [1977] 46) згодом відмо
вилися (див. Nuntia 13 [1981] 91) Юридична позиція тут така сама, як і щодо канонічних об'єднань у С1С (див. 
W. Aymans, Kirchliche Vereinigungen, 53-56). 
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Та сама особа може мати членство в кількох канонічних об'єднаннях водно
час (§ 2). Ченці повинні врахувати вимоги власного інституту і отримати згоду 
настоятеля (§ 3). Священнослужителі можуть вступати тільки в ті об'єднання, 
чиї цілі, відповідно до обов'язкового для виконання рішення єпархіяльного єпис
копа, є сумісними з їхнім клирицьким станом (див. к. 391). 

4.1.2. Прийняття і відпущення (кк. 578 § 1, 580, 581) 
Прийняття і відпущення повинні відбуватися відповідно до загального права 

і приписів статутів (кк. 578 § 1, 581). 
Згідно із загальним правом католик не може бути правосильно прийнятий, 

якщо він прилюдно зрікся своєї віри, прилюдно відійшов від єдности з католиць
кою Церквою або був покараний великою екскомунікою (к. 580). 

Відпущення відбувається на підставі самого права з причин, які перешкоджа
ють правосильному прийняттю (к. 580), хоча таке відпущення повинно бути про
голошене місцевим єрархом. 

4.2. Право клирицького приписання (к. 579) 
Жодне об'єднання не має самостійного права на те, що називається в СІС ін-

кардинацією. Однак те, що в ССЕО названо «ascriptio ut clericus» (приписування, 
записування до духовенства: кк. 357-366) може бути надане об'єднанню Римсь
ким Апостольським Престолом; те саме об'єднанню може надати і патріярх, який 
є конститутивною владою, за згодою постійного синоду. 

4.3. Управління майном (к. 582) 
Згідно з ССЕО, майно суспільного чи канонічного об'єднання є церковним 

майном, і тому ним також є майно доручене йому (к. 1002 § 2). В обох кодексах 
майно приватного об'єднання не кваліфікується як церковне майно (СІС к. 1257), 
хоча підлягає праву щодо об'єднань згідно з СІС (к. 325) або партикулярному пра
ву згідно з ССЕО (к. 573 § 2). Однак, без зміни майнових прав майно суспільного 
об'єднання повинне управлятися не тільки згідно з приписами статутів об'єд
нання, але й регулюватися суворими нормами Кодексу стосовно дочасного май
на Церкви (кк. 1007-1054).10 

Висновок11 

Щоб завершити на душпастирській ноті, важливо звернути увагу на те, щоб 
існувала суспільна ясність і певність щодо об'єднань у Церкві. Хоча у здійсненні 
свого людського і християнського права на об'єднання вірний може створювати 
об'єднання, які не є ані суспільними, ані приватними («визнаними»), а тільки 

10 Більше див. у Winfrid Aymans, Karl Т. Geringer, Heribert Schmitz., eds., Das Konsoziative Element in der 
Kirche - The Associational Element in the Church — L'elemento associativa nella Chiesa, (Proceedings of the 
VI International Congress of Canon Law, (München, 14-19 September 1987), St. Ottilien, Eos Verlag, 1989; Luis 

Navarro, diritto di associazione e associazione de fedeli, Milano, Giuffre, 1991; Le Associazioni nella Chiesa, (Studi 

giuridici 51), CDV, LEV, 1999. 

" Редактора. 
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«вільними об'єднаннями» (вище, с. 394), або «невизнаними» чи об'єднаннями 
de facto,12 у Церкві немає місця таємним об'єднанням. 1 3 Колишнє право щодо 
об'єднань вірних (CS кк. 530-558) застерігало проти «таємних, осуджених, бун
тівних і підозрілих» об'єднань, водночас заохочуючи вірних вступати до тих, які 
«засновані, затверджені чи принаймні рекомендовані Церквою» (CS к. 530).14 Це 
заохочення висловлене також у СІС (к. 298 § 2), однак в ССЕО воно тільки ма
ється на увазі. У дусі цієї душпастирської настанови бажано в єпархіях і Церквах 
sui iuris мати офіційний перелік об'єднань з вказівкою на їхній канонічний ста
тус, як заради душпастирської опіки над вірними, так і для потреб єрархічного 
нагляду.1 5 

12 Канонічне невизнання не обов'язково повинне дискредитувати; часом воно навіть може бути корисним, 
як у випадку міжконфесійного об'єднання на кшталт Правового товариства Східних Церков, міжнародного 
об'єднання науковців (католицьких, православних, протестантських), заснованому в 1969 році і зареєстровано
му у Відні як вільне об'єднання під назвою Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen. Воно що три роки прово

дить міжнародні конгреси і публікує акти в Kanon. Хоча його хвалять і підтримують православні і католицькі 
єрархи, воно не є канонічно заснованим, зважаючи на його екуменічний склад. 

" Добре відомою таємною організацією є масони. Конгрегація у справах віровчення неодноразово заборо
няла вірним вступати до цієї організації за її таємність та антикатолицьку позицію в минулому. 

14 У CICO було чотири об'єднань: «зібрання при монастирях, світські треті чини, братства і побожні со
юзи» (CS к. 548). 

15 Більше див. у: 1) Winfrid Aymans, Karl T. Geringer, Heribert Schmitz., eds., Das Konsoziative Element in 
der Kirche - The Associational Element in the Church — L 'elemento associativa nella Chiesa, (Proceedings of the 
VI International Congress of Canon Law, (München, 14-19 September 1987), St. Ottilien, Eos Verlag, 1989; 2) Luis 
Navarro, diritto di associazione e associazione de fedeli, Milano, Giuffre, 1991; 3) Le Associazioni nella Chiesa, (SG 
51), L E V , 1999; 4) Roch Page, «Associations of the Faithful in the church», Jurist 47 (1987) 165-203. 



Титул XIV 

ЄВАНГЕЛИЗАЦІЯ НАРОДІВ 
(кк. 584-594) 

Надзвичайна важливість євангелизації і невеликий обсяг Титулу XIV з його 
11 канонами перебувають в обернено пропорційному зв'язку. Це не критичне 
спостереження, а просте визнання факту, що не завжди єрархія істин чи шкала 
цінностей визначає подальший розвиток канонічного права, а практична потреба 
визначити права й обов'язки та регулювати їхнє здійснення. 

Одинадцять канонів про євангелизацію становлять щось більше, ніж перегляд 
первинного тексту (ТІ), який був частиною ТІ De Magisterio Ecclesiastico. По су
ті, ТІ складався з єдиного канону, який дослівно відповідав СІС-1917 к. 1350 § 2 
і лаконічно твердив, що Римський Апостольський Престол опікується місіями 
в усьому світі.1 Соборні доктрини єпископської колегіяльности і Народу Божо
го, зокрема соборний декрет про місійну діяльність, змінив цю монополію опіки. 
Справді, цілком можна сказати, що всі Канони Титулу XIV нові. їх проект склала 
IV дослідницька група De Clericis et de Magisterio Ecclesiastico на своїй останній 
сесії, що відбувалася з 26 листопада до 7 грудня 1979 року, і вони без будь-яких 
суттєвих змін були поміщені в ССЕО. 2 

Головних джерел канонів Титулу XIV є п'ять документів: 1) догматична кон
ституція про Церкву Lumen Gentium (LG); 2) декрет про місійну діяльність Церк
ви Ad Gentes (AG); 3) декларація про релігійну свободу Dignitatis Humanae (DH); 
Апостольське звернення Evangelii Nuntiandi (EN) папи Павла VI від 8 грудня 
1975, у якій зібрані разом і представлені головні думки Синоду Єпископів на те
му євангелизації, що відбувся в Римі у 1974 p.; 5) MP Павла VI Ecclesiae Sanctae 
(ES) від 6 серпня 1966 p., частина І, яким папа переклав юридичною терміноло
гією соборні настанови AG. Проект IV дослідницької групи враховував кк. 4, 11, 
62 і 64 проекту Lex Ecclesiae Fundamentalis (LEF), однак відсутність LEF ніяк не 
вплинула на структуру чи зміст Титулу XIV. Енцикліка папи Иоана Павла Re-
demptoris Missio (RM) є важливим документом для нашої теми, але він з'явився 
тільки після проголошення ССЕО, 7 грудня 1990 р. 

' Nuntia 3 (1976) 72, к. З Вступних Канонів (с. 71-72) і «De rccipiendis in Ecclesiam acatholicis», 76 к. 2 § 2. -
щодо скорочення RM див. с. 404. 

1NuntiaU (1980)55-59. 
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1. Структурне оформлення 
Одинадцять канонів Титулу XIV «De evangelizatione gentium» відповідають 

переважно тринадцяти канонам СІС (781 -792), розміщеним під заголовком «De 
actione Ecclesiae missionali». Окрім відмінности у заголовку, про що йтиметься 
нижче, відразу впадає у вічі той факт, що хоча СІС помістив ці канони у Кни
зі I I I De Ecclesiae munere docendi як Титул II (після Титулу І «De divini verbi mini-
sterio» і перед Титулом I I I «De educatione catholica»), ССЕО помістив кк. 584-594 
за межами Титулу XV De magisterio ecclesiastico. Також, окрім відмінности в за
головку, De Ecclesiae munere docendi в СІС і De magisterio ecclesiastico в ССЕО, 
який буде розглянутий у коментарі до останнього, тематичне розміщення цих ка
нонів в межах чи поза межами цієї теми потребує короткого зауваження. Як ТІ, 
так і його джерело СІС-1917 к. 1326 розглядали місійну діяльність Церкви як 
частину церковного уряду. У той час як СІС продовжував цю канонічну тради
цію, ССЕО зробив нововведення, відійшовши від неї. Причину цього, яку, на 
жаль, оминув у доповіді щодо проекту в Nuntia автор цих рядків як Доповідач 
IV групи, загалом можна окреслити так. 

Проголошення доброї новини є важливим елементом євангелизації і як таке 
воно підпадає під церковне навчання. Однак євангелизація є складною діяль
ністю, яка, згідно з AG, охоплює багато речей: християнське свідоцтво доброї 
новини і діялог (11), християнську любов, особливо на службі бідним (12), про
голошення Божого поклику до навернення від гріха і спасіння у Христі (13), ка-
техуменат і християнське втаємничення (14), створення християнської спільноти 
(15), формування місцевого духовенства (16), вишкіл катехитів (17), сприяння 
релігійному життю і формам апостоляту (18). 

Місійна євангелизація є складною реальністю, яка охоплює різноманітні аспекти: 
проповідування і свідоцтво Ісуса, праця заради вартостей Царства, служіння бідним, 
праця з тими, хто прагне справедливости й миру, спілкування, інкультурація, взаємне 
збагачення з иншими християнами і діялог з послідовниками релігій. У місійній прак
тиці часто один елемент підкреслюють на шкоду иншим.3 

Проголошення, яке власне й належить до Учительського уряду Церкви, є 
лише одним з компонентів євангелизації, з допомогою якого місіонер відповідає 
тим, «хто готовий дати відповідь кожному, хто у вас вимагає справоздання про 
вашу надію» (1 Пт. 3: 15). Як сказав папа Павло V I , люди сьогодні охочіше вірять 
свідкам, ніж учителям. Це, мабуть, найкраще ілюструє приклад Мати Терези, за
сновниці чернечого згромадження «Місіонери Любови». 

Мати Тереза, знаменита свята, яка померла у 1997 році в Калькутті, була мі
сіонером не словом, а ділом. її мовчазне проголошення євангелії через любов 
навряд чи підпадає під Учительський уряд Церкви. Однак вона була найбіль
шим католицьким місіонером XX століття, який євангелизував велику індій-

3 J. Dinh Due Dao, «Missiografia», Dizionario di Missiologia, Bologna, 1993, 348. 
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ську культуру і збагатив її новими цінностями. Хоча індійську культуру виріз
няють традиційні три margas чи шляхи, jnana, bhakti, karma (духовна мудрість, 
побожний містицизм і релігійні обряди чи діла), їй бракувало шляху служіння 
(sevana),A властивого Євангелії Ісуса Христа. І саме Матір Тереза зі своїм служін
ням «найбіднішим з бідних» привела Індію до усвідомлення цього культурного 
дефіциту. У своїй роботі задля євангелизації індійської культури проголошен
ня євангелії не було ані початковою, ані домінантною фазою, у деяких минулих 
євангелизаційних моделях, скажімо, св. Павла чи сз. Франциска Ксав'єра (1506-
1552). Ще иншими, але успішними моделями, є Матео Річчі і Роберто де Нобілі, 5 

хоча їхньому успіху в євангелизації китайської та індійської культур значною 
мірою перешкодили суперництво місіонерів, богословські диспути і культурне 
непорозуміння. 6 У будь-якому разі тут проголошення також є завершенням про
цесу діялогу і культурної трансформації. 

Не виключаючи будь-якої чинної моделі, ССЕО наголошує на культурній єван
гелизації, починаючи вже з першого канону Титулу XIV (к. 584 § 2). Відповідно 
до структурного поділу ССЕО, який не дотримується взірця tria типега, прийня
того у СІС, про євангелизацію народів широко йдеться в окремому Титулі, а не в 
Титулі про церковне навчання (Титул XV). 

2. Заголовок 
IV дослідницька група почала з обговорення доречного заголовка і зупини

лася на такому через його біблійне відлуння, в якому звучить заповідь Ісуса 
Христа євангелизувати всі народи і робити їх його учнями (див. Мр. 16: 15, 16 
Мт. 28: 19, 20). Група також керувалася новою назвою римської конгрегації 
«Sacra Congregatio pro gentium evangelizatione seu de Propaganda Fide», дану під 
час післясоборової реформи Римської Курії папою Павлом V I . 7 Нагальна потреба 

4 Наслідуючи служіння любови Мати Терези видатні індуїстські мислителі (як-от Нобелівський лауреат 
Амартя Сен) визнали, що традиційній індійській культурі бракувало цінности служіння (sevana) - визнання 
«вбогости духом», яка є першою умовою входження в царство небесне. 

'МаттеоРіччі (1561-1610), італійський єзуіт, який провів свої останні 28 років як місіонер у Китаї, поділив
ся з китайськими інтелектуалами своїми широкими знаннями з астрономії, математики, музики, картографії, 
природничих наук і філософії. Приваблені таким чином, вони запитали про його релігію, і він поділився з ними 
християнською вірою, після чого багато з них прийняли хрещення і стали стовпами Церкви в Китаї впродовж 
другої хвилі євангелизації після зникнення попередніх східно-сирійських місій. Роберто де Нобілі, инший іта
лійський єзуїт, працював у Мадурі, південна Індія, з 1605 до своєї смерті 1656 p., дотримуючись брахманського 
способу життя, він опанував санскрит, тамільську мову і телугу, і як гуру мав кількох брахманських учнів. 
Метод євангелизації двох цих місіонерів дав поштовх до суперечок щодо так званих «китайських обрядів» 
і «малабарських обрядів», і після неодноразових схвалень і заперечень Риму обоє були засуджені папою Вене-
диктом X I V у 1742 і 1744 році відповідно (Giovanni Rommerskirchen, «Riti, questione dei», Enciclopedia Cattolica 
X, cols. 995-1005). 

6 Папа Иоан Павло II визнав «помилку християн», яка зашкодила справі євангелизації і «створила враження, 
що Католицькій Церкві бракує поваги і пошани до китайського народу» (не згадуючи виразно китайських об
рядів чи Венедикта XIV) , і попросив про «прощення і розуміння» (OR 25 жовтня 2001, с. 5, «Послання учасни
кам З'їзду присвяченого 400-й річниці прибуття Маттео Річчі до Пекіна»). Щодо «малабарських обрядів» (див. 
Е. Amman, «Malabares, Rites», D T C I X , II, кол. 1704-1745; Ines Zupanov, The Disputed Mission, Oxford University 
Press, 1999) Католицька Церква жодного разу офіційно не попросила вибачення за таку «помилку». 

7 Павло VI, MP Regitnini Ecclesiae, ч. 81. 
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знову проповідувати Євангеліє до дехристиянізованих народів була підкреслена 
Апостольському Зверненні того самого папи Evangel Nuntiandi, яке використову
вало термін євангелизація у всеосяжному сенсі, що охоплює працю освячення, 
спрямовану на християн (ad intra), а не тільки проголошення Євангелії иншим 
(ad extra). Але ці дві різновиди діяльности Церкви є концептуально і традиційно 
відмінними, і це розрізнення зберіг і пояснив папа Йоан Павло (RM 34), який 
також упровадив концепцію «нової євангелизації», яка потрібна в «дехристия
нізованих місцевостях» чи місцевостях, що не євангелизовані належним чином 
і вимагають нового підходу. Додаток «gentium» до «evangelizatio» у сучасному 
Титулі уникає будь-якої двозначности, виключаючи як ad intra, так і нову єван-
гелизацію, які стосуються, властиво, душпастирської опіки. Щодо трьох заголо
вків «місійна діяльність» (AG), «місійна дія» (СІЄ) і «євангелизація» (ССЕО), 
то вони, загалом, синонімічні. ССЕО також використовує вислів «місійна діяль
ність» (к. 585 § 2). Однак Титул ССЕО «evangelizatio gentium» здобув прихиль
ність також деяких коментаторів СІС. 

3. Обґрунтування і модель (к. 584) 
Перший канон обґрунтовує євангелизацію богословськи як обов'язок вселен

ської Церкви, у той час як другий канон говоритиме про обов'язок і право Пар
тикулярних Церков чи Церков sui iuris. Витворений із кількох джерел, 8 к. 548 § 1 
звучить таким чином: «Виконуючи доручення Христа євангелизувати всі народи 
і спонукувана ласкою і любов'ю Святого Духа, Церква визнає себе цілковито мі
сіонерською».9 Церкву спонукає ласка і любов Святого Духа (любов є найбіль
шою з харизм чи дарів Святого Духа: 1 Кор. 13: 13). Святий Дух дає Церкві лю
бов як ласку; Церква приймає її і керується нею харизматично, люблячи Бога 
і людей. Справжня євангелизація є харизматичною подією, якою вона була в день 
першої християнської П'ятдесятниці, коли, почувши натхненне Духом свідчен
ня Петра, 3000 людей прийняли хрещення і приєдналися до Церкви. (Ді. 2: 41). 
Церква скоряється у вірі тому, що до parousia чи II пришестя Христа вона буде 
виконувати доручення того, хто послав її, як Отець послав його (Йо. 17: 19), при
йнявши силу Духа, бути його свідками аж до краю землі (Ді. 1:8). Відтак місія 
Церкви є у своїй суті тринітарною, і місійна діяльність Церкви має три виміри: 
христологічний, пневматологічний і еклезіологічний: 

1. Христологічний. Ісус є Сином, якого Отець послав як Христа (помазаний 
Святим Духом), який кличе, обирає і посилає своїх учнів із заповіддю євангели
зувати всі народи. Ісус Христос є «Missus» (посланий, справжній «Missionarius»). 
Виконавши свою місію, щоб звістити «ім'я» свого Отця, він далі робитиме це 

* A G 2. 5, 6, 35, 36; L G 17, 33; ES III. 1 : E N 59. 
' CCEC-2 перекладає: «Виконуючи доручення Христа євангелизувати всі народи і спонукувана ласкою 

і любов'ю Святого Духа, церква визнає себе цілковито місіонерською» (наголос доданий, щоб продемонстру
вати відмінності з поданим вище текстом). «Доручення»: у латинській мові mandatum може означати як запо
відь (десять заповідей - це «mandata Dei»), так і доручення (не висвяченим християнам можуть дати доручення 
проповідувати Слово Боже: к. 610 § 4). У цьому каноні йдеться саме про заповідь, а не доручення. 
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через них, «щоб любов, якою ти полюбив мене, у них перебувала» (Йо. 17: 26). 
«Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. ...Щоб ви любили один одного» 
(Йо. 15: 9, 17). Поділяючи його місію любови, Церква послана звіщати всім ім'я 
Отця з любови до нього (Йо. 21: 15-17) і виконувати його заповідь любити один 
одного. Це і є євангелизаційна місія Церкви, невід'ємна від економії спасіння. 1 0 

2. Пневматологічний. Саме ласка Святого Духа дозволяє Церкві розпочати 
євангелизацію як акт свідоцтва про Христа. Навчені Ісусом впродовж його слу
жіння, Апостоли вирушили у свою місію, після того як наповнилися Святим Ду
хом у день П'ятдесятниці (RM, Частина I I I розвиває роль Святого Духа у єван-
гелизації). 1 1 

3. Еклезіологічний. Церква розпочинає євангелизацію, слухаючись заповіді 
Христа і спонукана ласкою Святого Духа і любов'ю, яка, як теологічна чеснота 
охоплює як любов до Бога, так і любов до ближнього, тобто усіх инших людей. 
Любов Христа змушує Церкву євангелизувати всіх, так щоб усі могли мати жит
тя і мали його щедро в єдності з Отцем, Сином і Святим Духом. 1 2 Приймаючи 
свою місію смиренно і вдячно, як Марія, слугиня Господня, Церква визнає, що 
вона цілковито віддає себе служінню Богові у постійному «fiât» («нехай буде»), 

поки царство не прийде у своїй повноті. Усі вірні поділяють цю церковну місію; 
ті, кого Церква посилає виконувати її, є місіонерами (RM 27). 

Христову заповідь у перикопі з Матея (28: 19-20) своїм «одинадцяти учням» 
(«одинадцять»: Мр. 16: 14-15) не слід сприймати буквально як ipsissima verba 
Christi, проголошені воскреслим Ісусом перед вознесінням. 1 3 Далі у Новому За
віті поведінка Петра і реакція громади в епізоді з Корнелієм (Ді 10-11), а також 
криза Церкви в Антіохії, яка прийняла поган (Ді. 15), є тільки одними з натяків, 
що суперечать буквальному тлумаченню. Це не означає, що ця заповідь є апокри
фічною конструкцією євангелистів. Під проводом Святого Духа апостольська 
Церква інтерпретувала думку Христа, який є з нею (Мт. 28: 20), скеровуючи ро
боту євангелизації (Ді. 22: 11) через Духа (16: 6-10). Місійна заповідь є частиною 
заповіді любови і її увиразненням як спосіб Любити Христа (Йо. 21: 15-17). 

Недавню кризу в місіях спричинило таке запитання: якщо ті, хто не є христи
янами, можуть спастися, то чому будь-який християнин повинен взагалі непоко
їтися про місіонерську роботу? Адже Христос прийшов як справжнє світло, яке 
дає світло кожному (Йо. 1: 9) і ніколи не перестає просвітлювати всіх. 1 4 Він прий-

10 М. Dhavamony, ed., Evangelization, Rome, 1975; той же автор, ed., Prospettive di Missiologia, Oggi, Rome, 
1982. 

" Jacques Dupuis, Jesus Christ and His Spirit, Bangalore, 1977. 
12 Згідно з недавньою статистикою (Corriere délia Sera від 22 січня 2002, с. 18) християни становлять при

близно 2000 мільйонів чи 33% світового населення (католики 18%); мусульмани налічують 17% (1300), індуїс
ти 13% (900 мільйонів), буддисти 7% (360 мільйонів), конфуціанці 220 мільйонів. Окрім сикхів (23 мільйони), 
євреїв (14), джайнів (4), шинтоїстів (4), послідовників тенрикйо (2.4), зороастристів, мандеїстів, бахаї, існу
ють послідовники традиційних релігій Китаю і племінних релігій (190). Див. також D. Barrett, World Christian 
Encyclopedia, Nairobi, 1982, ce. 12-14. 

13 К. Kertlege, «Der sogennante Taufbefehl Jesu (Mt 28:19)», у: Zeichen des Glaubens (Festschrift B. Fischer), 
Einsiedeln, 1972, 29-40. 
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шов не тільки щоб спасати, а щоб усі мали достаток життя і щедре відкуплення. 
Як воно досягає всіх - це його таїнство, яка найкраще відома Богові; але якщо 
він закликає мати частку у його праці, то «то горе мені, коли б я не проповідував 
Євангелії» (1 Кор. 9: 16). У такому разі справжнє питання полягає не в тому, чи 
вони будуть спасенні, а чи Я буду спасенний! 

Євангелизація зображена в § 2 як складна діяльність, яка є чимось більшим, 
ніж проповідування Євангелії. Апостол Павло був не тільки проповідником для 
євреїв у їхніх синагогах чи грекам в Афінах (Ді. 17: 16-31), а будівничим христи
янської спільноти. Євангеліє слід не лише проповідувати всім народам - воно по
винно знайти відображення в їхніх культурах. Позаяк культури різняться, куль
турне вираження євангелії буде теж відрізнятися. Але це різноманіття, яке є не 
лише легітимним, але й вкрай необхідним для євангелії, не може досягатися ко
штом єдности і спільности віри й моралі, а повинне бути збережене у різнома
нітних культурних проявах євангелії: а саме, у катехизі, Літургії, священному 
мистецтві, партикулярному праві, у слові, в усьому житті Партикулярної Церкви, 
яка проростає із зерна Євангелії. Це є інкультурацією євангелії, хоча це слово не 
трапляється тут чи в будь-якому иншому місці ССЕО, але у первинному проекті 
цей канон містив слово «інкультурація». Однак його опустили і замінили пара
фразою, що виражала ту ж думку, позаяк слово «інкультурація» ще вважалося 
неологізмом (якого слід уникати в юридичній мові, щоб не наразитися на не
безпеку нерозуміння, сплутування і неправильного застосування закону). 1 5 Єван-
гелизацію можна розглядати як інкультурацію Євангелії,1 6 однак для опису єван-
гелизації можна використати також більш традиційний образ засівання Церкви: 
євангелизувати означає сіяти зерно слова і дбати про те, щоб рослина росла і роз
квітала як органічно структурована місцева Церква. 1 7 Це инше, ніж трансплан
тація Церкви, інкультурованій на одному культурному ґрунті, на инший культур
ний ґрунт, не така вже й рідкісна помилка в місіонерській діяльності, що супро
воджувала європейську колоніальну експансію. Джерелами к. 584 такі: AG 9,19; 
ES I I I , 18, 20; EN 20, 63. 

4. Обов'язки і права Церков sui iuris (к. 585) 
Партикулярні Церкви беруть участь в обов'язку і праві вселенської Церкви 

на євангелизацію (RM 85). Це вперше підтвердив II Ватиканський Собор: «Усі 
помісні Церкви як Сходу, так і Заходу... застосовують ті ж права і мають такі ж 

14 Папа Йоан Павло II, енц. Redemptor Hominis, (4 березня 1979 р.) 14; Origins 8 (22 березня 1979) 625-645, 
на 634. Див. роботи Жаке Дюпуа в бібліографії. 

ls Уперше слово інкультурація було використане в офіційному акті Учительського уряду Церкви папою 
Павлом VI у його зверненні до Папської Біблійної Комісії 26 березня 1979 p. (AAS 71 [1979] 606-609, at 607); 
A. A. Roest Crollhis, "Inculturazione", Dizionario di Missiologia, cc. 281-286; той же автор і Nkeramihigo, What Is 
So New About Inculturution, 2 вид., Rome, Gregorian University Press, 1991. 

16 CTI, Themataselecta de ecclesiologia (7 жовтня 1985) LEV, 1985; EV 9: 1668-1765, див. розділ 4: «People of 
God and Inculturation», 1699-1709, J. Gritti, L 'expression de la foi dans les cultures humaines, Paris, Centurion, 1975; 
Evangelizzazione e culture: Atti del congresso intemazionale scientifico di missiologia, Roma, 5-12 ottobre 1975, 
Rome, Pontificial Urban University, 1976. 

17 AG 6 (ч. 34 цитує Тому Аквінського, «plantanda erat Ecclesia...»); EN 28; RM 49; див. E. Nunnenmacher, 
«Impiantazione della Chesa», Dizionario di Missiologia, 277-280. 
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обов'язки, навіть що відноситься до проповіді Євангелії в цілому світі, під кер-
мою Римського Архиерея» (ОЕ 3). СІЄ не стверджує права Латинської Церкви 
євангелизувати, і це приймається як належне. ССЕО, однак, не може прийня
ти право Східних Католицьких Церков як належне: по суті, як це добре відо
мо, II Ватиканський Собор зробив вищезгадану декларацію у зв'язку з відмовою 
у цьому праві Сиро-Малабарській Церкві. Собор підтвердив, що Партикулярні 
Церкви мають ті ж права й обов'язки стосовно євангелизації не у вигляді поступ
ки чи делегування влади з боку Вселенської Церкви, а завдяки тому, що вони є 
Партикулярними Церквами, у яких Вселенська Церква існує достоту так, як вона 
існує в окремих Церквах. І з того, що вони є Церквами sui iuris, випливає їхнє 
право й обов'язок на євангелизацію. Але вони повинні здійснювати це право й 
обов'язок не в ізоляції чи конкуренції, а в координації і співпраці, які і є керівним 
завданням Римського Єпископа, відповідно до моделі Єрусалимської Церкви в 
апостольській Церкві. Жодна Церква sui iuris не може бути усунена від євангели
зації або иншою Церквою sui iuris, або окремими особами, або навіть папою, чиє 
керівне завдання повинне поважати церковне право «iugiter curare», безперервно 
брати участь у євангелизації. Найвища влада не означає безмежної влади. 

Але чи Східні Церкви справді були місіонерськими? Більшість невеличких 
Східних Католицьких Церков не беруть участи в місіях; для деяких инших, у 
їхньому теперішньому стані, євангелизація навряд чи може бути чимось біль
шим від християнського свідоцтва і запрошення до навернень. Таким є сучасний 
стан справ. Але церковна історія знає й инші приклади, хоча вони можуть і не 
фігурувати в одній селективній історії місій. 1 8 Вірменія, що була частково єванге-
лизована уже в II столітті, стала першою країною, яка прийняла християнство як 
офіційну релігію, після того як у 301 р. король Трдат І був навернений Григорієм 
Просвітителем, місіонером з Кесарії в Каппадокії. Церква була заснована в Оср-
генському царстві зі столицею в Едессі (сирійською Urhây), яка стала важливим 

центром сирійського християнства. Упродовж першого тисячоліття найбільш екс
пансіоністською місіонерською Церквою була Східно-Сирійська (Несторіансь-
ка) Церква, чиї місіонери дійшли до Китаю в 635 р. шовковим шляхом і єванге-
лизували його, здобувши державне визнання для християнства. її місіонерська 
діяльність ширилася далі до Тибету, Монголії та Індії, мабуть, ідучи в різних 
напрямах зі створених центрів Церкви св. Томи в Південній Індії. Коли ця діяль
ність сягнула свого піку, її результатом стало заснування понад 200 єпископських 
престолів і 17 митрополичих престолів. Але зважаючи на різноманітні фактори 
(мусульманське завоювання, монгольське руйнування, внаслідок непоінформо-
ваної східно-сирійської політики єпископська влада ніколи не належала місце
вому духовенству) ця героїчна сага закінчилася. Кирило та Мефодій євангели-
зували Болгарію, зробивши її могутнім центром слов'янського християнства. На 
початку II тисячоліття Візантія євангелизувала південно-західну і східну Європу 
аж до Арктичного моря. Російські православні місії охоплювали Китай, Японію, 

18 Dizionario di Missiologia, (op. cit. n. 3) розглядає виключно «storia délie missioni» (487531), але нехтує 
більшою частиною християнського Сходу. 
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Аляску і Алеутські острови. На африканському континенті православні місії 
особливо сильні в Камеруні, Кенії, Уганді і Заїрі. Якщо йдеться про Східні Като
лицькі Церкви, то в авангарді місіонерської роботи в Індії та Африці перебуває 
Сиро-Малабарська Церква, постачаючи, крім того, священиків для пастирської 
роботи в Латинську Америку, Океанію і Європу. 1 9 

Для того щоб досягти свого місіонерського завдання, Церкви sui iuris мусять 
належним чином підготувати проповідників Євангелії. Про їхню підготовку буде 
більше сказано у к. 589 унизу. Поняття «посилати» є невід'ємною частиною ви
значення місіонера як посланого («missus»): «А як почують [спасительне слово 
Євангелії] без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть посла
ні?» (Рим. 10: 14-15). Павло і Варнава були послані у свою місію, у яку їх покли
кав Святий Дух (тобто, через харизматичні слова у церковній громаді) у Церкві 
в Антіохії (Ді. 13: 2-3), достоту так, як «апостоли послали Петра і Йоана до Са
марії» (Ді 8: 14). Місіонер є посланцем Церкви, а не вільним проповідником, що 
спирається на Біблію. Протестанти жалкували через шкоду, завдану церковній 
єдності і самій справі євангелизації безліччю таких самопризначених проповід
ників, що вірять у своє натхнення, але не послані Церквою. Як сказав папа Павло 
V I , «Жоден євангелизатор не є абсолютним господарем своєї євангелизаційної 
діяльности; він не має влади на свій розсуд здійснювати її відповідно до інди
відуалістичних критеріїв і обсягу, а мусить завершити її у єдности з Церквою 
і своїми Пастирями» (EN 73). 

Хоча вся Церква є місіонерською, не кожен є посланий як місіонер. Це істин
не також і щодо Церков sui iuris. Окрім загально заклику і посилання існують 
індивідуальні покликання. З огляду на загальний заклик і місіонерську природу 
Церкви усі вірні є місіонерами: «Усі вірні мають право й обов'язок дбати про те, 
щоб Боже провіщення спасіння щораз то більше доходило до всіх людей всіх ча
сів усього світу» (к. 14). Це право й обов'язок полягає в тому, щоб «дбати», а не 
бути посланим. Посланими є тільки ті, хто отримав особливий заклик, який про
являється через безліч знаків, що стосуються їхньої особи, характеру, здоров'я 
культурної підготовки і т. ин. Понад усе підготовка місіонера є духовною, як це 
було у випадку з апостолами, яким воскреслий Христос наказав «чекати обітниці 
Отця», щоб бути «хрищеними Святим Духом», прийнятого «на молитві» у день 
П'ятдесятниці (Ді. 1: 4, 5, 14). 

Готувати проповідників Євангелії чи служителів євангелизації є насамперед 
церковним обов'язком, а не обов'язком і компетенцією окремих осіб і служителів 
Церкви. Це приготування починається з народження і виховання дітей у христи
янських сім'ях, без яких неможливо буде готувати і посилати місіонерів. Хрис
тиянське виховання є також вихованням для євангелизації. 

" Xavier Kochuparampil, Evangelization in India, Kottayam, 1993; George Mifsud, ((Missionary Activity in the 
Syro-Malabar Church», EC J 3 (1996) 75-91. Останній зауважує, що 70% місіонерських працівників, у тому числі й 
12 єпископів, і 80% монахинь у латинських діоцезіях Індії постачаються Сиро-Малабарською Церквою (с. 85). 
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«При Синоді Єпископів або Раді Єрархів повинна бути рада для підтримання 
успішної співпраці всіх єпархій у місійній діяльності Церкви» (§ 2). 2 0 1 саме цей 
Синод Єпископів повинен визначити «справу грошових внесків на місійні цілі 
від поодиноких єпархій, відповідно до прибутків» (АЄ 38). Кожна єпархія також 
повинна мати священика (пресвітера, єпископа помічника чи титулярного єпис
копа) для підтримування єпархіяльних ініціятив. 2 1 Це мінімум, який не виключає 
того, що велика єпархія може мати комісію з місійної діяльносте. Щобільше, 
єпархії можуть об'єднуватися з деякими місійними єпархіями чи долучатися до 
них задля тіснішої та ефективнішої співпраці, ділячись не тільки матеріяльними 
засобами, але й також місійними покликаннями та персоналом. 

Інструкція Конгрегації у справах євангелизації народів про місійну співпра
цю 2 2 розглядає, зокрема, співпрацю між Папськими Місійними Установами, а та
кож між єпархіями «спільного права» і молодими Церквами. Співпраця охоплює 
надсилання місійного персоналу (ч. 16) і парування («§ете1^§іо») єпархій 
(ч. 18). Але обмін не повинен полягати в бартері працівників на економічну до
помогу (ч. 20; ЕУ 17: 1465). Инша інструкція тієї ж Конгрегації у справах єван
гелизації народів про «надсилання за кордон і проживання там єпархіяльних свя
щеників місійних територій», 2 3 заохочуючи обмін персоналом, попереджує про 
небезпеку відтоку потрібного персоналу з місійних територій. Потрібно пильно 
дбати про їхній вибір і навчання. Потрібні чіткі і належні терміни угоди між заці
кавленими єпископами і щодо їхнього служіння за кордоном і повернення після 
нього. Ті, хто знайшов кращі пастви і відмовився повернутися всупереч даним 
їм наказам, можуть навіть бути канонічно покарані (СІС кк. 273, 1371 ч. 2-е). Ці 
норми власне не стосуються Східних Католицьких Церков, за винятком того, що 
вони або їхні члени можуть бути залучені до вище згаданої співпраці. 

Канон 585 § 4 приписує мінімум, який усі християнські вірні повинні зроби
ти, щоб виконати свій обов'язок у справі євангелизації (див. к. 14): 1) плекати 
пізнання і любов до місій не тільки в собі, але й передавати їх иншим (передусім, 
у сім'ях від батьків до дітей; у школах від вчителів до учнів чи студентів; у паро-
хіях від парохіяльного священика чи инших церковних працівників до парохіян 

20 ССЕС-2 перекладає таким чином: «У Синоді Єпископів або Раді Єрархів повинна бути рада для підтри
мання успішної співпраці всіх єпархій у місійній діяльності Церкви». Кодекс вимагає, щоб існувала рада з мі
сійної діяльносте для допомоги (adesse alicui) Синоду Єпископів або Раді Єрархів; не обов'язково вона повин
на бути в цих органах, з чого випливає, що рада з місійної діяльности повинна складатися з членів синоду чи 
ради. Цього не вимагає ані Кодекс, ані Собор (AG 38). ES III, 9 приписав єпископську раду на єпископських кон
ференціях: «apud Conferentias episcopales adsit Commissio episcopalis» (EV 2: 894). C C E O пристосував цю норму 
ES до ситуації на християнському Сході: «Synodo... vel Consilio... assit». Рада, напевне, може складатися з ек-
терпів для синоду чи ради, або, бажано, як з членів, так і з зовнішніх експертів чи, зрештою, тільки єпископів. 

2 1 AG 38; ES Ш, 4 (EV 2: 889). Цей останній наказує, що такий священик повинен бути членом душпастир-
ської ради діоцезії/єпархії. 

22 Конгрегація у справах євангелизації народів, інструкція, «Cooperatio missionalis» (1 жовтня 1998), ФФІ 
91 (1998) 306-324; EV 17: 1411-1469. Див., зокрема, «Перешкоди до діялогу» (ч. 51; EV 13: 341-344). 

23 Конгрегація у справах євангелизації народів, інструкція, «Sull'invio е la permanenza all'estero dei sacerdoti 
dee clero diocesano dei territori di missione», (25 квітня 2001) 641-647; Il Regno documentée (2001 )N. 15,471-473; 
Com 23 (2001) 24-30. 
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та поміж собою); 2) молитися за місії; 3) розвивати покликання до місій; 4) ще
дро підтримувати місії (AG 39 і 41). 2 4 

«Силою свого хрещення усі християни спільно відповідають за місійну ді
яльність», - каже папа Иоан Павло (RM 77). Першим обов'язком є любити і зна
ти місії, обов'язкова умова і передумова для виконання подальших обов'язків. 
«Місії» - це багатозначний термін у латинській традиції і СІС (див. кк. 770 і 791), 
але в ССЕО, як і в AG, він використовується, щоб виразити сукупність євангели-
заційної роботи серед тих, «хто поки що не знає Христа». 

5. Компетенція Римського Архиєрея (к. 585 § 1) 
Канон 585 § 1 стосується ролі Римського Архиєрея як провідника в роботі 

євангелизації, що властива для Церков sui iuris. Це, звісно, не вичерпує ролі Рим
ського Архиєрея у цій сфері, але застерігає від ілюзії, яка розглядає місіонерську 
роботу Латинської Церкви, організовану папською владою, як місіонерську робо
ту вселенської Церкви. Щобільше, місії більше не розглядаються як належні до 
виключної компетенції Римського Архиєрея, який не дорівнює найвищій владі 

Передусім, Римський Архиєрей спрямовує і підтримує місіонерську діяльність 
Церкви завдяки своєму Учительському уряду; прикладами можуть слугувати ве
ликі місіонерські енцикліки пап у XX столітті: Maximum Illud Венедикта XV від 
30 листопада 1919 року, Rerum Ecclesiae Пія XI від 28 лютого 1926 р. і Redempto-
ris Missio Иоана Павла від 7 грудня 1990 р. До цього слід додати апостольське 
звернення Павла VI Evangelii Nuntiandi від 8 грудня 1975 р . 2 5 

По-друге, Римський Архиєрей спрямовує чи скеровує місіонерську діяльність 
Церкви через Конгрегацію у справах євангелизації народів (СЕР), яка була засно
вана у XV столітті, щоб замінити Padroado (покровительство), систему євангели
зації, довірену папами наприкінці XV століття двом католицьким колоніяльним 
державам, Португалії та Іспанії. Padroado - це влада з повною свободою дій для 
зруйнування діл сатани (ідолопоклонницьких релігій і царств, єресей і схизм) 
і заснування єдиної істинної католицької релігії. Часто при цьому використову
валася надмірна сила та инші несправедливі засоби, 2 6 так що місіонери повинні 

24 ССЕС-2 перекладає: «...Надихати покликання та щедро підтримувати їх своїми засобами». 1. «Excitare 
vocationes» означає розвивати покликання, а не надихати. Ця відмінність не мінімальна. Коли йде мова про 
розвивання прихованого покликання, то це означає, що воно вже є, хоча молода особа не помічає заклику Гос
пода, і їй слід повідомити про нього, щоб вона могла відгукнутися на заклик. «Надихати» покликання, навпаки, 
означає прищеплювати те, чого ще немає, немов хтось каже: «У мене з'явилося натхнення». 2. «і підтримувати 
їх» у тексті ССЕС означає підтримувати покликання, у то час як в ССЕО йдеться про підтримку місій («pro illis 
orent... illasque sustineant»), 

25 Апостольське звернення папи Павла VI Evangelii Nuntiandi (EN) багато уваги приділяє шкультурації, але 
є компромісним документом, в якому досить нечітко висвітлено євангелизацію як нехрещених, так і охреще
них. Воно об'єднує дві протилежні тенденції, які настільки поділили Синод Єпископів щодо євангелизації 1974 
року, що він, потрапивши у безвихідь, повинен був передати свій синодальний документ папі, таким чином за
початкувавши подальшу практику Синоду Єпископів не видавати завершального документа. Папа Йоан Павло 
II у своєму Redemptoris Missio з'ясував сумніви щодо EN. 

26 У перших чотирьох десятиліттях X V I століття португальські місії Padroado серед нижчої касти Paravars 
прибережних районів у Південній Індії здобули приблизно 200000 навернених, яких привабили до нової релігії 
переважно матеріальні переваги, за що їх пізніше стали називати «рисовими християнами». 
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були захищати тубільні народи від автократичних колоніяльних держав, з якими 
офіційно пов'язувалася Церква. Тому Церква діяла рішуче, коли папа Григорій 
XV заснував нову римську дикастерію 6 червня 1622 р. і назвав її Congregatio 
de Propaganda Fide (Конгрегація у справах поширення віри). 2 7 Історія католиць
ких місій впродовж майбутніх трьох століть переважно є хронікою боротьби 
між Propaganda і Padroado, аж до скасування останньої папою Григорієм X V I у 
1838 p., що стало причиною схизми архиєпископів Гоа до 1886 р. 

Хоча й слово «Propaganda» зовсім не має образливого значення в латинській 
мові, воно, особливо при самостійному вживанні в сучасних мовах, почало про
буджувати ідеї, що асоціюються з диктаторськими режимами чи несправедли
вою та агресивною рекламою на ринку з жорсткою конкуренцією, орієнтовано
му на отримання прибутку. Відтак це слово поступово почали опускати. Після 
того як певний час використовувалася назва Sacra Congregatio pro Gentium Evan-
gelizatione seu de Propaganda Fide, надана папою Павлом VI у 1967 p., 2 8 це рим
ське відомство було охрещене у 1989 р. папою Йоаном Павлом в апостольській 
констуції Pastor Bonus просто як Congregatio pro Gentium Evangelizatione.19 «Цій 
Конгрегації належить спрямовувати і координувати всюди на землі працю з єван
гелизації народів і місіонерську співпрацю, належно шануючи компетенцію Кон
грегації у справах Східних Церков» (РВ 85). Ця остання Конгрегація компетент
на щодо осіб і роботи з євангелизації у Східних Католицьких Церквах, (РВ 56), 
хоча місіонерські території підпорядковані першій (РВ 89); а тому підпорядко
вані їй також і члени інститутів посвяченого життя, що засновані чи діють там, 
тою мірою, у якій вони є місіонерами (РВ 90 § 2). Але «Апостольська і місійна 
діяльність у регіонах, де східні обряди переважають з давніх часів, залежить 
виключно від цієї Конгрегації, навіть якщо її виконують місіонери Латинської 
Церкви» (РВ 60). Однак ця виключна територіяльна юрисдикція СОС переважно 
обмежена Близьким Сходом». 3 0 Території, що підлягають СЕР, які колись були 
безкраїми просторами, скоротилися разом з прогресом євангелизації, після того 
як нові Церкви, що досягай церковної зрілости, поступово перейшли до режиму 
«загального права» (на відміну від «місійного права»). 3 1 Ці території, а також мі
сінні території, що підлягають СОС, становлять сукупність «місійних територій», 

27 Sacrae Congregations de Propaganda Fide memoria rerum: 350 anni al servizio delle missioni, 1622-1972, 3 
vols., 5 tomes, Rome-Freiburg, 1971-1976. 

28 Папа Павло VI , апостольська конституція Regimini Ecclesiae Universae, AAS 59 (1967) 885-928, див. § 81. 
25 Після Pastor Bonus усі Римські Конгрегації були позбавлені своєї попередньої кваліфікації sacra (свя

щенних), термін не пов'язаний зі святістю чи праведністю, а з давнім римським імперським слововживан
ням. Відтак, згідно із сучасним слововживанням ми говоримо, наприклад, про.Конгрегацію у справах Східних 
Церков (СОС), а не Священну Конгрегацію у справах Східних Церков. Ця зміна випала з уваги Letter and Spirit 
(див. с. 23). 

30 СОС має виключну територіяльну юрисдикцію в Афганістані, Південній Албанії, Болгарії, Кіпрі, Єгипті 
і Синайському півострові, Північній Ефіопії та Еритреї, Греції, Ірані, Іраку, Йорданії, Ливані, Палестині, Сирії 
і Туреччині (Annuario Pontificio, 2001, с. 1589). Більшість з них є також місійними територіями, хоча вони ви
разно тут не кваліфіковані таким чином. 

31 Місійні території, що залежать від СЕР тепер, вказані в Annuario Pontificio, 2001 (с. 1593) таким чином: 
Майже [див. попередню примітку] уся Африка, Далекий Схід, Нова Зеландія і Океанія за винятком Австралії, 
майже всі Філіппіни, деякі регіони Південно-Східної Європи і американських континентів. 
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до яких належать ті, яких визнає такими Римський Апостольський Престол 
(к. 594); тому неправильно вважати, як це роблять окремі автори, місійними те
риторіями ті регіони, де охрещено менш ніж 20% дітей. 

По-третє, чотири папські організації, згадані на ім'я в PB 91, оперують під на
глядом СЕР, щоб стимулювати і підтримувати місійні починання Церкви: 

1. Opera délia Propagazione délia Fede, заснована y 1822 p. Марі Паулін Жарі-
ко, Ліон, Франція, і піднесена папою Пієм XI до папської гідности за допомогою 
MP Romanorum Pontificum від 3 травня 1922, коли її головний дім був перенесе
ний до Риму. Це офіційний орган Католицької Церкви для місійної співпраці на 
вселенському рівні. Завдяки її ініціятиві у 1927 р. було вперше відзначено Gior-
nata missionaria mondiale (Вселенський місійний тиждень) яку тепер відзначають 
в передостанній тиждень жовтня. Тижневий збір у цей день призначений для мі
сій. З 1963 р. папське послання нагадує про її відзначення і потребу підтримува
ти місії молитвою і пожертвами. Дух емісійного тижня пронизує увесь жовтень, 
який у багатьох місцевостях називають «Місійним місяцем». 3 2 

2. Pontificia Opera deU'Infanzia Missionaria (Папська установа для дітей), за
снована у 1843 р. Чарльзом Августом Форбіном де Жансоном, Єпископом Нансі, 
Франція, натхненного і переконаного Жанне Жаріко, яку хвилювала насущна по
треба дбати саме про бідних і знедолених дітей у місійних країнах. До 1983 р. її 
головний дім був розташований у Парижі, а пізніше перенесений до Риму. Вона 
була перетворена на папську установу у 1929 р. У 1950 р. папа Пій X заснував 
Giornata Mondiale della Santa Infanzia (Всесвітній день святого дитинства у сві
ті), який святкують у різдвяні дні. 

3. Opera di S. Pietro Apostolo (Папська установа св. Петра Апостола) була також 
заснована у Франції 1889 р. Стефані і Жанне Біґар (матір'ю і дочкою) у Кані. її 
метою є підтримка священичих покликань і семінарій та семінаристів у місійних 
країнах молитвою та пожертвами. її головний дім був перенесений до Риму у 
1920 p., і вона була піднесена до рангу папської установи папою Пієм XI у 1922 р. 

4. Pontificia Unione Missionaria (Папський місіонерський союз) був заснова
ний у 1916 р. Паоло Манна, РІМЕ, в Італії, на основі його місіонерського досві
ду. Він об'єднав священиків і семінаристів в організації, яка спершу називала
ся Unione Missionaria del Clero, щоб прищеплювати і плекати в них, і через них 
у християнській спільноті, місіонерський дух і серйозну посвяту справі місій. 
У 1949 Союз був поширений також на чоловіків і жінок чернечого стану. У 1956 р. 
Пій X I I надав йому статус папської установи. 

32 Місійний тиждень (передостання у жовтні), спеціяльно присвячений молитві та діяльності на підтримку 
місій, була заснована рескрипторм Конгрегації у справах обрядів (14 квітня 1926 p.): див. AAS 19 (1927) 23-24. 
3 1930 p. Congregatio de Propaganda Fide щороку публікувала звернення для Емісійного тижня. Замість цього, 
у 1963 р. пала Павло VI по радіо виголосив послання. Відтоді щороку з'являється папське послання у Місійний 
тиждень (Enchiridion della Chicsa Missionaria, vol. 2., Bologna, Edizioni Dehoniane, 1997). 



К К . 5 8 4 - 5 9 4 347 

Ці чотири Папські місійні установи були об'єднані спільними Статутами 
(Statuti), схваленими папою Йоаном Павлом у 1980.33 Статути визначають їхні 
спільні цілі і завдання, а також ті, які особливі для кожної з них. Кожна зберігає 
свою автономію під наглядом СЕР. їхньою спільною метою і завданням є пробу
джувати і поглиблювати місіонерську свідомість у Народі Божому з допомогою 
інформації про життя і потреби місій; стимулювати партикулярні Церкви, нада
вати допомогу молитвою, персоналом і матеріяльними засобами. Вони є приві
лейованим засобом спілкування між партикулярними Церквами, з одного боку, 
і між кожною з них і папою, «який в ім'я Христа головує над вселенською спіль
нотою любови» (Статут 5). 

Зрештою, нелегко зробити перелік внеску папського престолу у євангелиза-
цію. Місіонерські починання і працівників матеріяльно і морально підтримують 
і утримують пожертви, конкордати і угоди, моральна влада папських заяв у кри
тичні часи і їхній вплив на світових лідерів, parenesis папських візитів, особливо 
впродовж понтифікату Йоана Павла, і не в останню чергу колегіяльної солідар
носте наступника Петра з єпископами і патріярхами. 3 4 

6. Прозелітизм (к. 586) 
Сприяння місіям не передбачає прозелітизму в принизливому сенсі цього сло

ва: тобто, спроби примусити инших прийняти вашу релігію. Використання си
ли, не завжди виключене в минулому під час навернення германських народів, 
слов'ян, індіанців португальськими й іспанськими колоністами, суперечить релі
гійній свободі (DH 1) і є суворо забороненим. Намова і заманювання, які в будь-
який спосіб зазіхають на релігійну свободу або свободу совісти також заборонені 
(AG 13). Часто інтерес до християнства пробуджує доброчинна діяльність і со-
ціяльна допомога місіонерів. Допоки така матеріяльна і дочасна допомога не є 
умовою релігійного навернення і не залежить від нього, не постає питання про 
намову. У той час як будь-яка така намова змінити приписання до иншої Церкви 
sui iuris (к. 31) є злочином, що підлягає покаранню, така намова до зміни релігії, 
яка є порівняно важчим зловживанням, не є карним злочином у ССЕО чи СІС, 
що схоже на lacuna iuris. 

33 Текст див. у СЕР, декрет Au cours de l'audience (26 червня 1980), EV, SI : 745-797. 
34 Папська роль в історії євангелизації с вагомою, але не завжди позитивною. Переконані в доктрині і теорії, 

у минулому папи не завжди вирізнялися навчанням, яке відповідало реаліям. Тому, наприклад, після тривалих 
суперечок серед місіонерів, яких, переважно цікавило власне царство, а не царство Боже, папа Венедикт X I V 
засудив так звані «китайські обряди» у 1742 р. і «малабарські обряди» у 1744, що стало причиною великої шко
ди для справи євангелизації у двох найбільш населених країнах світу, кожна з яких мала багату давню культуру. 
Знову ж, папа Павло VI , який вже виявив гострий інтерес у місіях як архиепископ Мілану, хотів робити те саме 
з престолу Петра у листопаді 1964 р. Тому він представив проект щодо місій, скорочений до 14 пропозицій, От
цям II Ватиканського Собору, і рекомендував їх йому в якості виняткового папського втручання, яке суперечило 
звичайній соборній практиці, згідно з якою проекти презентує кардинал. Попри увагу, яку папа приділив йому, 
соборні Отці відкинули проект про місіонерську діяльність більшістю голосів (1605 проти 311) і попросили 
переглянути проект, що більше б узгоджувався з реаліями місій. Принагідно можна зауважити, що ця історія 
також має важливе значення в історії Папського Учительського уряду, з огляду на те, що жоден инший подаль
ший документ не був відкинутий з такою рішучістю єпископами, що не зібралися на соборі. 
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Існує також инша сторона медалі: ніхто не повинен мати перепони через за
грозу смерти чи знущань реалізувати своє право на релігійну свободу і приєдна
тися до Церкви. Без співпраці держави Церква може безпосередньо зробити ду
же мало або нічого у цій сфері, коли порушується цей принцип, що нерідко тра
пляється в місіях. Коли сама держава є нетолерантною, атеїстичною чи тоталі
тарною, право (яке повинне бути інструментом справедливости) зазнає зловжи
вань, і тому канонічне право не може надто допомогти людям, що страждають 
від переслідувань. В Афганістані режим Талібану зробив навернення до хрис
тиянства злочином, який карається смертю. Навернення з ісламу може бути по
караним смертю мусульманською спільнотою без втручання держави, так що в 
більшості країн, де панує іслам, євангелизація полягає, переважно, у християн
ській присутності, свідоцтві (як у випадку з Чарльзом де Фуко) та діалозі. Між
релігійний діялог в Азії 3 5 набуває нової актуальности в деяких країнах на кшталт 
Індії, яка має демократичну конституцію, що проголошує релігійну свободу 
фундаментальним правом, однак навернення до християнства може позбавити 
економічних переваг, які отримують бідніші верстви суспільства, і навіть стати 
небезпечним у місцевостях, де можуть розгулятися фанатичні сили, часто ко
ристуючись мовчанням і потуранням місцевої влади. Навіть у такій країні, як 
Великобританія, яка гордиться своєю «матір'ю парламентів», навернення в като
лицьку релігію може коштувати трону членам королівської родини. Свобода ви
бору релігії відповідно до власного сумління і переконань є правом людини, яке 
широко і в різноманітний спосіб ігнорують і порушують. Цей канон запрошує 
вірних робити все можливе, щоб використати своє царське священство і намага
тися забезпечити повагу до релігійної свободи через справедливе законодавство, 
виконання справедливих законів, перевірку і соціальний контроль завдяки член
ству і боротьбі в товариствах, що охороняють права людини. 

7. Катехумени (кк. 587, 588) 
Ті, хто вільно вирішує, з'єднатися з Церквою, мусять бути належно підгото

вані. Для цієї мети існує давній інститут катехуменату. Його метою є не тільки 
забезпечувати доктринальне навчання катехуменам (навчання віри й моралі Цер
кви, катехизми, молитов), але й цілісний вишкіл (духовність, Літургія і т. ин.), 
справжнє учнівство на шляху до християнського життя (АЄ 14). У певних куль
турах, суспільствах чи середовищах початок життя в християнській громаді по
в'язаний з радикальними змінами, які можуть бути травматичними. Хоча місіо
нер не повинен сприяти цьому, він не має відмовляти тим, хто хоче наслідувати 
Ісуса навіть коштом своєї оселі та домашнього вогнища, власносте і безпеки 
(Мт. 19: 29, Лк. 12: 51-52). Кандидатів на катехуменат слід допускати до нього 
після належного Літургійного обряду. Катехумени не мають прав та обов'язків 
вірних (кк. 10-26), але вони особливим чином пов'язані з Церквою. Тому Кодекс 
присвячує їм к. 9 (під Титулом І, в якому йде мова про права й обов'язки вірних), 

Michael Amaladoss, ((Missionary Challenges in Asia», Jeevadhara 30 (2000) N. 178,339-350. 
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висловлюючи в такий спосіб материнську турботу Церкви, яка «опікується ни
ми, вже як своїми». 3 6 Зокрема «Церква приділяє оглашенним окрему турботу, за
охочує їх вести євангельське життя, впроваджуючи їх до участі в Божественній 
Літургії (= Месі), святих тайнах і церковному правилі (= Літургії Часів), і вже 
щедро надає їм різні привілеї, властиві християнам» (к. 9 § 2). Традиційно кате-
хуменів допускають до Літургії Слова (тепер це канонічне право згідно з ССЕО 
к. 587 § 2; не СІС), наприкінці якої їх зазвичай відпускають (звідси назви «Літур
гія оглашенних», яка є менш точною назвою, позаяк вірні, для яких вона переду
сім призначена, теж присутні на ній), щоб вони не були присутні на Літургії Єв
харистії. Ця остання є прикладом Літургійної відправи, застереженої для вірних. 
Хоча катехуменів не допускають до прийняття святих тайн, їхня присутність, 
по суті, можлива при уділенні будь-яких инших таїнств. На практиці, за умови, 
що вони не приймають, як вірні, Святої Євхаристії у час причастя, 3 7 їх не слід 
відокремлювати від євхаристійної спільноти, хіба що це пов'язано з вторинними 
проблемами: скажімо, якщо присутність катехуменів позбавляє вірних їхніх прав 
(обмежена кількість сидінь чи простору), очевидно, що вірні матимуть перевагу. 
Ці та инші подібні деталі щодо прав та обов'язків катехуменів і правила катеху-
менату повинне регулювати партикулярне право (§ 3). 

Катехумени мають вільний вибір Церкви sui iuris, до якої вони хочуть при
єднатися (кк. ЗО і 588). Ніхто инший не повинен нав'язувати їм свої уподобання, 
хоча на практиці вибір робить Церква sui iuris місіонера. Однак можливим є те, 
що инша Церква sui iuris культурно більше пасує кандидатові на хрещення. Хоча 
кандидат не зобов'язаний обирати її, ніхто инший не повинен перешкоджати йо
го свободі вибору. 

8. Місіонери (кк. 589-593) 
Далі йдуть п'ять канонів, перші з яких присвячені місіонерському вишколові 

(589), другий місіонерській діяльності (590), у третьому і четвертому йде мова 
про деякі важливі обов'язки місіонерів (591, 592), і п'ятий обговорює місіонер
ську співпрацю (593). 

Хоча існує місіонерська служба з неповним робочим днем, відкрита для всіх 
волонтерів, місіонерство є покликанням і професією. Не кожен покликаний бути 
професійним місіонером. Сам Ісус відмовив людині, яка хотіла йти за ним (хоча, 
після вигнання з нього демонів у Геразинській країні, він просив дозволити йому 
іти за Господом), кажучи: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь 
зробив для тебе і як змилосердивсь над тобою» (Мр. 5: 18-19). Дехто покликаний 
свідчити про Бога удома, инші за кордоном. В Антіохії Святий Дух промовив до 
церковної громади: «Відлучіть мені Варнаву і Павла на діло, до якого я їх по-

56 ССЕС-2 перекладає: «the Church already cherishes them as their own» (к. 9 § 1). Повинно бути: «the Church 
already cherishes them as her own». 

37 На Літургії під відкритим небом, відправленій папою Йоаном Павлом II в Астані, столиці Казахстану, 
під час його візиту до цієї країни у вересні 2001 р. більшість присутніх були не католицькі вірні, а православні 
і мусульмани. 
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кликав» (Ді. 13:2). Місіонером є той, хто отримав схоже покликання і церковну 
місію. Розпізнати покликання і уповноважити місію повинна Церква. Перш за 
все, як і Церква, яку спонукує ласка Святого Духа і любов (к. 584 § 1), кандида
та повинна спонукувати саможертовна любов присвятити себе євангелизаційній 
роботі, взірцем для якої має бути сам Христос, який став людиною, понизивши 
себе (кепояіз) і ставши подібним до людини, для того щоб викупити всіх, про
світлити всіх і дати всім життя у подостатку. Першою ознакою місіонера є ця 
духовна орієнтація, яка робить кандидата образом воплоченого Божого Сина, яд
ра місіонерської духовности. Місіонерський вишкіл повинен плекати цю духо
вність, вдосконалювати природжені дари і вміння, культивувати такі чесноти, як 
смирення і відвага долати випробовування і нестатки у спокої і радості, не ухи
ляючись від свого хресного шляху. «Священики, брати, сестри, миряни, - кож
ний своєю мірою, - мусять бути приготовані й вишколені, щоб не стали незді
бними до вимог своєї майбутньої праці» (АЄ 26; див. 23-26). Кандидати повинні 
знати мову, історію і культуру народів, яких будуть євангелизувати (к. 589). «У 
навчанні філософії й богословії нехай пізнають ті стосунки, які існують між тра
диціями й релігією їхньої батьківщини і релігією християнською» (Ай 16). Це 
легше сказати, ніж зробити, позаяк християнська теологія инших релігій є досі 
молодою дисципліною, у якій ще немає таких підручників, які б не викликали за
перечень. Канон приписує курс місіології, який охоплює це основне питання. 3 8 

Канон 590 підкреслює, що євангелизація не закінчується на проповідуванні 
євангелії, формуванні катехуменату і уділенні хрещення катехуменам. Новоство-
рені спільноти віри слід плекати і ростити, поки вони не досягнуть церковної зрі-
лости, достоту так, як потрібно ростити, виховувати і настановляти дітей на їх
ньому шляху до дорослого життя. Послідовництво є невід'ємною частиною єван-
гелизації. Визначною рисою дорослої особистости є не вік чи ріст, а здатність 
дбати про себе і віддавати, не відчуваючи потреби отримувати у відповідь. Мо
лода Церква стає дорослою і досягає церковної зрілости, коли вона у свою чергу 
здатна посилати місіонерів і виконувати роботу з євангелизації. Для цього вона 
повинна мати власну єрархію (хоча б екзарха чи єпископа), яка є тільки інсти-
туційним елементом церковної зрілости. Деякі инші елементи вказані у подаль
ших двох канонах. 

Канон 591 згадує два елементи, що сприяють росту і зрілості молодої Церкви, 
народженої в результаті місіонерської діяльносте: 1-е підтримування покликань 

38 Місіологія є молодою дисципліною, яка ще не має чітко сформульованого визначення і змісту. Вона 
зародилися серед протестантів в останніх десятиліттях X I X століття під назвою Missionsissenschaft, і серед 
католиків у 20-х роках XX століття завдяки і. Schmidlin (Katholische Missionslehre im Grundriss, Münster, 1923), 

батькові католицької місіології. Загалом, місіологію можна описати як науку, що роздумує над місіонерським 
завданням у цілому та над його різними елементами. До цих елементів належать: «вчення й засади Церкви 
щодо місійної діяльности, шляхи, яких додержувалися в минулому євангельські благовісники, сучасні місійні 
обставини і методи, які сьогодні вважаються успішними» (AG 26). Папа Иоан Павло II стверджує: «навчання 
богослов'я не може й не повинне бути абстраговане від дослідження місіології» (RM 83). На факультетах місі
ології це є предметом спеціалізації, у той час як це повинен бути один з курсів у програмі студій кожного бого
словського факультету і вищої семінарії. Див. Е. Nunnenmacher, «Missiologia», art. У Dizionario di Missiologia, 
(op. cit., ч.З), с. 351-356. 
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до священнослужінь і формування місцевого духовенства; 2-е навчання катехи-
тів як співпрацівників священнослужителів. Зазвичай вони є мирянами, одруже
ними або ні, які мають отримувати винагороду. 

Канон 592 § 1. До инших елементів, які сприяють церковній зрілості належить 
апостолят мирян, інститути посвяченого життя, що відповідають цій місцевості 
1 мають корені на місцевому ґрунті, освітні і культурні установи. 

Основна спрямованість цих трьох канонів про церковну зрілість походить 
з AG 6,17 і 19. У I V дослідницькій групі з'явилася пропозиція піти далі і говори
ти також про церковне право новоутворених Церков виростати з місій до Церков 
із власними церковними структурами та єрархією. Однак вона була відхилена 
в тій же дослідницькій групі. Незначна більшість консультантів (5 за, 2 проти, 
2 утримались) вважала, що, починаючи з цього проекту, слід далі працювати над 
питанням стосовно юридичного права християнських громад як таких (відмін
них від окремих осіб), щоб виростати до повноти Партикулярних Церков, якої 
досягай Патріярші Церкви. 

9. Діялог (к. 592 § 2) 
Припис к. 592 § 2, що «слід також старанно і розумно підтримувати діялог 

і співпрацю з нехристиянами», міг бути розміщений під різними заголовками: 
як один з елементів, що сприяють росту і зрілості Церкви неофітів (кк. 590-592 
§ 1), один з обов'язків місіонерів (кк. 590-592 § 1) або метод і спосіб євангелиза-
ції (к. 584 § 2). Папська рада у справах міжрелігійного діялогу (PCID) стимулює 
і спрямовує міжрелігійний діялог.3 9 

Сучасна християнська місіонерська робота була, переважно, частиною євро
пейської колоніяльної експансії. Місіонерська експансія продовжувалася, однак, 
навіть після завершення колоніяльної ери. У той час як на початку XX століття 
на місійних територіях було тільки два мільйони католиків, після її завершення 
там було сто мільйонів. Упродовж колоніяльної ери діялог був не правилом, а ви
нятком, як-от методи Річчі і Де Нобілі. Після закінчення цієї ери нові незалежні 
нації гордяться своєю свободою, подеколи ревниво ставляться до неї і їх спону
кає потреба мати самоповагу; як наслідок, існує тенденція повертатися до влас
ного культурного спадку і традицій, у тому числі релігії. Християнство часто роз
глядається як релігія колишнього колоніяльного завойовника, місіонер як агент 
колоніяльної держави і Євангеліє як пропаганда. Місіонер, який успадкував це 
колоніяльне минуле, навряд чи матиме довіру як проповідник, що проголошує 
Ісуса Христа як єдиного Спасителя світу. Таким часто є гнітючий тягар історії. 

Однак діялог з иншими релігіями не є тактичною заміною старої пропаган
ди, трюк, з допомогою якого можна потайки передати євангельське послання 

39 РВ 159-162; PCID називалася Секретаріатом для нехристиян до РВ, яка дала їй назву з позитивним зміс
том, вдало уникнувши негативного терміну «нехристияни», терміну, якого найкраще уникати, де це можливо, 
адже християнам теж неприємно, коли їх називають «нсіндуїстами» чи «немусульманами». РСШ видала до
кумент про місію і діялог 4 вересня 1984 р: AAS 76 (1984) 816-828; EV 9: 988-1031. Разом з СЕР вона видала ще 
ширшу інструкцію, Dialogue and Proclamation (19 травня 1991), AAS 84 (1992) 414-446; EV 13; 226-386. 
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(RM 56). Цей діялог не є також новим таїнством анонімного християнина, який 
не визнає відкрито, що Ісус є Богом спасителем, а може собі знайти спасіння, 
живучи згідно з власним сумлінням. Діялог є методом євангелизації, втіленим на 
практиці самим Христом, як, наприклад, у діалозі з жінкою самаритянкою: після 
нього він залишається з самаритянами впродовж двох днів, після чого багато хто 
з них визнає свою віру: «Самі бо чули й знаємо, що направду він - світу Спаси-
тель» (Йо. 4: 42). Можливості для міжрелігійного діялогу існують не тільки на 
рівні богослов'я, але й на рівні духовности і самого життя. У діалозі присутній 
компроміс взаємного збагачення. Він вимагає взаємоповаги визнання рівности 
партнера в діялозі, що не обов'язково означає підпис під тезою рівности релігій. 
У будь-якому разі діялог навряд чи можна сприймати як повчання або частину 
Учительського уряду на кшталт проповідування (тому в ССЕО Титул XIV про 
євангелизацію був правильно відокремлений від Титулу XV про церковне на
вчання). Міжрелігійний діялог є невід'ємним виміром євангелизації і може до
помогти нам «усім вірно прийняти й охотно виконати порушення Духа» (GS 92, 
4) у тому, що можна назвати «взаємною євангелизацією». 4 0 

10. Місіонерська співпраця (к. 593) 
«Усі пресвітери будь-якого стану, які трудяться на місійних територіях, не

мов утворюючи один пресвітерій, повинні і запалом співпрацювати в євангелиза
ції». 4 1 «Presbyterium» - це «колегія» пресвітерів як співпрацівників єпархіяльно-
го єпископа в єпархії. Щоб місія була успішною і приносила корисні плоди, по
між пресвітерами місійної єпархії повинна існувати співпраця. За цією дирек
тивою лежить історичний досвід Церкви на місійних територіях, де чвари між 
місіонерами різних чернечих орденів (францисканців, домініканців, кармелітів, 
єзуїтів) завдали неймовірної шкоди місіям; тому також стосунки між закордон
ними місіонерами і автохтонним духовенством нерідко були напруженими і час
то сповільнювали появу місцевої єрархії. Канон закликає до співпраці серед усіх 
різноманітних категорій пресвітерів і місіонерів на місійних територіях. Про по
няття «місійної території» див. к. 594. 

Мотивом співпраці у каноні є єдність пресвітерів як колегії, тобто, presbyte
rium: до нього належать не тільки єпархіяльні священики, але й також усі пре
світери на службі в єпархії чи екзархії, у тому числі пресвітери, які належать до 

40 Jacques Dupuis, «Interreligious Dialogue in the Church's Evangelizing Mission», VatAssPer 3, 237-263. Автор 
справедливо відкидає як некорисне чи нефункціональне розрізнення між «преєвангелизацією» (наприклад, до
брочинна діяльність, боротьба за справедливість) і євангелизацією, або між діялогом і євангелизацією (ототож
нену з проповідуванням). 

41 ССЕС-2 так перекладає к. 593 : «Усі пресвітери будь-якого стану, які трудяться на місійних територіях, 
немов утворюючи один прес ні іерат, повинні зі запалом співпрацювати в євангелизації». Існує відмінність між 
presbyterium і presbyteratus. Останній є середньою ланкою священичого чину, що складається з episcopatus, 
presbyteratus і diaconatus. Відтак, постійні диякони є «diaconi ad presbyteratum non promovendi» (CS к. 62 § 2), 
y той час як presbyterium у строгому сенсі цього слова є цілою «колегією» пресвітерів, яких очолює єпархіяль-
ний єпископ і які перебувають на службі в єпархії, навіть якщо не приписані до неї. Див. J. Lécuyer, «Le pres

byterium», у: Les Prêtres (Unam Sanctam 68), Paris, 1968, ce. 275288; Arturo Cattaneo, «Il presbitero délia Chiesa 

particolare», IE 5 (1993) 497529. 



К К . 5 8 4 - 5 9 4 353 

монастирів чи инших інститутів посвяченого життя, місцеві і приїжджі, чорнош
кірі і білошкірі, високої і низької касти і т. д. Але не всі пресвітери, що працю
ють на місійній території, обов'язково формують єдинийpresbyterium: вони мо
жуть належати до різних Церков sui iuris, у тому числі й до Латинської Церкви, 
можливо, також Православної та Лютеранської Церков і т. ин. Східні католицькі 
пресвітери повинні співпрацювати також і з ними (§ 2), однак метою є спільне 
свідоцтво. Співпраця, передбачена в § 1, є відмінною: вона є серед тих, хто фор
мує єдиний пресвітерій, позаяк вони є членами єдиного тіла, ecclesia particularis. 
Однак, згідно з екуменічномим духом, співпраця також повинна поширюватися 
на инших християнських місіонерів, з якими в доекуменічному минулому часто 
були пов'язані суперечки, суперництво і осуджування. Канон 908 вказує на різ
номанітні сфери екуменічної співпраці на місійних територіях. 

11. Території місій (к. 594) 
Термін «територія місій», що вживається у попередньому каноні і будь-яких 

инших місцях Кодексу, потребує визначення «France territoire de missions» було 
лозунгом до II Ватиканського Собору. Це метафоричне вживання добре відобра
жало сумну реальність, вживання, яке підхопив Йоан Павло у своєму Redempto-
ris Missio, говорячи про значною мірою дехристиянізовані міста як «привілейо
вані місця місії adgentes», що приховують незмірні «людські простори» igentes), 
які більше не можуть бути географічно відмежовані. Однак у юридичному сен
сі Франція не є територією місій, як не є нею дехристиянізовані великі міста, 
а їхнє населення - gentes. 

Визначення терміну «територія місій» знаходимо в ССЕО к. 594: території 
місій є ті, що їх визнає як такі Апостольський Престол. Це формальне каноніч
не визначення. Вживання терміну «територія місій» часто є неясним, і тому де
далі більшою є потреба концептуально точного правового визначення. 4 2 У латин
ській традиції і канонічному праві він стосується загалом територій, де місіонер
ська активність ще не почалася або досі триває; канонічно ще не було засновано 
жодного територіального округу, тобто, вірних ще не об'єднує єрархія. Єрархія 
в цьому контексті означає, що жодна єпархія під діоцезійним єпископом ще не 
була заснована, а щонайбільше «місія sui iuris», «апостольська префектура» чи 
«апостольський вікаріят», що залежать від СЕР (раніше Конгрегація у справах по
ширення віри). Відтак, з правового погляду про території під юрисдикцією СЕР 
говорять як про «території місій» чи «місії», і це останнє також охоплює ідею мі-
сійної діяльносте (AG 6). На місійних територіях має силу «ius missionarium», на 
противагу решті земної кулі, яку називають «територією загального права», дві 
величезні області римо-католицького управління, що приблизно вкривають усю 
землю. Раніше місійні території охоплювали також території Східних Православ
них Церков, які були об'єктом місіонерської діяльносте Католицької Церкви, яку 

42 A. Wolanin, «Missione», стаття у Dizionario délia missiologia, (op. cit., ч. 3), c. 370. 
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організовувала Конгрегація у справах поширення віри. I ius missionarium скла
далося з: 

1. СІС-1917кк. 293-311; 
2. Спеціяльні повноваження, про більшість з яких зазвичай слід звертати

ся до Римського Апостольського Престолу; однак СЕР надала їх нунціям, 
пронунціям і апостольським делегатам територій місій;43 

3. «Десятирічні повноваження», надані СЕР місцевим ординаріям на те
риторіях місій на десять років, які, однак, можуть бути поновлені ще на 
десять. 4 4 

Повноваження (2) і (3) вважалися адаптацією канонічного права («загального 
права») до особливих умов місій: віддалених регіонів, Церков, які недавно ви
никли і продовжують рости, часто слабких економічно в умовах нерозвинутого 
суспільства і т. ин. Коли нові Церкви (Ecclesiae novellae) ставали зрілими, вони 
переходили від стану ius missionarium до стану «загального права», і відповід
но переставали підлягати СЕР. Тому, наприклад, США перейшли до стану «за
гального права» у 1908, Австралія у 1976; але Канада ще не перейшла, а також 
Індія, Китай, Японія і т. д. Природа територій місій є такою, що вони приречені 
зменшуватися і зникати: що більше і швидше вони роблять це, то більшим є ріст 
і життєздатність Церкви! Якщо території місій характеризують церковні струк
тури, що нижчі від діоцезійних, «місіонерська діоцезія» або «діоцезійні єписко
пи на територіях місій» (к. 790 § 1) повинні бути суперечливими термінологічно. 
Проте більшість церковних округів, що підлягають СЕР, є діоцезіями в Азії та 
Африці, двох великих місіонерських континентах. Ці діоцезії можуть бути як 
цілком зрілими партикулярними Церквами (яких називають місійними діоцезія
ми тільки тому, що вони перебувають на територіях місій або «terrae missionum», 
як у СІС к. 792), так і початківцями з мінімальною кількістю інститутів і струк
тур (missio sui iuris, апостольська префектура, апостольський вікаріят). 

Формальне визначення, що територія, яку Римський Апостольський Престол 
називає і визнає територією місій, є територією місій, було б тавтологічним з по
гляду логіки, хоча юридично воно точне і навіть потрібне, достоту так, як і визна
чення Церкви sui iuris (к. 27). Однак не існує повного переліку територій місій. 
Апостольський Престол визнав певні території територіями місій і підпорядку
вав їх СЕР, якій «підлягають території місій» (РВ 89).4 5 Однак виглядає, що ця 
норма не передбачає територій для місійної роботи, яку виконують Східні Ка
толицькі Церкви; справді, видається, що згідно з нею усі католицькі місіонери, 
фактично, належать до Латинської Церкви. Але сама РВ говорить про місійні те-

43 СЕР, Prot. N. 1099/71 (1 січня 1971), EV 4: 1-31. Схожі повноваження СОС надає папським делегатам 
до Церков у місцевостях під її юрисдикцією: СОС, Facultates Legato Romano Pontificis... concessae, 31 жовтня 
1974, Vatican Press 1975; EV, SI: 525-550. 

44 CEP, Prot. N. 1130/71 (1 січня 1971), EV 4: 32-71. Хоча з проголошенням СІС деякі з цих повноважень 
були переглянуті, вони досі мають канонічний інтерес. 

45 Див. п. 31 щодо територій, залежних від СЕР. Зауважте, що Азія там не згадується, хоча через низьку при
сутність християн більшість країн Азії можуть вважатися територіями місій і як такі бути залежними від СЕР. 
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риторії, що підлягають СОС: «Апостольська і місіонерська діяльність у регіонах, 
де східні обряди переважають від давніх часів залежить виключно від цієї Кон
грегації, навіть якщо її виконують місіонери Латинської Церкви» (РВ 60). 4 6 Але 
чи є ці регіони місійними територіями? Хоча східні католики «переважають» над 
латинськими католиками в цих регіонах, вони самі є здебільшого невеличкою 
меншістю порівняно з рештою населення, яке є або мусульманським, або право
славним (Болгарія, Кіпр, Греція). Серед першого, принаймні у принципі, існують 
можливості для євангелизації, хоча на практиці вона зводиться тільки до христи
янського свідоцтва і діялогу. Тепер, згідно з к. 593 § 1, «усі пресвітери будь-якого 
стану, що працюють на місійних територіях... повинні ревно співпрацювати у 
євангелизаційній роботі». Очевидно, що цей канон стосується пресвітерів Схід
них Католицьких Церков. Але якщо згідно з визначенням місійними територіями 
є ті, що підлягають СЕР, то слід вважати, що цей канон стосується тільки пре
світерів, що працюють місіонерами на територіях, які підлягають тільки СЕР, а 
не СОС. І справді, існують такі східні католицькі місіонери, що походять з Ке-
рали, здебільшого з Сиро-Малабарської Церкви, багато з яких працюють у ла
тинських діоцезіях Індії та Африки. Але позаяк згідно з к. 585 усі Східні Като
лицькі Церкви повинні виконувати завдання євангелизації, і к. 593 говорить про 
місійну територію, де місіонери повинні співпрацювати з пресвітерами «будь-
якого стану», які належать до того ж пресвітерію, така місійна територія повинна 
логічно бути підпорядкована СОС, а не СЕР. Якщо, однак, усі місійні території 
відповідно до закону підлягають СЕР, то к. 593 буде важко зрозуміти. 

Факти не завжди узгоджуються з логікою чи правом. Сама батьківщина сиро-
малабарських місіонерів, Керала, територіально підлягає не СОС, а СЕР, 4 7 хоча 
папа Павло VI постановив, що «території, на яких більшість християн належать 
до східних обрядів, підлягають виключно СОС». 4 8 Але ця норма, впроваджена 
Павлом VI не була застосована в Кералі, а РВ просто опустила її. Однак після 
проголошення ССЕО важко стверджувати, що до місійних територій належать 
тільки ті, які перебувають під юрисдикцією СЕР, хоча цей термін продовжує ши
роко вживатися в цьому сенсі. 4 9 Це демонструє, що наразі не існує повної гар
монії між законами єдиного corpus iuris Католицької Церкви, і впровадження за
кону не може відбуватися відразу після проголошення Кодексу. 

46 Див. п. ЗО про регіони, у яких СОС має виключну юрисдикцію. 
47 М. Brogi, «La Congregazione per le Chiese Orientali», y: La Curia Romano nella cost. ар. «Pastor Bonus», 

(SG 21), LEV, 1990, 248. Слід зауважити, що незалежно від питання територіальної юрисдикції СОС чи СЕР, 
єпископи Сиро-Малабарської Церкви як у Кералі, так і в инших місійних єпархіях мають територіальну юрис
дикцію у своїх власних церковних округах, хоча в деяких випадках вона перетинається з латинськими і (або) 
сиро-малабарськими юрисдикціями. 

48 Павло VI, апостольська конституція RegiminiEcclesiae universae, AAS 59 (1967) 885-928; EV 2:1534-1676; 
див. N. 44 (EV 2: 1584). 

49 Якщо «незмірні людські простори у великих містах» буквально і канонічно є «привілейованими місцями 
місії ad gentes», згідно з основними ідеями Redemptoris Missio пали Иоана Павла II, то сучасну термінологію 
канонічного права і досить багатьох канонів ССЕО, а також СІС потрібно буде переписати. 
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Титул XV 

ЦЕРКОВНЕ НАВЧАННЯ 
(кк. 595-666) 

Більш ніж будь-який инший Титул у ССЕО, Титул про церковне навчання, 
у якому йде мова про три завдання (типега) Церкви, перевантажений на почат
ку канонами, заповненими теологією.1 Тут ми маємо суміш богослов'я і права, 
коли останнє випливає з першого і знаходить у ньому підтримку.2 

Фактичною підставою для присутности стількох богословських канонів є те, 
що п'ять із них походять з Lex Ecclesiae Fundamentalis (LEF), післясоборового 
проекту загального фундаментального кодексу як для Латинської Церкви, так 
і для Східних Католицьких Церков. Коли цей проект був відкинутий папою Йо-
аном Павлом, спершу PCCICR, а згодом і PCCICOR помістила деякі з канонів 
LEF у свої проекти відповідних кодексів. Таким чином п'ять канонів LEF, у яких 
йдеться про учительське завдання Церкви, стали частиною Титулу XV ССЕО. 
Розглядаючи переважно фундаментальні питання, 3 ці канони мають здебільшого 
богословський зміст і посідають високе місце в єрархії канонів. 

Латинське слово «magisterium» досить давно прижилося у церковній англій
ській мові, щоб опускати лапки, якими зазвичай позначають неологізми. Жодне 
инше англійське слово не може передати всієї гами його значень: навчання, учи
тельське завдання, церковна наука, офіційний навчальний персонал. Політика 
PCCICOR вживати терміни тільки в одному-єдиному значенні - щоб «magisteri
um» означало «учительське завдання» або munus docendi - після прийняття ка
нонів LEF змушена була допустити певні винятки. Отже термін «magisterium» 
у ССЕО може мати будь-яке з чотирьох наведених вище значень, і точне значен
ня в кожному випадку повинно випливати з контексту. 

1 Francis A. Sullivan, Magisterium: Teaching Authority in the Church, Dublin, Gill and Macmillan, 1983; Той же 
автор, Creative Fidelity: Weighing and Interpreting Documents of Magisterium, New York, Paulist, 1996; Ladislas 
Örsy, The Church: Learning and Teaching, Wilmington, Michael Glazier, 1987. 

2

 G. Nedungatt, «The Teaching Function of the Church in Oriental Canon Law», StCan 23 (1989) 3960; той же 

автор, «Magistère ecclesiastico nei due codici», Apollinaris 65 (1992) 313328; Dir Can Orientale, 211224; Thomas 

Green, «The Teaching Function of the Church: A Comparison of Selected Canons in the Latin and Eastern Codes», 

Jurist 55 (1995) 93140. 
3 Народжені y L E F норми не репрезентують «конституційного» чи фундаментального {Grundgesetz) права 

у формальному і юридичному сенсі, позаяк у своєму теперішньому стані вони є канонами ССЕО, який є тільки 
спільним кодексом, а не фундаментальним правом чи конституцією Східних Католицьких Церков. Тут ми аб
страгуємося від спірного питання, чи саме L E F репрезентувало юридичну конституцію Церкви. 
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IV дослідницька група PCCICOR, названа Coetus de Clericis et de Magiste
rio Ecclesiastico4 отримала завдання переглянути проект «de magisterio ecclesias-
tico», підготований PCCOR. Ця рада, заснована y 1935 p., 5 запозичила канони 
CIC-1917, зробивши тільки деякі незначні адаптації і нововведення. 6 У світлі 
II Ватиканського Собору і післясоборових документів про суспільне спілкуван
ня цей проект мав бути ретельно і творчо переглянутий. Подальші числа Nuntia 
повідомляли про прогрес у роботі IV дослідницької групи: 

Nuntia 2 (1976) 56-57: ТІ (1 розділ): Canones «De fide catholica» 
Nuntia 3 (1976) 71-92: ТІ (2 розділ): Magisterium ecclesiasticum 
Nuntia 10 (1980) 65-82: «Проект De Magisterio Ecclesiastico — Частина 1» 
Nuntia 10 (1980) 83-86: «Заувага стосовно denua revisio канонів De Magis

terio Ecclesiastico y квітні 1980» 
Nuntia 11 (1980) 55-75 : «Проект De Magisterio Ecclesiastico - Частина 2» 
Nuntia 12 (1981) 3-36: «Schéma canonum de evangelizatione gentium, ma

gisterio ecclesiastico et oecumenismo» 

Nuntia 17 (1983) 365: «Relazione circa la denua recognitio dello Schema ca

nonum ...» 

V CIC канони, y яких йде мова про De Ecclesie munere docendi (кк. 747833) 

становлять Книгу I I I і поділені на п'ять титулів. Відповідний матеріял у ССЕО 
розміщений у Титулах XIV, XV і X V I I I . У ССЕО немає окремого Титулу, що від
повідав би Титулу V CIC, De fideiprofessione (к. 833). Заголовок «De magisterio 
ecclesiastico» y ТІ, який запозичив його з СІС-1917), був збережений у ССЕО, 
у той час як СІС запровадив нововведення і змінив його на «De Ecclesiae mune
re docendi». Цей «консерватизм» ССЕО пов'язаний з трьома подальшими при
чинами: 

1. Позаяк схему «.tria munera» (docendi, sanctificandi, et regendï), на якій ґрун
тується нововведення, навряд чи можна з успіхом застосовувати в усьому 
Кодексі, видається, що краще не скорочувати цієї вагомої тріади, виразно 
приймаючи два її елементи: munus docendi і munus sanctificandi. 

2. Видається, що надто виразне розрізнення між munus docendi і munus sanc
tificandi позбавляє служіння слова будь-якої сили освячення, а також іг
норує особливу силу Літургійних відправ згідно з духом східної традиції. 
По суті, ССЕО виокремлює священне мистецтво (к. 603), а також ікони та 
инші різні візуальні засоби як засоби munus docendi, і вони здебільшого 

4 Як дві непов'язані теми, священнослужителі і церковне навчання, над якими працювали дві дослідницькі 
групи у PCCICR, були довірені одній і тій самій IV дослідницькій групі (Nuntia 3 [1976] 71) пояснено в примітці 
2 коментарю щодо Титулу X «Духовенство» (вище с. 256). 

5 Коли єдині частини повного проекту СІСО, підготовані «ad Promulgationen!» у 1948 p. PCCOR були фак
тично проголошені папою Пієм XII у формі чотирьох Motu Proprio (MP), инша частина проекту лежала нео-
публікованою і стала об'єктом перегляду, названим за домовленістю Textus Initialis (ТІ). Порції, довірені IV 
дослідницькій групі як її ТІ були опубліковані в Nuntia 2 (1976) 56-57 («De Fide Catholica») і в Nuntia 3 (1976) 
71-92 («De Magisterio Ecclesiastico»). Див. також Nuntia 23 (1986) 111. 

6 Див. «De reeipiendis in Ecclesiam acatholicis» Nuntia 3 (1976) 76-79, а про міжритуальні і загальні семінарії 
див. там же, 79-80, кк. 4-8. 
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пов'язані з Літургією у східній традиції, яку, тим не менш, слід зарахувати 
до munus sanctifandi. 

3. Канонічний термін magisterium ecclesiasticum, використаний у СІС-1917 
і прийнятий у ТІ, не вважався застарілим настільки, щоб виникла потреба 
його заміни новим терміном. Зміна повинна бути на краще, і повинна роз
глядатися з такого погляду; в иншому разі діє правило melior est conditio 
possidentis. «Не було запропоновано жодної кращої назви, а тому було збе
режено сучасну назву в її традиційному канонічному сенсі», - повідомляє 
доповідач IV дослідницької групи. 7 

З цих причин IV дослідницька група презентувала заголовок «De magisterio 
ecclesiastico», і консультативні органи не висловили жодних заперечень проти 
нього. Після перегляду ТІ з'явилися подальші чотири Титули ССЕО: 14) Єван-
гелизація народів; 15) Церковне навчання; 17) Хрещені католики, згідні на повну 
єдність з Католицькою Церквою; і 18) Екуменізм, або необхідність плекання 
одности християн. Для такого збільшення кількосте титулів також були певні 
причини: 

1. Багато елементів євангелизації чи місійної діяльносте навряд чи можна 
вважати magisterium, і було б краще, якби вони були поміщені в окремий 
Титул (див. коментар до Титулу XIV, розділ 1, «Структурне оформлення», 
с. 404-406). 

2. Ватиканський Собор підкреслив особливу роль Східних Католицьких 
Церков у сприянні екуменізму (ОЕ 24). Це наштовхнуло на думку про фор
мулювання кількох канонів про екуменізм, які тематично не можуть бути 
розміщені під magisterium. Так з'явився Титул XVI I I . 

3. Норми щодо прийняття некатолицьких християн у повну єдність з като
лицькою спільнотою були об'єднані в цілу главу з дванадцята канонів у 
ТІ. 8 Хоча ця тема пов'язана з церковним навчанням, вона не може бути 
повністю віднесена до усього; а тому переглянуті канони були поміщені 
в окремий Титул, що становить сучасний Титул X V I I . 

Титул XV про церковне навчання поділений на подальші чотири глави: 
1. Учительське завдання Церкви (кк. 595-606) 
2. Служба Божого слова (кк. 607-626) 

Арт. І. Проповідування Слова Божого (кк. 609-616) 
Арт. I I . Катехитичне навчання (кк. 617-626) 

3. Католицьке виховання (кк. 627-650) 
Арт. І. Школи, католицькі (кк. 631-639) 
Арт. I I . Католицькі університети (кк. 640-645) 
Арт. I I I . Церковні університети і факультети (кк. 646-650) 

4. Засоби суспільної комунікації, зокрема книги (651-666) 
7 Nuntia 10 (1980) 66, див. СІС-1917 кк. 1323 § 1 і 1366 § 1. 
8 «De recipiendis in Ecclesiam acatholicisw, (Nuntia 3 [1976] 76-79). 
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1. Учительське завдання Церкви (кк. 595-606) 
Дванадцять канонів першої глави - це загальні норми про церковне навчання. 

Спершу їх було названо «вступними канонами». 9 Під час перегляду до них, після 
певної реорганізації, було додано п'ять канонів, запозичених з LEF. Ці канони 
LEF вже стали частиною Книги I I I СІС як вступні канони, а саме кк. 747, 749, 
750, 752,753. IV дослідницькій групі було наказано зробити те саме. Відтак кіль
кість попередніх канонів зросла до двадцяти, і після цього видалося, що їх надто 
багато, щоб не помістити їх під окремим заголовком. Якщо п'ять канонів LEF 
(LEF кк. 57-61) мали підзаголовок «De Ecclesiae munere docendi», видавалося, 
що «De Ecclesiae munere docendi in génère» буде вдалим заголовком. 

1.1. Право й обов'язок проповідувати Євангеліє (к. 595) 
Учительське завдання Церкви - це служба, яку Церква виконує для Христа, 

єдиного Учителя (Мт. 23:8), який послав своїх учнів навчати всі народи (Мт. 28:19) 
від Його імени, запевнивши їх, що ті, хто слухає їх, слухають Його (Лк. 10: 16) 
і, що він завжди буде з ними до кінця віку (Мт. 28,20), поступово наводячи їх «на 
всю правду» через Святого Духа (Йо. 16: 12-13). Це учительське завдання у сво
їй суті є харизмою (1. Кор. 12: 28-29), даром, прийнятим як благодать (Рим. 12: 
6-7). Його поділяє вся Церква, послана Світлом Світу просвітлити всіх людей як 
«світло світу» (LG). Відтак уся Церква поділяє пророче завдання Христа (LG 12), 
але кожен член Церкви як Тіла Христового виконує його у свій спосіб, характер
ний для ситуації в житті кожного, у тому числі житті подружньому і сімейному 
(LG 35). Тому богословські корені церковного навчання можна побачити у хрис-
тології, пневматології, еклезіології і богослов'я благодати. 

Достоту так, як у Церкві є пастирське священство, яке відмінне від загаль
ного священства вірних (див. Титул X, Священнослужителі), з тієї ж богослов
ської причини ми можемо розрізняти загальне церковне навчання і пастирське 
церковне навчання. У Титулі XV йде мова про обидва, так що під «церковним 
урядом» слід розуміти не тільки останнє, хоча таким є переважне вживання сло
ва «magisterium». 1 0 Як наступники апостолів єпископи мають найвищий ступінь 
і повноту таїнства свячення (LG 21); вони «як послідовники апостолів від Госпо
да, якому дана всяка власть на небі і на землі, одержують місію навчати всі наро
ди і проповідувати Євангеліє» (LG 24; див. Мт. 28: 18) і навчає Церква. Св. Павло 
обачно відрізняв свої власне навчання від навчання Господа (1. Кор. 7: 10, 12, 25, 
8; 1 Сол. 4: 2, 8), у такий спосіб даючи взірець для автентичного вчення Церкви. 
Якщо те, що заповів Господь, було засвідчене апостолами, то наступники апос
толів, які, на відміну від апостолів, не є свідками Христа, повинні передавати 
апостольське навчання. їхнє навчання підлягає перевірці на те, чи справді воно 

' Nunlia 10 (1980) 66-71. Один канон був пізніше опущений, а инші дев'ять опубліковані, але без підзаголов
ка, у проекті, надісланому для консультацій (Nunlia 12 [1981] 17-19, кк. 13-21). 

10 «De magisterio ecclesiatico» у ширшому сенсі було збережене всупереч теперішньому вживанню, яке 
застерігає «magisterium» за єрархією, у час, коли досі гостро відчуваються негативні наслідки схожого засте
реження «Церкви» за «єрархією», навіть після того, як II Ватиканський Собор замінив «єрархологію» на екле-
зіологію. 
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міститься в апостольській традиції. Єпископи (у тому числі й папа) не ствер
джують, що все, чого навчають вони, є Господнім навчанням, як, наприклад, на
вчання на такі теми як робота, мир, розвиток, поступ, засоби масової інформа
ції, спорт, інкультурація, глобалізація і т. ин., або, одним словом, соціяльна док
трина Церкви. Неспроможність наслідувати Павла і нехтування відмінністю між 
«Господньою заповіддю» і «думкою» Церкви (1. Кор. 7: 12, 25) чи «наказом» 
(1. Кор. 7: 10) може спричинити непорозуміння і серйозні проблеми совісти. 
У першому каноні (к. 595) це розрізнення є фундаментальним, і його поділ на два 
параграфи виходить поза межі юридичної техніки кодифікації. 

Право проповідувати Євангеліє, згадане в § 1, випливає з обов'язку Церкви 
щодо Христа і її божественної місії. Це не право, яке надала їй держава чи будь-
яка инша людська установа. Воно є невід'ємною частиною самої місії Церкви: 
відтак воно є природженим (не набутим) і божественним за походженням (не 
людським чи чисто церковним), а отже «незалежним від будь-якої людської вла
ди». Однак не є абсолютним правом в тому сенсі, що воно не може бути обмеже
не у своєму здійсненні чи обумовлене иншими правами. Наприклад, Фундамен
тальний договір, підписаний Святим Престолом і Державою Ізраїль 30 грудня 
1993 р. стверджує, що право Церкви повинне здійснюватися «у згоді з правами 
Держави Ізраїль» (арт. 8). Також і Радіо Ватикан вважало за потрібне дотримува
тися у своїх трансляціях італійських державних законів про здоров'я. 

У той час як в § 1 йде мова як про право, так і про обов'язок, у § 2 постає пи
тання тільки права, яке не кваліфікується як природжене («ius nativum») на про
тивагу праву в § 1. Ця відмінність є суттєвою, і її можна зрозуміти у світлі со
борних джерел § 2, а саме DH 14, 2 і GS 76 / 5. Об'єкт цього права є подвійним: 
1) «проголошувати» чи декларувати моральні принципи загалом і стосовно со-
ціяльного ладу зокрема; 2) висловлювати думку про все людське, допоки воно у 
своїй основі пов'язане зі спасінням (див. к. 616). 

Церква справді має обов'язок (з якого походить вищезгадане право) проголо
шувати моральні принципи (ССС 2032-2040), але це не означає, що вона має пра
во впроваджувати чи накладати нові моральні зобов'язання. Виключним правом 
і обов'язком Церкви є автентично проголошувати закони моральности, що міс
тяться у депозиті віри. Крім цього Церква може навчати природного морально
го права, яке не стосується позитивного божественного об'явлення, а пізнається 
і вивчається з допомогою людського розуму, хоча об'явлення є беззаперечною 
допомогою для розуму. Коли церковне навчання нагадує норми природного 
морального права, воно здійснює суттєву частину свого пророчого завдання» 
(ССС 2036). Однак навчання природного права не є виключним правом Церк
ви. На арені розуму ніхто не має виключного Учительського уряду. Церква не 
має жодного ius exclusivum у моральному дискурсі щодо природного права. Коли 
найвища влада Церкви навчає істини як об'явленої, вона обов'язкова для вірних 
у совісті (к. 598 § 1). Коли Церква навчає инших істин, вони підлягають випробу
ванню розумом, над яким Церква не має монополії. Однак Церква може вимагати 
і вимагає від вірних obsequium religiosum (див. нижче кк. 599, 600) і вони «ма-
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ють обов'язок додержуватися приписів і норм, запроваджених законною владою 
Церкви» (ССС 2037). 

Особливе згадування «соціяльного ладу» в к. 595 § 2 не є додатком («etiam») 
до того, що передує йому, а поясненням до нього. Це пояснення зроблене не для 
концептуальної повноти, а для душпастирської зручносте, щоб мати змогу реа
гувати на потреби часу і зважати на умови життя різних країн, як і згадка засобів 
масової інформації у § 1 СІС к. 747. Як кожна инша інституція, Католицька Церк
ва розвивала, особливо з кінця дев'ятнадцятого століття, соціяльну доктрину, а 
віднедавна і особливу хартію про людські права. Якщо розглядати їх окремо від 
світла християнського одкровення, переваги цих вчень залежать від параметрів 
соціології, моральної філософії (етики) і філософії права. Тому і стається так, що 
голос Церкви є тільки одним серед багатьох: однією з багатьох станцій, яку мож
на налаштувати, один з багатьох каналів, який можна обрати, хоча для вірних у 
католицькій соттипіо це повинен бути улюблений і навіть авторитетний канал. 

Може видатися, що безпосереднє ствердження у к. 595 «права й обов'язку 
проповідувати Євангеліє усім людям» підійшло б краще до першого канону Ти
тулу X I V про євангелизацію, ніж до першого канону Титулу XV про церковне 
навчання загалом. Ці сумніви не постають у СІС. У ССЕО рішення може поляга
ти в тому, щоб розглядати «усім людям» (omnibus hominibus) к. 595 § 1 ширшим, 
ніж «усі народи» (omnes gentes: у Біблії слова «genres» чи «nationes» стосуються 
усіх націй за винятком Народу Божого) у к. 584 § 1.1 «Євангеліє» 1 1 слід розумі
ти у тридентійському сенсі як «джерело усіх спасительних істин і моральних 
норм». 1 2 Церковне навчання стосується істин, що ведуть до спасіння душ. 

Вступний канон, спершу затверджений IV дослідницькою групою був та
ким: «Verbum Dei assidue audiens religioseque conservans, Ecclesia tenetur, Spiritu 
veritatis conducta, Christi Magistri vices agere omnesque homines docere». 1 3 Однак 
деякі консультанти Coetus Centralis гадали, що цей канон представляв церковне 
навчання як проголошене тільки після попереднього вислуховування приватного 
одкровення, як у харизматичних молитовних групах. Це стало причиною поле
міки з групою каноністів щодо екзегези «Verbum Dei assidue audiens» (DV 10) 
з передбачуваними результатами. Виявилося, що легше відкинути канон, ніж ді
йти до якогось висновку.1 4 

Инший вступний канон, підготований і схвалений IV дослідницькою групою 
зрештою був перенесений, зважаючи на його фундаментальну важливість і за-

11 Слід розрізняти «Євангеліє» і «євангеліє». Перше є назвою біблійної книги, яку можна застосовувати до 
будь-якої з чотирьох Євангелій, і пишеться з великої літери. Останнє є не книгою, а змістом Євангелій, доброю 
новиною, і на відміну від першого не має множини і ніколи не пишеться з великої літери. 

12 Evangelium «tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae 'omni creaturae praedicari' 
(Me 16:15) iussit» — Conc. Trident., sessio TV,Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis (DS 1501). 

13 Nuntia 10 (1980) 66, к. 1. Навчання Церкви залежить від його здатности слухати Слово (Dei Verbum, 1, 2 і 
10). Ведена Духом істини (Йо. 14:17, 26;16:13), Церква стає учителем заступником Христа. Иншими словами, 
Церква може бути правдивим учителем, тільки якщо вона є старанним учнем Слова і готова бути веденою 
Духом. 

1 4 Там же, 83. 
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гальний характер, і цілком доречно поміщений серед перших канонів про права 
й обов'язки вірних у Титулі 1, 1 5 

Канон 10. Покладаючись на Слово Боже і приєднуючись до живої і справжньої 
науки Церкви, вірні зобов'язані непорушно зберігати і відкрито визнавати віру, котру 
як найбільшу дорогоцінність берегли і передали предки, а також через практикування 
краще її розуміти і проявляти в ділах любови. 

Цей канон справді не має жодних паралелей у СІС. 1 6 Він наголошує на першо
черговому обов'язку вірних дотримуватися чистоти віри і визнавати її відкрито. 
Це слід робити, покладаючись на Слово Боже і дотримуючись (або через покору, 
або через obsequium: див. нижче) справжньої науки Церкви сьогоднішньої («жи
вої», а не вчорашньої, якщо протиставляти їх). Екзегеза цього канону повинна 
міститися в коментарі до Титулу 1, однак тут можна звернути увагу на подальші 
три питання, що особливо пов'язані з церковним навчанням. 

1. «Verbo Dei inhaerentes». По-перше, Боже Слово, як і у вступі до DV, сприй
мається як у сильному, особистому сенсі (з великою літерою у «Слові»), так і в 
сенсі слова записаного і переданого. Спеціяльно для цього нюансу у значенні 
первинний порядок слів теперішнього канону був змінений, так щоб він почи
нався з «Verbo Dei». 1 7 По-друге, «inhaerentes» відрізняється від «adhaerentes» 
і звучить сильніше, ніж «пристаючи». 1 8 Ця думка близька до власних слів Ісуса: 
«У мені перебувайте» (Йо. 15:4). 

2. Визнання віри є екзистенційним, відмінним від канонічного визнання віри 
(див. 1.10 унизу), і може дорого коштувати, як у випадку з предками, які запла
тили високу ціну за нього. 1 9 

3. Сучасний канон накладає обов'язок краще пізнавати віру через praxis («еат 
exercendo», буквально «здійснюючи її»; тобто, працюючи над нею), застосовую
чи її на ділі, 2 0 а не в теорії, хоча остання також має своє місце (ССЕО кк. 20,617). 
Цей наголос на практиці іде рука в руку з особистим характером життя віри. 

1.2. Навчання в ім'я Церкви (к. 596) 
Навчання від імени Церкви, тобто як представників Церкви, здійснюють трьо

ма відмінними способами ті, які по-різному отримали на це право. 

1. Як наступники апостолів, єпископи уповноважені через єпископське свя
чення навчати владою Христа (1 Кор. 7: 10, LG 25). Ця ідея міститься у визна
ченні єпископів як «заступників Христа» (LG 27). Єпископи можуть навчати від 
імени Церкви, тобто те, чого вони навчають, дорівнює офіційному вченню Церк-

1 5 Nuntia 27(1987)5. 
16 Карл Ґерпольд Фюрст у своїй дуже корисній книзі Canones Synopse (Freiburg, Herder 1992) помістив СІС 

к. 754 як відповідник ССЕО к. 10. Але ці два канони мають мало спільного і не є канонами-відповідниками. 
"Nuntia 10 (1980) 67; 12 (1981) 17; 17 (1983) 18. 
18 Nedungatt, Companion, 15. 
"Nuntia2 (1976) 56, к. 3;Nuntia 17 (1983) 18. 
20 Nuntia 10(1980)67. 
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ви. Хоча инші можуть навчати того ж з аналогічним змістом, сам акт навчання 
не буде юридично визнаний як вчення від імени Церкви, яке можуть здійснювати 
виключно єпископи. У каноні 596 йдеться про формальне, публічне вчення Церк
ви, що поєднується з єпископським урядом, і в цьому сенсі є офіційним вченням 
Церкви як інститут. Єпископи можуть навчати на єпархіяльному рівні, або на 
рівні Церкви sui iuris, або на рівні вселенської Церкви згідно з приписом права. 
І «те, що пастирі Церкви, представляючи Христа, голосять як учителі або по
становляють як керівники Церкви, вірні, свідомі власної відповідальности, зо
бов'язані виконувати з християнським послухом» (к. 15 § І) . 2 1 

2. Ті, які прийняли нижчий ступінь таїнства свячення, поділяють Учитель
ський уряд єпископів як співпрацівники і помічники єпископів: до таких нале
жать пресвітери і диякони (кк. 610 §§ 2-3, 611). 

3. Ще инші можуть також поділяти його (LG 28, 29, 33, CD ЗО, РО 4), хоча 
вони не отримали жодного свячення, за умови, що були належно уповноваже
ні через missio сапопіса чи доручення навчати, як, наприклад, катехити (к. 624 
§ 3), є або невисвячені проповідники (к. 610 § 4), або професори священних наук 
у семінарії (к. 351), або католицькому університеті чи факультеті (к. 650). Але 
missio сапопіса чи доручення не заміняють висвячення: вони потрібні тим, хто 
має священичий чин, щоб мати змогу викладати священні науки. Ці вірні, висвя
чені чи ні, виконують учительське завдання чи уряд від імени Церкви; але вони 
не здійснюють автентичного навчання (кк. 599, 600), і жоден канон не зобов'я
зує приймати їхнє навчання чи то з християнською покорою, чи то з релігійним 
obsequium. 

Церковне навчання, однак, не обмежене вищезгаданими способами навчан
ня, здійснюваними від імени Церкви. По-суті, переважна частина церковного 
навчання є загальним навчанням, що здійснюється як пророче (учительське) зав
дання Церкви, спільне для всіх вірних в силу хрещення і миропомазання. У ши
рокому сенсі навчання є в будь-якому спілкуванні чи знанні. У цьому сенсі існує 
загальне право навчати, яке є не чим иншим, як фундаментальним людським 
правом на свободу самовираження. Це право може бути здійснене в будь-якому 
суспільстві, у тому числі й Церкві, 2 2 у якій вірні мають також християнське право 
на свободу вираження, беручи участь в Учительському уряді Христа. Наприклад, 
таке церковне навчання батьки здійснюють у сім'ї (яку називають «домашньою 
Церквою»), позаяк вони мають право й обов'язок навчати і виховувати своїх ді
тей (к. 627). Якщо такого виховання бракує або воно неповноцінне, то навряд 
чи можна знайти адекватну заміну. Сімейне навчання, однак, є здебільшого нео
фіційним і приватним, і воно не робиться від імени Церкви. Офіційне навчання 

2 1 Уверсі їк . 15 § 1 з ССЕС-2, яка відтворена тут, «пастирі» написано з малої л ітери-не «Пастирі», як цього 
вимагає значення канону. Щодо проблеми і домовленостей див. Вступ до цього Путівника, с. 10. «Пастирі» в 
к. 15 - це єпископи, а не парохи (parochus: «пастор» у США). Жоден канон не зобов'язує вірних приймати на
вчання парохіяльних священиків з християнським послухом. 

22 Християнське право на самовираження не було адекватно висвітлене в к. 21, який тільки обережно згадав 
про право на самовираження тих, хто займається священними науками (див. коментар до Титулу І). 
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охоплює настанови вчителів, професорів, катехитів і богословів. У канонах йде 
мова майже виключно про офіційне навчання. Але переважна частина навчання 
у суспільстві і Церкві є неофіційною. У всіх суспільствах художники навчають 
через картини та ікони, музику, театр і кінематограф; Літургійні служби навча
ють через символи й обряди. Не тільки проповідник навчає церковну спільноту, 
але й вона у свою чергу прищеплює побожність і віру, особливо у молоді. Церква 
в цілому є вчителем і учнем, а тому немає жодної чіткої основи для розрізнення, 
зробленого Стейплтоном, між Ессіейіа сіосепз і Ессіезіа СП'ЇСЄПД («Церквою, що 
навчає» і «Церквою, що вчиться»). Уся Церква є аЧясенх у той чи инший спосіб 
(єпископи навчають того, чого вони навчилися), і вся Церква є сіосепз у той чи 
инший спосіб (багато священиків знають, що вони отримали священичий вишкіл 
на колінах матері). Справді, у ту мить, коли Церква перестає вчитися, вона вияв
ляється поганим учителем. У наступному каноні йдеться формальне та офіційне 
навчання єпископів. 

1.3. Автентичне навчання єпископів і оЬзеяиіит геїідіозит (к. 600) 
КОЛИ ЄПИСКОПИ навчають офіційно від імени Церкви або Христа, це назива

ють автентичним навчанням. «Єпископи є... справжніми вчителями, тобто об
дарованими властю Христовою», - каже Собор (ЬЄ 25). Можна виокремити три 
значення слова автентичний відповідно до його звичайного, богословського чи 
юридичного вживання. У загальному вжитку «автентичний» означає справжній 
і правдивий, на противагу тому, що є фіктивним, підробленим чи фальшивим: 
наприклад, «це автентичне італійське вино», «це автентична картина Рафаеля», 
це автентичний підпис орендатора» і т. ин. Богословське значення - «обдаровані 
властю Христовою» - знаходимо у цитованому вище тексті з ЬЄ 25. У юридич
ній мові «автентичний» відповідає всьому, що є офіційним, посадовим, а відтак 
владним. Автентичне тлумачення канону є таким, що дане в силу уряду, а отже 
є владним, навіть якщо випадково станеться так, що тлумачення буде об'єктивно 
помилковим; водночас, тлумачення вченого може бути правильним, хоча й не ав
тентичним. У праві те, що становить владу, є автентичним. Воно може або не 
може бути істинним, але в будь-якому разі є владним; вважається, Що є істинне, 
однак істина не гарантована. Отож, свідчення констебля поліції має перевагу над 
свідченням звичайного громадянина: перше є автентичним свідченням, навіть 
якщо, у цьому разі, констебль обманув. Нотар, який завіряє документи та під
писи може засвідчити фальшивий підпис, який згодом вважається автентичним 
підписом. 

У Церкві, як ми бачили, усі є вчителями, однак більшість вчителів приватні, 
і вони не представляють Церкву або Христа і не навчають в силу свого уряду. 
Тільки єпископи навчають офіційно як «Намісники Христа» (ЬЄ 27), і тому тіль
ки їхнє навчання є автентичним: вони «є автентичними учителями і наставника
ми віри для довірених їх опіці вірних». Наприклад, коли вони видають пастирські 
листи чи приймають синодальні постанови, це має офіційний характер, і вони не 
навчають від свого власного імени, а від імени Церкви. Тільки таке офіційне на-
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вчання, яке латиною називається «magisterium authenticum», має обов'язковий 
характер (к. 599). Якщо офіційний характер їхнього навчання не встановлений 
або, якщо існують вагомі сумніви, що це тільки їхній особистий погляд як при
ватних осіб, сумнів тлумачиться на користь того, що це не автентичне навчання. 
«Цьому автентичному навчанню своїх Єпископів вірні зобов'язані виявляти ре
лігійну слухняність» (к. 600). Цей обов'язок передбачає, що єпархіяльний єпис
коп перебуває у єдності з членами і главою колегії єпископів; а якщо ні, то він 
втрачає фундаментальне право здійснювати автентичне навчання, і його вірні не 
будуть зобов'язані його виконувати. Така єрархічна єдність є умовою того, щоб 
будь-який єпископ (навіть Римський Єпископ, який, як глава єпископської коле
гії, мусить бути у єдності з її членами) міг бути автентичним учителем у Церкві; 
і релігійний obsequium не завжди пов'язаний з безумовною покорою. 

Латинський термін obsequium не може бути точно перекладений англійською, 
і тому його краще залишити незмінним. 2 3 У латинській мові obsequium колива
ється між (1) obedientia і submission, з одного боку, і (2) самою лише reverentia чи 
повагою, з иншого, але може охоплювати те й инше. Єпископи можуть навчати 
автентично не тільки питань віри, але й також тим, що пов'язані з вірою, хоча 
й не віри. До того ж, не будучи непомильними, вони можуть помилятися у своє
му автентичному навчанні. Відтак religiosi апіті obsequium, який є реакцією на 
таке навчання, не пов'язаний з абсолютним «релігійним послухом розуму» (див. 
нижче 1.4). 

Єпископи можуть здійснювати автентичне церковне навчання індивідуально 
для вірних своєї єпархії або зібравшись разом на синоді (Патріярші Церкви) чи 
раді (Митрополичі Церкви sui iuris), і їхнє навчання буде обов'язковим для їх
ніх вірних, а також для них самих, позаяк вони теж є вірними і кожен з них 
зокрема підлягає владі синодів і рад. У відповідному СІЄ к. 753 ми знаходимо 
«єпископські конференції» замість «синодів». Учительські повноваження єпис
копських конференцій, про які твердить канон, деякі автори спростовували, инші 
захищали. Після довгих досліджень і консультацій спеціяльної комісії, супереч
ку розв'язав папа Йоан Павло своїм MP, що підтвердив учительські повноважен
ня єпископських конференцій, але вказав на такі умови: навчання єпископської 

23 Деякі автори надають вищої цінності obsequium religiosum і прирівнюють його покори чи послуху. До 
них належать: Francisco J. Urrutia, «La réponse aux textes du magistère pontifical non infaillible», AnCan 31 (1988) 

9799; W. Aymans, «Begriff, Aufgabe und Träger des Lehramts», Handbuch, 659669: «religiösen Gehorsam» (релі
гійна слухняність), 664; D.Salachas, «Vocazione ecclesiale e libertà di ricerca del teologo secondo la legislazione 

canonica», y: Divinarum rerum notifia, (Festschrift, Walter Kasper), ed. Antinio Russo and Gianfranco Coffele, Rome, 

Studium, 2001, cc. 539564, на c. 552. 

По-суті, obsequium є неперекладним словом на кшталт magisterium, і тому слід опиратися тискові вибирати 
між послухом/покорою і шанобою/повагою. «Теперішні спроби перекласти obsequium одним точним терміном 
є марними зусиллями, які походять з браку розуміння природи цієї концепції», — так пише L. Orsy, The Church 
Learning and Teaching, (п. 1), c. 89. 

Як і «обряд», термін «obsequium» використовувався з багатьма значеннями, починаючи від «obsequium 
fidei» (послух), і закінчуючи «obsequium religiosum» (повага), так що de facto термін є двозначним; і не дивно, 
що не існує згоди щодо його значення. Див. Davide Salvatori, L 'oggetto del magistero définitive délia Chiesa alla 
luce del m.p. «Ad tuendam Fidem»: il can. 750 visto attraverso 1 Concili Vaticani, (Tesi Gregoriana, ser. dir. can., 51), 
Rome, 2001, cc. 280-282, 230-336, 46-417. 
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конференції може бути автентичним і опублікованим як таке тільки в тому разі, 
якщо воно задовольняє одну з двох подальших умов: 1) воно було одноголосно 
дрийняте усіма членами конференції, або 2) воно було прийняте на загальних 
зборах принаймні двома третинами голосів тих, хто має активний голос, і було 
перевірене Апостольським Престолом. 2 4 Це положення дуже наближене до того, 
що говорить про обов'язкову силу рішень, у тому числі й щодо питань церковно
го навчання, соборів єрархів кількох Церков sui iuris, у тому числі й Латинської 
Церкви (а тому, можливо, також і її єпископської конференції), у к. 322 § 2. 

Церковне навчання єпископів, про яке йде мова в к. 600 є автентичним, однак 
воно не убезпечене від помилки, тобто, не є непомильним (див. к. 597). Автен
тичне церковне навчання єпископів повинно вважатися істинним, хоча можли
вість помилки не виключена, і в деяких випадках воно справді може бути по
милковим. Тому цілком логічно, що від вірних вимагають не християнського 
послуху, як у к. 15 § 1, і не «релігійного послуху розуму», 2 5 а вияв «релігійної 
obsequium». Цей obsequium відмінний і менший від «релігійного obsequium розу
му і волі», який належить виявляти автентичному непомильному навчанню всієї 
Колегії Єпископів або Римського Архиєрея (к. 599), хоча цей останній все одно 
не дорівнює згоді віри, яку вимагає к. 598 § 1, і менший від неї. Про те, що дух 
релігійного obsequium означає на практиці, див. нижче коментар до к. 599. 

Якщо автентичне навчання єпископів не убезпечене від помилки, то ще мен
ше убезпеченим є їхнє неофіційне чи особисте навчання. Не все, що кажуть чи 
пишуть єпископи, є сказаним чи написаним від імени Церкви чи Христа. Якщо 
вони пишуть чи говорять як студенти чи вчені священних наук, виражаючи свою 
особисту думку у виступах, книжках чи періодиці щодо питань догми, звичаїв 
чи дисципліни або з ними пов'язаних, вони не відрізняються у цьому від инших 
людей. Контроль колег, який є шляхом поступу у всіх науках, стосується також 
і священних наук (див. к. 606). 

Автентичне навчання єпископів є пастирським, а не академічним. Якщо 
йдеться про академічне навчання, то ніхто не зобов'язаний приймати як істину 
сказане учителем; однак у пастирському навчанні присутній obsequium religio-
sum, «хоча й відмінний від obsequium віри у своїй тривалості», і єпископи, як 
наступники апостолів, мають особливу допомогу Святого Духа у навчанні щодо 
питань віри й звичаїв, навіть поза будь-яким остаточним чи непомильним вчен
ням (ССС 892). Але розрізнення між пастирським навчанням і академічним нав-

24 Папа Йоан Павло II, MP Apostolos Suos (21 травня 1998), AAS 90 (1998) 641-658 (див. IV, Арт. 1); EV 17: 
808-850, див. 847. 

25 ССЕС-2 використовує фразу <фелігійний послух розуму» для перекладу «religiosum animi obsequium». 
Але релігійний послух розуму є найвищим ступенем послуху в духовній теології (наприклад, у класичному 
Листі послуху св. Ігнатія Лойоли), а найнижчим є послух виконання чи дії (приписане завдання чи дія ви
конується навіть всупереч волі чи бажанню), у той час як середнім ступенем є послух волі (суб'єкт підкоряє 
свою волю, навіть якщо інтелектуально він переконаний, що наказ помилковий чи не найкращий). У третьому 
ступені послуху суб'єкт, виключно з допомогою сили волі, змушує підкоритися навіть інтелект і, виконую
чи наказ, приймає як «біле» те, що він бачить як «чорне». Це героїчний послух, на який здатні хіба що святі, 
а не religiosum animi obsequium, приписаний к. 600 як реакція вірних на автентичне навчання їхніх єпископів. 
У ССЕО obsequium відрізняється від oboedentia (див. к. 88 § 1). 
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чанням не завжди легко помітити, позаяк наукова проблема може мати пастир
ський вплив і навпаки; певні пастирські проблеми не можуть бути вирішені, 
якщо не вдаватися до наукових досліджень, використовуючи терміни і методи, 
характерні для них. Діялог між вірою і наукою (fides et ratio) може стати пасткою, 
і необережні можуть упійматися з обох боків. Мабуть, що церковники особливо 
відчувають цю небезпеку, як це сталося у випадку з Галілеєм, чий привид пере
слідував Церкву понад три століття. Протистояння між сотворенням та еволюці
єю є сучасним прикладом. Потрібні обмеження, щоб зберігати відокремленість 
автентичного церковного навчання від академічного навчання, особливо, коли 
потрібно перетинати новий рубіж з належною термінологічною точністю, як це 
було з нікейським homoousios, халкедонською і ефеською христологічними фор
мулами, тридентійським перевоплоченням, ex cathedra І Ватиканського Собору 
і т. ин. Опинившись у схожій ситуації, навчений досвідом II Ватиканський Со
бор описував колегіальність єпископів у догматичній конституції Церкву (LG), 
вживаючи пастирську мову, водночас дотримуючись потрібної термінологічної 
точности, використавши наукову мову в поясненнях [Nota praevia). 

Хоча єпископи можуть здійснювати автентичне навчання індивідуально, ко-
легіяльно або колективно на окремих синодах чи радах (або конференціях), у цій 
ролі вони здійснюють тільки часткову єпископську колегіяльність, 2 6 а тому їхнє 
навчання не є остаточни 2 7 яка може на вибір здійснювати або остаточне, або нео
статочне церковне навчання. 

1.4. Неостаточне універсальне навчання Найвищої Влади (к. 599) 
Єпископи можуть здійснювати автентичне навчання, здійснюючи повну єпис

копську колегіяльність у два способи: або зібравшись на вселенському соборі, 
або будучи розпорошеними по всьому світу, відповідно до припису права (к. 597 
§ 2). Це навчання може бути неостаточним чи остаточним, партикулярним чи 
універсальним, і це останнє відбувається в тому разі, коли воно стосується всієї 
Церкви. Згідно з к. 599 те саме може робити Єпископ Риму, який є головою Коле
гії Єпископів. Щодо його неостаточного автентичного навчання, а також такого 
ж навчання Колегії Єпископів вірні повинні виявляти «релігійний obsequium ро-

26 Деякі автори відкидають ідею часткової колегіяпьности, позаяк канонічна концепція колегії не допускає 
часткової колегіяльности. Проблема цього аргументу полягає не в ньому самому, а в його застосуванні до 
апостольської колегії, немов Ісус заснував її як колегію, дотримуючись норм канонічного права. Не маючи 
«Статутів Колегії апостолів», каноніст може тільки реконструювати їх згідно зі своїми переконаннями. Ко
легія апостолів не функціонувала як канонічна колегія (Ді. 1:15, 15:6). II Ватиканський Собор був достатньо 
обережним, щоб застерегти, що його застосування терміну «колегія» щодо апостолів було тільки попереднім 
і мало характер аналогії, що мається на увазі у визначенні «collegium vel corpus episcoporum» (LG 22). Давні 
місцеві синоди Сходу і місцеві собори на кшталт Карфагенського і Толедського на Заході здійснювали часткову 
колегіяльність у своєму автентичному навчанні, без жодної цензури найвищої влади. Ця традиція збережена 
Синодами Східних Патріярших Церков, у яких єпископи «здійснюють свою владу як колегія», згідно з папою 
Йоаном Павлом II: див. SICO 53 (1998) 38. 

27 Канон, сформульований IV дослідницькою групою, щоб ствердити це явно (Nuntia 10 [1980] 68, к. 4), 
був замінений L E F к. 61 (= СІС к. 753 = C C E O к. 600) 2 квітня 1983 р. Мотив для цієї заміни був таким: «У 
канонах, що розглядають власне фундаментальні доктринальні питання, не може бути будь-яких відмінностей 
між Східним Кодексом і Кодексом Латинської церкви» (Nuntia 17 [1983] 17). 
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зуму і волі». 2 8 Цей obsequium має вищий ступінь, ніж «religiosum апітпі obsequi-
итп», який належить виявляти єпископам індивідуально чи в частковій колегі-
яльності (к. 600), а тому якщо між обома виникне конфлікт, то останній мусить 
поступитися першому. Однак, цей obsequium розуму і волі, який є найвищим сту
пенем obsequium, все одно поступається послуху віри чи визнанню віри (assensus 
fidei: к. 599), про які йдеться в к. 598 § 1, що зобов'язує всіх вірних уникати «су
перечних ... доктрин» тим істинам, у які треба вірити de fide divina et catholica 
під загрозою канонічного покарання (див. нижче 1.7). Автентичне найвище цер
ковне навчання вимагає того, про що йдеться у тому самому к. 599: «вірні ма
ють дбати про те, щоб уникати всього того, що не узгоджується з цією наукою». 
Тут йдеться не про якийсь внутрішній акт погоджування чи згоди (assensus), 
а про уникнення зовнішнього прилюдного вираження незгоди у вигляді протес
ту, словом чи ділом, у промові чи публікаціях, особливо з використанням засо
бів масової інформації. Між внутрішньою незгодою і публічним протестом може 
бути лояльна незгода, виражена у конструктивній манері. Оскільки автентичне 
навчання не було проголошене остаточним актом (actu definitivo: див. кк. 597, 
598 § 2), питання не є закритим; як наслідок сам obsequium є таким, щоб залиши
ти місце для подальших досліджень і дискусій, особливо у професійних колах, 
зберігаючи належнуparrhesia і розсудливість (див. к. 606). 

1.5. Остаточне навчання Найвищої Влади (к. 598 § 2) 
Коли був проголошений ССЕО, не існувало к. 598 § 2, однак його у 1998 р. 

впровадив папа Йоан Павло II своїм апостольським листом Ad Tuendam Fidem,29 

після того як в Кодексі була виявлена lacuna iuris (також і в СІС) щодо середньо
го ступеня найвищого автентичного церковного навчання. По суті, у перегляну
тій формулі Визнання Віри, виданому CDF у березні 1989 p., було згадано три 
ступені найвищого церковного навчання: (А) неостаточне навчання (див. угорі 
1.4: к. 599), (В) остаточне непомильне навчання (див. унизу 1. 6) і (С) остаточне 
не непомильне навчання. Цей третій чи середній ступінь законодавець впрова
див в обидва кодекси, змінивши два канони ССЕО, а саме к. 598 і к. 1436 § 2 
(також СІС кк. 750 § 2 і 1371 ч. 1-е). Те, що раніше було к. 598, стало к. 598 § 1, 
а новий к. 598 § 2 запровадив згадану вище середню категорію, в якій йдеться 
про «все, що потрібне для святого дотримання та правдивого виявлення депози
ту віри». 

Канон 598 § 2 - Тому також кожну науку, яку остаточно голосить Учительський 
уряд Церкви у справах доктрини щодо віри й звичаїв, слід приймати і твердо вико
нувати: тобто все те, що потрібне для святого дотримання та правдивого виявлення 
депозиту віри; тому той, хто відкидає ту науку, якої слід дотримуватися остаточно, 
заперчує доктрину Католицької Церкви. 

28 F. Sullivan, «The Response Due to the Non-Definitive Exercise of Magisterium (Canon 752)», StCan 23 (1989) 
267-283. 

29 Папа Йоан Павло II, MP Ad Tuendam Fidem (18 травня 1998) AAS 90 (1998) 457-461; EV 17: 801-807. 
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Як стверджує пала Йоан Павло II у своєму апостольському листі Ad Tuendam 
Fidem, це «істини, які обов'язково пов'язані з божественним одкровенням. Ці 
істини, які в дослідженні католицької доктрини виражають особливе натхнення 
Божого Духа для глибшого розуміння Церквою певної істини стосовно віри й 
звичаїв, пов'язані або з історичних причин, або як логічний наслідок». Відповід
но і те, що «потрібне для святого дотримання та правдивого виявлення депози
ту віри», хоча й не належить до депозиту віри, може бути об'єктом остаточного 
навчання. Щодо доктрин, викладених у загальному церковному навчанні, якому 
бракує формальної визначености, наданої найвищою церковною владою, існує 
коментар Карла Ранера: 

Недостатньо, щоб доктрина була проголошена з внутрішньою одностайністю усім 
єпископатом. Крім того, потрібно, щоб була явно проголошена «tamquam definitive 
tenendam» (LG 25). Відтак самої лише загальносте церковної доктрини de facto, що 
пов'язана з вірою, не вистачає. У минулому часто припускали - і це мало практичні 
наслідки - що доктрина в Церкві є незмінною тільки тому, що її навчання широко 
здійснювалося без будь-якої видимої суперечносте впродовж тривалого періоду часу. 
Цей погляд суперечить фактам, позаяк багато доктрин, які були колись загальними, 
виявилися проблематичними чи помилковими, і у своїй основі є неповноцінними.30 

Для того щоб зрозуміти вступ к. 598 § 2, варто розглянути його в історичному 
контексті. Від часів Humanae Vitae Павла VI (1968) римське церковне навчання 
було об'єктом постійної і суворої критики. Вчення Йоана Павла II про недопус
тимість свячення жінок додало додаткової сили аргументам критиків. 3 ' Відповід
дю папи, у якій «ex cathedra» його вчення не було названо об'явленою істиною, 
стало MP Ad Tuendam Fidem (1998). У ньому він говорив, що хоча й офіційно не 
поставив на цій доктрині печать непомильносте, доктрина, що викладена загаль
но, а тому є остаточною, і після цього питання було закрите. Відтак, ця середня 
категорія найвищого навчання розміщена між найвищим ступенем найвищого 
непомильного навчання і найнижчим ступенем неостаточного найвищого на
вчання. Тому його можна назвати остаточним найвищим церковним навчанням. 
Воно є остаточним, тому що Римський Архиєрей проголосив його (але не вста
новив офіційно і непомильно) остаточним. Його об'єктом є те, що «потрібне для 
святого дотримання та правдивого виявлення депозиту віри», але не істини само
го депозиту віри відповідно до к. 598 § 2. Це має означати, що ці істини пов'язані 
(«соппеха») з істинами депозиту віри. Заувага Конгрегації у справах віровчення, 
яка супроводжувала Ad Tuendam Fidem, прикладами цього середнього ступеня 
називає недопущення жінок до свячення і евтаназію. 3 2 

50 Karl Rahner, «Magisterium», Sacramentum Mündt, vol. III, 356. 
31

 «Жодне владне слово не може закрити дискусії щодо свячення жінок». Це був виклик і зухвала критика 
стосовно Ordinatio sacerdotalis Папи Йоана Павла II: Dietmar Mieth, ed., Moraltheologie im Abseits? (Quaestiones 
Disputatae 153), Freiburg і. B., Herder, 1994, c. 23; див. CDF, «Osservazioni...» (2 лютого 1996), EV 15: 236-242. 
Папа прийняв виклик і оголосив дискусію закритою. 

32 CDF, Коментар, OR ЗО червня-1 липня 1998, с. 1 і 4; AAS 90 (1998) 542-551; EV 17:1124-1154; Origins 28/10 
(13 серпня 1998) 163-164. У Responsum ad dubium, датованим 28 жовтня 1995, CDF твердила, що недопущення 
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Але пояснення нового к. 598 § 2 у тій самій Заувазі є відмінним. «Об'єкт на
вчання відповідно до цієї формули охоплює усі ці доктрини, що належать до сфе
ри догми та звичаїв [віри та звичаїв?], які потрібні, щоб зберігати і правильно 
тлумачити депозит віри, хоча навчання Церкви не оголошує їх формально об'яв
леними». Ці доктрини «можна визначити» чи навчати їм як таким, що «їх слід 
дотримуватися остаточно» (у майбутньому). «Відтак кожен з вірних мусить твер
до і остаточно погоджуватися з цими істинами». Відмова буде прогалиною у по
вній католицькій єдності. Зв'язок цих істин з об'явленими істинами може бути 
історичним або логічним. Хоча вони не оголошені об'явленими і можуть навіть 
містити необ'явлені елементи, завдяки розвиткові доктрини «вони можуть бути 
проголошеними як догми божественної і католицької віри». Тим часом вони не 
є доктринами de fide credenda на підставі Божого слова, а de fide tenenda на під
ставі «непомильности церковного навчання», яке навчає за допомогою «actu поп 
definitive», тобто звичайного і загального навчання єпископів. Як твердить добре 
обізнаний коментатор, таке церковне навчання міститься в катехизі, Літургії і т. д. 
«У папських енцикліках Римський Архиєрей, як глава Колегії Єпископів, зазви
чай прагне знову і знову підтверджувати, навіть і не в офіційній формі, доктрини, 
які належать до звичайного і загального Церковного навчання і, яких слід дотри
муватися остаточно і незмінно». 3 3 Поряд з таким навчанням, Римський Архиєрей 
може навчати також того, що не належить до звичайного і загального навчання, 
достоту так, як він може припинити чи розпустити вселенський собор всупереч 
більшости голосів соборних Отців. Наприклад, доктрина, якої навчав папа Пав
ло V I , підтримавши позицію меншости спеціяльної папської ради щодо контро
лю народжуваности і витлумачив у своїй енцикліці Humanae Vitae у 1968, не була 
звичайним і загальним церковним навчанням, про що свідчило те, як важко її 
сприймав світовий єпископат. Якщо Римський Архиєрей формально проголошує 
(навіть без акту про офіційну остаточність), що така доктрина об'явлена як час
тина католицької доктрини, «її розуміють як таку, що вважається непомильною». 

Точна природа цієї середньої категорії найвищого церковного навчання ма
буть є не дуже зрозумілою, судячи із загальної критики, яку вона викликала. 3 4 

жінок до свячення належить до депозиту віри, позаяк воно було «ab ordinatio et universali magisterio infallibi-
liter proposita sit», і Римський Архиєрей проголосив його остаточно «utpote ad fidei depositum pertinens» OR, 
19 листопада 1995, c. 2; EV 14: 3271. Однак, у к. 598 § 2 не йде мова про депозит віри, а про те, що потрібне, 
щоб зберігати, розуміти і пояснити депозит віри. У ньому йде мова про ту категорію церковного навчання, яка 
є «остаточною», а не про визначеність. 

33 Tarcisio Bertone, «Titulus XV: De magisterio ecclesiastico», Commento, 490. 
34 Коментатори висловили занепокоєння щодо цієї категорії. Див. Н. J. Pottmeyer, «Auf fehlbare Weise un

fehlbar? Zu einer neuen Form päpstlichen Lehrens», Stimmen der Zeit 124 (1999) 233-242; G. B. Sala, «Die Neufas
sung der 'Professio fidei' und die Frage nach den von der Kirche 'definitiv' vorgelegten Lehren», Forum Katholische 
Theologie 15 (1999) 203-227; J. P. Boyle, «'Ad tuendem fidem' on the 'regula fidei' and the Papal Magisterium», 
Cristianesimo nella storia 21 (2000) 1/ cc. 145-170; E. Burkhardt, «Die definitiv vorgelegten Wahrheiten im Sinne 
der 'Professio Fidei' 1989: Untersuchungen zum Motu proprio 'Ad tuendam fidem', «Forum Katholische Theologie 
16 (2000) 20-36; P. Knauer, «Nicht unfehlbare Glaubenslehre, aber doch definitive kirchliche Lehre?», Zeitschrift 

fiir Katholische Theologie 122 (2000) 60-74; D. Menozzi, «La professione di fede del 'motu proprio' in prospettiva 
storica», Cristianesimo nella storia 21/1 (2000) 77-35; Senso della fede e disciplina della veritä: Riflessioni sul motu 
proprio Ad tuendam fidem (Colloquio interaaz. Bolgna (3-4 December 1999), Regno-Documenti, Supplemente al 
n. 11 del'l giugno 2000, 40. 
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Зокрема, щодо недопущення жінок до свячення, запропонованого як приклад, 
папа проголошує, що воно здійснене звичайним і загальним навчанням єписко
пів, хоча це дуже спірне питання в Католицькій Церкві, навіть за мовчазної не
згоди єпископів. Папа, однак, проголошує, що це доктрина, якої навчає вся ко
легія єпископів. Незрозуміло, якою мірою спірне питання може бути назване 
загальним навчанням на тій підставі, що Римський Архиєрей проголосив його 
таким. У такому разі, хоча й католик не повинен сліпо коритися всупереч дока
зам, він повинен дотримуватися його з obsequium religiosum.35 Відповідно до аис-
tores probati, коли папа явно помиляється, цілком допустимою є незгода, однак 
лояльний католик не згоджується лояльно, 3 6 особливо в тому випадку, якщо задля 
загального добра папа вважає за потрібне припинити відкриту дискусію (actu dé

finitive). Це не означає, що після зміни обставин дискусія не може бути поновле
на, особливо з огляду на загальне добро, яке стає очевидним у новому світлі. 

У к. 598 § 2 «церковне навчання» не вживається у сенсі «munus docendi», а в 
особистому сенсі, що зрозуміло з фрази «quae... ab Ecclesiae magisterio definitive 
proponuntur». Аналогічно, у § 1 фраза «sub ductu sacri magisterii» має також пев
ний особистий сенс (persona), а не «munus docendi» (actio). Отож, завдяки цьому 
народженому у LEF канону і канону, доданому папою, «magisterium» має бага
то значень у ССЕО, твердження якого про послідовне вживання термінів тільки 
в одному значенні було таким чином спростоване. 

1.6. Остаточне непомильне навчання Найвищої Влади (к. 597) 
У першому тисячолітті суперечливі доктринальні питання, які нерідко вирі

шували на одному місцевому синоді в один спосіб, а на другому місцевому си
ноді в инший, часто зі взаємними екскомуніками, зрештою були залагоджені ос
таточно на вселенському соборі. У цьому випадку влада вселенських соборів роз
глядалася як найвища і кінцева, а відтак остаточна. У цьому загальному пере
конанні багато хто бачить приховану істину, що вселенські собори є також не
помильними, хоча воно, як таке, не було явним і виразно рефлексивним переко
нанням; справді, навіть такий авторитет, як св. Августин, визнавав, що вселен
ські собори підлягають перегляду з боку наступного вселенського собору, навіть 
щодо питань істини?1 У Православних Церквах поширеним є погляд, який ви
знає такий перегляд щодо дисципліни, визначеної священними канонами. 

35 Наприклад, суддя чи арбітр може прийняти неправильне рішення, але добрі гравці приймають це рішен
ня у дусі спортивної боротьби, навіть якщо висловлюють свій протес. Цей obsequium jocosum можна порівняти 
obsequium religiosum у царині церковного навчання. 

36 Згідно з Максимом Сповідником, найбільш відданим Римському Престолові, теологічні погляди папи не 
є безсумнівними, а відкриті для критики богословів («Ad Marimim Сургі presbyterum» PG 91: 133-137,на 133D-
136C). Див. також Francis A. Sullivan, Creative Fidelity: Weighing and Interpreting Documents of the Magisterium, 
New York, Panlist, 1996. 

37 Згідно з Августином, у той час як священне Писання є непомильним, єпископи можуть «відходити від 
правди», однак їх можуть виправляти мудріші єпископи чи місцеві собори; і навіть з-поміж цих соборів «рані-
ші можуть бути виправлені пізнішими у світлі досвіду», коли нове світло проливається на те, що було частко
во відоме. - St. Augustine, On Baptism II, 3. 4 (PL 9, 123-124); Engl, transi., Nicene and Post-Nicene Fathers, IV, 
427. Розвиток доктрини є ключовою богословською концепцією, яку слід згадати у зв'язку з цим, хоча не всі 
помилки минулого можна пояснити таким чином. Приклади деяких доктринальних помилок автентичного 
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Як і в навчанні єпископів, так і в слухняности вірних, діє той самий Свя
тий Дух (LG 25), плекаючи в них sensus fidei (чуття віри), яке не менш важливе, 
ніж церковне навчання: наприклад, саме це sensus fidei вірних врятувало Церкву, 
коли більшість єпископів, під імперським патронатом і тиском, упали в єресь 
напіваріанства після Нікейського Собору. II Ватиканський Собор проголошує: 
«Ціла спільнота вірних, що мають помазання від Святого (див. 1 Йо. 2: 20,27) не 
може помилятися в своїй вірі» (LG 12, DV 10). По суті, саме ця непомильність 
Церкви має привілейоване вираження (харизматичне і юридичне) у непомильно
му церковному навчанні, здійснюваному колегією єпископів. У другому тисячо
літті, як з історичних, так і теологічних причин, у Західній Церкві сформувалося 
подібне переконання стосовно непомильности Римського Архиєрея, визначеної 
як догма віри на Першому Ватиканському Соборі і підтвердженої на Другому.3 8 

У євангельській еклезіології (протестантів, зокрема Мартіна Лютера) істинною 
і непомильною Церквою є Ecclesia invisibilis (universalis), у той час як Ecclesia 
visibilis (particularis, localis) є несправжньою і здатною на помилку. 

Ми вже побачили (к. 600), що індивідуально чи здійснюючи часткову коле-
гіяльність, «єпископи не мають непомильности в навчанні» (infallibilitate in do-
cendo), коли вони здійснюють неостаточне церковне навчання. Але у здійсненні 
повної колегіяльности вони можуть навчати непомильно одним з двох способів: 
1) зібравшись на вселенському соборі і виконавши певні умови; 2) будучи розпо
рошеними на своїх престолах і виконавши певні умови (к. 597 § 2). У кожному 
випадку ми маємо справу з найвищим ступенем церковного навчання, яке є ав
тентичним, остаточним, загальним і непомильним. 

У першому разі (І) слід задовольнити п'ять умов: 1-е: єпископи повинні зібра
тися на вселенському соборі; 2-е: вони навчають як вчителі і судді у справах віри 
й звичаїв; 3-є: їхнє навчання спрямоване на всю Церкву, а не на партикулярну 
Церкву чи окремих осіб; 4-е: об'єктом їхнього навчання є доктрина щодо «віри 
й звичаїв» (традиційний вислів, який стосується того, у що ми повинні вірити 
і робити згідно з божественним об'явленням); 5-е: вони проголошують, що цієї 
доктрини слід дотримуватися остаточно. Навчання Колегії Єпископів, яке від
повідає усім цим п'яти вимогам, називається урочистим навчанням (к. 598). 

У другому разі слід виконати шість умов: 1-е: єпископи розпорошені по сві
ту на своїх престолах; 2-е: вони зберігають єдність між собою і з наступником 
Петра (Єпископом Риму); 3-є: об'єктом їхнього навчання є питання віри й зви
чаїв (а не те, що просто пов'язане з вірою чи звичаями); 4-е: їхнє навчання є 
автентичним церковним навчанням; 5-е: вони погоджуються, що цієї доктрини 
слід дотримуватися остаточно; 6-е: вони роблять це разом з Римським Архи-
єреєм (тобто, або папа не заперечує проти цього, або він погоджується з цим). 

непомильного навчання у першій половині XX століття, див. Karl Rahner, «Disput um das kirehliche Lehramt: 
Zum Problem nicht-unfehlbarenkirchlicher Lehrentscheiduingen», у: той же автор, Schreften zur Theologie, vol. 10, 
1972, 324-357, на c. 331-333. Luis M. Bermejo, Infallibility on Trial: Church. Conciliarity and Communion, West
minster, 1992, сумнівається навіть у непомильності вселенських соборів. 

38 Vatican І, сесія IV, конституція Pastor Aetemus, розділ 4; II Ватиканський Собор, LG 25. 
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Це називається звичайніш і загальним навчанням Колегії Єпископів (к. 598 § 1), 
і «звичайне» протиставлене «урочистому» в першому випадку. Згода Колегії 
Єпископів не обов'язково повинна бути засвідчена всезагальним голосуванням 
світового єпископату або його опитуванням, а в спосіб, визначений Римським 
Архиєреєм: бо «ту ж владу виконує Колегія Єпископів через об'єднану дію роз
сіяних по світі єпископів, що як така була започаткована Римським Архиєреєм 
або добровільно прийнята так, щоб стала справжнім колегіяльним актом» (к. 50 
§ 2; СІЄ к. 337 § 2). Водночас єдність навчання світового єпископату «виявля
ється у спільному визнаванні вірних під проводом священного Учительського 
уряду» (к. 598 § І ) . 3 9 

Непомильність навчання Колегії Єпископів є реалізацією непомильности 
Церкви як такої, 4 0 яка є тільки одним з аспектів бездоганности Церкви. І ця «не
помильність... так широко розтягається, як розтягається Боже об'явлення, що 
його треба свято берегти та вірно викладати» (LG 25). Це повинно означати, що 
Церква може непомильно визначати тільки об'явлені істини, тобто істини, що 
містяться в депозиті віри. 

Можна запитати, якою проблемою є непомильність: богословською чи до
гматичною, а чи, можливо, канонічною концепцією. На користь останньої тези 
свідчить той факт, що в СІС-1917 не було жодного виразного згадування непо
мильности чи то Римського Архиєрея, чи то вселенських соборів, а тільки «уро
чистого судження» обох. Тому, зважаючи на те, що цей кодекс був складений піс
ля І Ватиканського Собору такими поважними каноністами, як Ґаспаррі і Вернц, 
його мовчання про непомильність є позитивним аргументом. 4 1 Згідно з СІС-1917, 
правда, якої навчає «solemni ішіісіо» чи то Римського Архиєрея, чи то вселенсько
го собору, є правдою божественної і католицької віри (к. 1323). Проголошуючи 
таке урочисте судження, Римський Архиерей говорить ex cathedra. Цю формулу 

39 Термін sacrum magisterium (священне навчання) вживається тут не для позначення «munus docendi» (учи
тельського завдання), а виконавців цього завдання чи осіб, що мають цей munus. Цей брак послідовности у 
юридичній книзі викликає жаль і суперечить методології CCEO, яка в усіх инших місцях скрупульозно дотри
мана. До непослідовности у к. 598 § 1 C C E O призвів L E F і буквальне застосування принципу, що ССЕО пови
нен дотримуватися СІС у «фундаментальних доктринальних питаннях». Тепер в обох кодексах «magisterium» 
часто вживається в «особистому» сенсі. 

4 0 1 Ватиканський Собор, Догматична конституція «Pastor aetemus» (18 липня 1870), cap. 4: «...ea infalli-
bilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse 
voluit» (DS 3074). 

41 G. Nedungatt, «The Teaching Function of the Church in Oriental Canon Law», StCan 23 (1989) 39-60: «Га
рантія непомильности Церкви є догмою, що має теологічну вагомість. Це не канонічна проблема. У каноніч
ному праві питання непомильности взагалі не потрібно ставити. Це просто praeter rem, мимо речі» (с. 49). 
Автор також зауважує, що перестановка § 1 і § 2 к. 597, (услід за LG 25, який розглядає непомильність Колегії 
Єпископів перед питанням непомильності Єпископа Риму) буде більше узгоджуватися з історичним розвитком 
остаточного навчання (священні канони не знають про остаточне навчання Єпископа Риму) і допоможе здо
бути для ССЕО «більшу екуменічну прийнятність» (с. 49-50), або (можливо, більш реалістично) принаймні 
зменшити непорозуміння подальшого типу. Провідний румунський православний богослов пише, що в Рим
ському Католицизмі «науку Церкви встановлює навчання Церкви або єрархічного тіла, і, насамкінець, Папа». 
(Dimitru Staniloe, The Experience of God, transi.- And ed. loan Ionita and Robert Barringer, Brookline, MA: Holy 
Cross Orthodox Press, 1994, c. 85). Методологія PCCICOR не дозволяє C C E O будь-яким чином відходити від 
СІС у справах фундаментальних доктринальних питань» (Nuntia 17 [1983] 17) могла проминути обов'язок 
Східних Католицьких Церков пропагувати більше екуменічне порозуміння (к. 903, ОЕ 24). 
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«ex cathedra» (див. «катедра Мойсея» у Мт. 23: 2) слід розуміти як автентичне 
церковне навчання у зв'язку з її джерелом, а саме Pastor aeternus І Ватікансько
го Собору (DS 3074); але поза його контекстом вона стала причиною багатьох 
непорозумінь. її цілком доречно уникали обидва кодекси (див. СІС к. 749 § 1), 
хоча формула була згадана в LG 25. Коли Римський Архиєрей навчає остаточно 
і непомильно, він робить це «як голова Колегії Єпископів».4 2 Позаяк голова ні
коли не може діяти без тіла, як і тіло без голови, остаточні акти непомильного 
навчання як Римського Архиєрея (§ 1), так і Колегії Єпископів (§ 2) є лише дво
ма способами здійснення однієї найвищої влади Церкви двома неадекватно від
мінними суб'єктами чи носіями (згідно з поясненням Карла Ранера). Юридична 
мова к. 597, яка пов'язує обидва словом «quoque» («також»), не вирішує і, ма
буть, не може вирішити такої юридичної тонкости. 

Згідно з к. 597 § 1, Римський Архиєрей, з огляду на свій уряд (тобто, ex officio, 
а відтак здійснюючи не особисте навчання, а автентичне церковне навчання), має 
непомильність, якщо виконані три умови: 1-е: він навчає як найвищий Пастир 
і Учитель усіх вірних; 2-е: він навчає науку стосовно віри чи звичаїв; 3-є: він ро
бить це, проголошуючи науку остаточним актом. Це має назву «урочисте нав
чання» Римського Архиєрея в к. 588, яке може бути здійснене також Колегією 
Єпископів. 

Щодо об'єкту непомильного навчання, то воно поширюється також на прав
ди божественного об'явлення і обмежене ними (ССС 891). «Найвищий ступінь 
участи у владі Христа забезпечується харизмою непомильности. Ця харизма 
є такою широкою, як і спадщина Божого об'явлення; вона поширюється ще на 
всі елементи віровчення, разом з мораллю, без яких спасительні правди віри не 
можуть бути збережені, викладені чи дотримані» (ССС 2035). 

З історичного та богословського погляду остаточне і непомильне навчання 
найвищої церковної влади здійснюється Колегією Єпископів у звичайних випад
ках, а Римським Архиєреєм у надзвичайних чи виняткових. 4 3 Якщо останнє буде 
сприйматися і здійснюватися не як надзвичайний захід, 4 4 а як звичайне найвище 
навчання, перше стане зайвим (що підтверджує заціпеніння Римської Курії, коли 
папа Йоан X X I I I оголосив про скликання II Ватиканського Собору), і перші сім 
вселенських соборів слід, відтак, розглядати як колосальне марнотратство (го
ловна причина, через яку багатьом православним так важко зрозуміти папську 

42 Канон 597 § 1 містить визначення Римського Архиєрея: «cuius est fratres suos in fide confirmare» (бук
вально, «до якого належить утверджувати своїх братів у вірі»: див. Лк. 22: 32, «з додатком «у вірі» в LG 25, де 
євангельський текст вимагає нового значення). Це перекладено в ССЕС-2 як «чиїм обов'язком є утверджувати 
своїх братів у вірі». Тут надано перевагу обов'язку і пропущене право, стверджене у конструкціях на кшталт 
«Solius Romani Pontificis est concilium oecumenicum convocare... transferre, suspendere...» (к. 51 § 1). Не тільки 
обов'язок (зобов'язання), але й право мається на увазі в таких конструкціях, як «episcopi es t»(KK. 191 § 1,200, 
623 § 1, 645), «до єпархіяльного єпископа належить». Услід за LG 25 у к. 597 § 1 йдеться як про право, так 
і про обов'язок. 

43 CDF, Декларація Myslerium Ecclesiae (24 червня 1973), AAS 65 (1973) 396-408; EV 4: 2564-2589: про не
помильність Церкви і її навчання див. NN 2-5: EV 4: 2567-2581. 

4 4 Однак, у двох випадках урочистих догматичних визначень Римських Архиєреїв цю богословську норму 
оминули: Пій IX визначив непорочне зачаття Марії (1854), а Пій XII догму її успения (1950). 
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непомильність). Брак будь-якої канонічної норми, що регулює це питання, при
меншує екуменічну прийнятність ССЕО, який був презентований папою Йоаном 
Павлом також і «Православним Церквам». 

Увесь Учительський уряд, у тому числі й урочистий, відбувається у межах 
Церкви як соттипіо; урочистий остаточний акт не є едиктом, виданим для Церк
ви згори. Відтак його повинна прийняти Церква як спільнота віри, що має «до
помогу Святого Духа» не менше, ніж єрархія (LG 25). Це прийняття, 4 5 однак, не 
є юридичним актом, яке підтверджує єрархічний акт (відтак визначення є чин
ним «ех sese non autem ex consensu Ecclesiae» - не як президентське призначення 
судді верховного суду, яке є чинним у своїй суті, але може мати силу тільки після 
затвердження в парламенті чи сенаті), а еклезіологічним процесом, щодо якого 
Ґраціан без вагань застосував термін «соппгтаге», вживаний у римському пра
ві. Але такий процес передбачає, що доктрина, передусім, була чітко визначена. 
«Тільки тоді слід вважати якусь науку за непомильно визначену, коли це виразно 
стверджено» (к. 597 § 3). Вагомий сумнів може похитнути підґрунтя для визна
ченосте, на відміну від правосильности подружжя, яке має «favor iuris». 

Існує три різні тлумачення визначення непомильносте папи І Ватиканського 
Собору: максималістське, мінімалістське і проміжне. 4 6 І саме мінімалістського 
тлумачення дотримувалася опозиційна меншість на соборі, яка, зрештою, прого
лосувала за соборну конституцію Pastor aeternus, позиція, яку папа Пій IX ви
разно схвалив після собору. Тому юридично обов'язковим повинне бути не мак
сималістське тлумачення, а мінімалістське. Згідно з цим тлумаченням, папська 
непомильність обмежується тим, що міститься в депозиті віри, який передавала 
і зберігала Церква, про що свідчить традиція першого тисячоліття. Вона може 
бути здійснена тільки винятково або як надзвичайний захід, у той час як зви
чайним учительським органом, відповідно до традиції першого тисячоліття, без
умовно є вселенські собори. 

1.7. Відповідь вірних на навчання Найвищої Влади 
1.7.1 Остаточне непомильне навчання (к. 598 § 1) 
Якщо Церква повинна зберігати депозит віри і виконувати своє учительське 

навчання (к. 595), існує мінімум об'явленої істини, якої повинна дотримуватися 
Церква і якій вірні зобов'язані вірити. Католицька Церква не є недогматичною 
Церквою, і вона вирішила не йти тим шляхом, що багато недогматачних Цер
ков. 4 7 Хоча люди, з огляду на їхню релігію, зобов'язані повірити в те, що об'явив 

45 Еклезіологічна і канонічна вагомість «прийняття» дедалі більше усвідомлюється у післясоборовий пе
ріод. Див. Gilles Routhier, Réception d'un concile (Cogitatio Fidei, 174), Paris, Cerf, 1993; Jurist 57 (1997) N. 1: 

Reception and Communion Among Churches (Papers of Colloquium, Salamanca, 8-14 April 1996). 
46

 H. J. Pottmeyer, Die Rolle des Papstums im Dritten Jahrtausend (Quaest. Disput. 179), Freiburg, 1999, 90-94. 
47

 Слово догма має кілька значень: погляд, привілейований погляд, рішення, доктрина, істина, у яку слід 
вірити, канонічно накладена доктрина. Деякі люди і спільноти ненавидять догму в останньому значенні, хоча й 
плекають її у перших двох значеннях, як це продемонструвала найновіша церква у США, засновник якої нена
видить догму, але любить собак. Він сконструював власну церкву, прикрасивши її собачими картинами, і культ 
у ній не має догм, але зате в ньому багато собак, і прихожани та їхні собаки мають свої окремі сидіння. Основна 
догма є такою: собаки мають емоції, а релігія має справу з емоціями. 
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Бог, не так легко визначити, що об'явив Бог. Вірні канонічно не зобов'язані ві
рити в усе, що об'явив Бог і що міститься в християнському Священному Пи
санні і традиції, названих депозитом віри, що довірений Церкві; також вони не 
зобов'язані вірити в усе, чого навчають їх їхні єпископи і додержуватися цього. 
Канон 598 § 1 обмежує обов'язок вірити в те, що міститься в депозиті віри 
і водночас подане як об 'явлене урочистим навчанням або Колегії Єпископів як 
одного цілого, або одним з двох способів остаточного непомильного навчання 
Римського Архиєрея (див. к. 597).48 Вірити в доктрини, викладені таким чином, 
означає вірити божественною і католицькою вірою («fide divine et catholica»), 
що є технічним висловом в догматичному богослов'ї. Віру названо «божествен
ною», позаяк це відповідь на божественне об'явлення, і «католицькою», позаяк у 
те, що подає Церква, слід вірити як у божественно об'явлене. Віра є внутрішнім 
особистим актом розуму (формально інтелекту, схиленого волею, якій допома
гають емоції), який Церква може приписати, але не контролювати. Але Церква 
приписує відкрите визнання віри (к. 10) і його вираження через молитву (кк. 585 
§ 4, 902), участь у сакраментальному житті (к. 699), допомогу Церкві та бідним 
(к. 25) і т. ин. Зокрема к. 598 § 1 приписує, що всі повинні уникати доктрин, супе
речних істинам, у які слід вірити божественною і католицькою вірою. Цей канон 
підсилений карним каноном (к. 1436 § 1), який санкціонує покарання (екскому-
ніку, позбавлення духовного сану) за злочини (єресь, віровідступництво) проти 
цього припису. ССЕО розглядає єресь не як доктрину (єретичну доктрину), а як 
злочин (delictum), який може відбутися одним з трьох способів: 1) заперечення 
істини, у яку слід вірити божественною і католицькою вірою; 2) визнання док
трини, яка суперечить такій істині і є її фактичним запереченням; 3) публічне 
і шкідливе для віри Церкви взяття під сумнів такої істини. 

1.7.2. Остаточне не непомильне навчання (к. 598 § 2) 
Випливає, що не є єрессю заперечувати чи брати під сумнів инші істини чи 

доктрини, які подає автентичне навчання єпископів або навіть найвищої влади, 
якщо воно не проголошене урочисто (кк. 598 § 2, 599, 600). Це не означає, що 
такі доктрини можна заперечувати чи брати під сумнів безкарно. Ті самі дії щодо 
найвищого навчання підлягають належному покаранню (к. 1436 § 2). Як і додат
ковий § 2 к. 598, MP Ad Tuendam Fidem змінив формулювання к. 1436 § 2, у якому 
згадується тепер остаточне церковне навчання найвищої влади. Кожен, хто від-

48 І Ватіканський Собор (сес. З, част. 3: de fide) говорив про доктрину, подану «ab Ecclesia sive solemni 
iudicio sive ordinario et universal! magisterio» (DS ЗОН), і це перейняв CIC-1917, к. 1323 § 2: «Solemne huiusmodi 
judicium pronuntiare proprium est tum Oecumenici Concilii tum Romani Pontifias ex cathedra loquentis». Однак 
ця категорія «урочистого навчання» не була використана II Ватиканським Собором. Згідно з новими кодекса
ми, «potestatcm in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollcmni modo exercet in Concilio Oecumenico» 
(CIC к. 337 § 1, ССЕО к. 50 § 1). За відсутности подібного твердження про Римського Архиєрея нові кодекси не 
кваліфікують догматичні визначення Римських Архиєреїв як урочисте навчання; а тому догми, визначені па
пами не підпадають під доктрини, в які слід вірити божественною і католицькою вірою. Однак це текстуальне 
тлумачення повинне поступитися перед тлумаченням ad mentem legislatoris, навіть якщо lex не є ані dubia, ані 
obscurci (к. 1499): бо папа Йоан Павло II не міг цього мати на увазі. Відтак ми маємо перед собою лише lacuna 
iuris, яка, як не дивно, не була виправлена, хоча инша в к. 598 була заповнена. 
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кидає його, підлягає належному покаранню, так само як і той, хто дотримується 
доктрини, засудженої автентичним навчанням тої ж найвищої влади. 

Відповідно до різних ступенів церковного навчання традиційно розрізняють 
також ступені обов'язків вірних. Цей обов 'язок не є монолітним, а видозмінюєть
ся від послуху до віри (тобто, від credere «fide divina et catholica» на найвищому 
своєму ступені) до adhaesio libera у питаннях doctrina probabilis, probabilior, або 
навітьprobabilissima на найнижчому ступені. Посередині перебувають об'явлені 
істини, у які слід вірити (fide divina credenda); навчання Церкви щодо питань, 
які не є об'явленням, на кшталт соціяльного вчення Церкви, якого слід дотри
муватися, тобто «fide ecclesiastica» tenenda (з obsequium religiosum); і adhaesio 
prudentialis для doctrina communis (theologorum) або doctrina theologice certa. По
за ними розташована широка сфера питань dubia vel incerta libera disceptatio. 

1.8. Інкультуроване навчання і ефективне спілкування (кк. 601-603) 
Шість подальших канонів підкреслюють пастирську природу церковного на

вчання. Саме лише повторення колишнього вчення в ім'я вірности традиції не 
є тим церковним навчанням, яке приписує Кодекс. Радше, у кожній Партикуляр
ній Церкві, згідно з GS 4, 46, і 62, церковне навчання повинне бути актуальним 
і відповідати на вічні людські питання щодо смислу життя таким чином, що це 
навчання розумітимуть сучасники. Наслідком діялогу між традицією і культурою 
повинна бути інкультурація (знову ж, цей термін не вживається навмисне, як у 
к. 584 § 2, з тієї ж причини). Для цього потрібно розпізнавати знаки часів і праг
нути дати «християнську відповідь на нагальні проблеми» (GS 46) сьогодення. 

Пастирі не повинні покладатися виключно на богослов'я, а робити своє на
вчання більш душпастирським та дійовим з допомогою психології і соціології, 
щоб вести вірних до зрілости у житті віри (к. 602). З відгуків було відчутно, що 
цей соборний вислів (GS 62) є надто неясним 4 9, і тому він був змінений на «до 
життя більш свідомого й просвіченого вірою». 5 0 Слід також мудро використову
вати християнську літературу і священні мистецтва на кшталт музики, маляр
ства, танцю і т. ин. (к. 603). Християнський Схід знає про унікальну дієвість ікон 
у спілкуванні, настільки, що в Синодиконі Православ'я ікони мають катехитичну 
функцію, нарівні з проповідуванням і письменством. 5 1 Важливість символічного 
спілкування це більше визнають на Заході. 5 2 Тут також Кодекс підкреслює повагу 
до легітимного плюралізму в різноманітті культур. 

t9Nuntia 17 (1983) 21-22. 
50 Канон не пропагує «більш свідомого життя» (ССЕС-2) у сенсі життя, відданого медитації і роздумам. 

Давня мудрість каже, що життя, якщо над ним не роздумувати, не варто жити. Люди роздумують над своїм 
досвідом: вірним слід допомагати роздумувати над їхнім життям віри під час їхнього контакту з сучасними 
науками на кшталт психології і соціології. 

51 J. Gouillard, «Le Synodikon de l'Orthodoxie: édition et commentaire», Travaux et Mémoires (Paris, 1965) 2; 

(1967) 1316, нас. 179,ч. 89. 
52

 Avery Dulles, Models of Révélation (Garden City, N. Y, Doubleday, 1983), 131 154. 
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1.9. Богословський плюралізм і єдність віри 
Справжня інкультурація спричинить богословський плюралізм. Плюралізм 

є складною і делікатною проблемою, і це було визнано Міжнародною Теологіч
ною Комісією. Однак Пастирі 5 3 Церкви не повинні поводитися як стривожена 
матір, яка страшенно боїться, коли її дитина наважується вирушити в новий світ, 
і намагається заборонити їй це. Не повинні вони також давати плюралізму волю, 
щоб він спричиняв хаос і руйнував єдність Церкви. Сприяючи релігійному плю
ралізмові, вони повинні дбати про те, щоб виражалася та ж віра. IV дослідниць
ка група замінила вислів «per pluralismum» раннього проекту на «per legitimam 
diversitatem» (к. 604), узятого з UR 17, де «різноманітність проголошування док
трини» є перифразою «богословського плюралізму». Канон 604 також вирішив 
оминути цей термін як неологізм у праві - слово, яке не є неологізмом в одній 
дисципліні, може виявитися таким в иншій. Завдяки істинному богословському 
плюралізмові католицькість Церкви зростає, і водночас її єдність та цілісність 
залишаються неушкодженими (UR 17, GS 62). 

Обов'язок пастирів у церковному навчанні, а також право, яке супроводжує 
його, може иноді означати, що вони зобов'язані твердо захищати ортодоксаль
ність, цілісність і єдність віри та моральносте, і відважно осуджувати єресі та не
безпечні помилки. Цей обов'язок і право в унікальний спосіб належать Римсько
му Апостольському Престолові (к. 605). Папи засудили кілька єресей, особливо 
у другому тисячолітті, і за останні два століття стабільно збільшувалася кіль
кість папських енциклік, а зовсім нещодавно і церковного навчання римських 
відомств. Щоб викорінити єресь, папа Павло I I I своєю апостольською конститу
цією Licet ab initio (21.7. 1542) заснував Sacra Congregatio Romanae et Universalis 
Inquisitionis, яка енергійно виривала «кукіль» (але й також добре зерно). У 1908 р. 
папа Пій X змінив її назву на Congregatio Sancti Offic. Упродовж II Ватиканського 
Собору кілька богословів, які перебували під цензурою Апостольського Престо
лу, були реабілітовані і відіграли ключову роль у формуванні навчання собору. 
Під час післясоборової реформи папа Павло VI змінив її назву на Sacra Congre
gatio pro Doctrina Fidei (CDF). 5 4 У 1988 p., з появою РВ (48-55), як і всі инші Кон-
регації, CDF також втратила своє визначення Sacra. Вона сприяє дослідженню 
католицької доктрини переважно через дві свої комісії: Папську Біблійну Комі
сію і Міжнародну Богословську Раду (РВ 55). Вона захищає «віровчення» вияв
ляючи помилки і цензуруючи тих, хто відмовляється скорятися виправленню. 5 5 

53 Канон 604 звертається не до парохів («pastors»: ССЕС-2), а до єпископів під час їхньої пастирської 
роботи. 

" Павло VI , апостольський лист, Integrae servandae (7 грудня 1965), AAS 57 (1965) 952-955. 
5 5 Приклади деяких нещодавніх втручань CDF: (1) Ганс Кюнг попереджений про свою помилку щодо пап

ської непомильности (AAS 67 [1975] 203-204: EV 5: 1088-1095); 15 грудня 1979 було оголошено, що він не 
є католицьким богословським і, що йому заборонено навчати в такій якості (AAS 72 [1980] 90-92); EV 6: 
1942-1951. (2) Було засуджено книгу отця Тісси Багасурії «Д/аргя і звільнення людини» (2 січня 1997), OR 5 січня 
1997, с. 2; EV 16: 1-17: (3) Вірних попереджено, що твори отця Ентоні де Мелло, Т. І. (1931-1987) містять певні 
помилки, 24 червня 1998,4 (AAS 90 [1998] 833-834; EV 17: 1035-1050); (4) Отець Роберт Нугент, SDS і сеньйор 
Жаннін Ґраммік, SSND були повідомлені, що вони помиляються щодо гомосексуалізму і, що їм назавжди за
боронено пастирську роботу, пов'язану з гомосексуалістами (AAS 91 [1999] 821-825). 
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її діяльність регулюють норми PB, а саме Regolamentoproprio délia Congregazione 

per la Dottrina délia Fede (внутрішній документ) і Agendi ratio in doctrinarum 
examine (процесуальне право щодо вивчення доктрин). 5 6 

Пастирі можуть діяти самостійно, однак варто, щоб вони робили це сино
дально - згідно з давньою традицією, поширеною не тільки на всьому Сході, але 
й також на Заході, у тому числі й у Римі, синодальне навчання має перевагу над 
втручанням одного єпископа, позаяк досліджені доктрини поширюються поза 
межами однієї єпархії. Тому під час їхнього вивчення також бажано дотримува
тися принципу субсидіарности, поки їх не почне розглядати CDF. 

В останньому каноні першого розділу (606) іде мова про місце і роль богосло
вів, які, таким чином, отримали визнання в канонічному праві. Він спирається як 
на GS 62, так і на Theses deMagisterio et Theologia (1976) Міжнародної Богослов
ської Ради. 5 7 Богослови мають місію у Церкві, для здійснення якої вони наділені 
правами й обов'язками. Вони виконують службу віри для побудови спільноти 
віри. Завдяки своєму глибшому розумінню містерії спасіння вони можуть допо
могти иншим здобути свідомішу віру; вони демонструють, яким чином істинна 
віра і справжня наука не протиставлені одна одній; вони сприяють розвиткові 
доктрини. Однак їхня специфічна роль не позбавляє їх обов'язків, спільних для 
всіх вірних: послуху віри і obsequium religiosum, які належить виявляти «автен
тичному» навчанню (кк. 595-597). Це досить очевидно, але щоб вгамувати будь-
які побоювання, було використано подану у відгуках пропозицію наголосити на 
obsequium. Богословів запрошено співпрацювати з єпископами у спільному за
вданні побудови Церкви як спільноти віри. Але канон також гарантує їхню ле
гітимну свободу, щоб їхня служба була щирою і вільною від обмежень. 5 8 Канон 
спершу визнав (відходячи у цьому від Theses de Magisterio et Theologia Бого
словської Ради, у яких канонічна місія була включена до визначення богосло
вів), що богослов не обов'язково має канонічну місію займатися богослов'ям, 
на відміну від пароха, який не може бути парохом без канонічної місії. Справді, 

56 CDF, «Jgendi ratio in doctrinarum examine», (30 серпня 1997), AAS 89 (1997) 830-835; італ. перекл., 
«Regolamento per l'esame délie domine», EV 16; 616644; IE 10 (1998) 341351. Цей документ має 29 статей. 
Він демонструє, як слід вивчати доктрину у звичайних чи виняткових обставинах, і як повинні накладатися 
санкції. Автори можуть не знати, хто (якщо таке було) поскаржився на них у CDF (це не обов'язково: CDF 
може сама розпочати процес, дізнавшись про опублікований матеріял після попереднього дослідження), однак 
їх повідомляють про те, якими є звинувачення, і дають їм можливість для пояснень та захисту, у тому числі 
й через адвоката. Згідно з арт. 29, у випадку доктринальних помилок, за які не передбачено жодних покарань 
(к. 599, СІС к. 752), «congregatio procedit ad normam iuris sive communis (CIC к. 1371 ч. 1-е, C C E O к. 1436 § 2) 
sive proprii (PB 52)». 

57 CDF, Інструкція Donum veritatis про церковне покликання богослов'я (24 травня 1990), AAS 82 (1990) 
1550-1570; EV 10: 244-305; англ. перекл., London-Dublin, Catholic Truth Society with Veritas Publications, 1990. 
Commissio Theologica Intemationalis (CTI), «Thèses de Magistern ecclesiastici et Theologiae ad invicem relatione, 

6junii 1976», Gregorianum 57 (1976) 549563; CTI, DocumentaDocumenti ( 19691985), L E V , 1988, 140159; текст 

цих тез англійською див. у CTI, Texts and Documents 1969-1985, ed. M. Sharkey, San Francisco, Ignatius, 1989; 
текст з коментарем, F. Sullivan, Magisterium, (n. 1), c. 174-218; CTI, «Magistère et théologie», La Documentation 

Catholique 18 липня 1976 (N. 1702) 658665; IIRegno Documentazione, 1976, 347355: текст італійською зі всту
пом Філіппа Делхає, Секретаря СТІ, і коментарем двох членів Отто Семмелрота і Карла Лемана; EV 5: 2032-
2053; EV, S1: 623-639. 

38 Йоан Павло II, апостольська конституція Sapientia Christiana, (29 квітня1979), AAS 71 (1979) 469-499; 
EV: 6, 1330-1454, Ordinationes 1455-1527. 
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заняття богослов'ям і спеціалізація у ній не є клирицькою монополією. Усі вірні 
мають право на це (к. 21), якою б не була фактична монополія у певному місці та 
часі. 5 9 Потій, обраний константинопольським патріярхом, був мирянином, най
більш вченою людиною століття; і св. Кипріян зазвичай звертався до мирянина 
Тертуліяна «учителю». Св. Тома Аквінський розрізняв magisterium cathédrale 
pastoralis єпископів і magisterium cathédrale magistralis богословів.6 0 

Але ким насправді є богослови? Канон не подає якогось визначення, а наво
дить лише їхню суттєву ознаку: «глибше розуміння таїнства спасіння й обіз
наність зі священними знаннями та спорідненими новітніми дослідженнями» 
(к. 606 § 1). Для строгого каноніста «богослов» може бути неологізмом у кано
нічному праві, яке не дає визначення також і каноністам. Ані богослови, ані ка-
ноністи не ототожнюються відповідно до академічних ступенів чи професорсь
ких звань у богослов'ї та канонічному праві. Це питання соціяльної ідентифіка
ції, як у випадку з «auctores probati» і jurisprudentes давніх часів та поетів су
часносте. Особа не повинна бути поетом-лауреатом, щоб бути поетом; так само 
особа не повинна мати missio сапопіса, щоб бути богословом. Достоту так, як 
місійною територією є територія, що визнана такою Римським Апостольським 
Престолом (к. 594), ті, кого суспільство визнає богословами, і є ними. Покли
кання і роль теологів полягає в тому, щоб будувати спільноту віри, віри, яка діє 
у справедливості і любові, і служити їй з належною свободою і співпрацею між 
богословами та єпископами як Пастирями Церкви, у взаємній довірі, але також 
і з obsequium та послухом там, де їх слід виявляти. 6 1 

Право також реалістично розглядає і тих, які стали єретиками. СІС-1917 к. 1325 
§ 2 містив визначення єретика, віровідступника і схизматика; і СІС (1983) к. 751 
дав визначення єресі, віровідступництву і схизмі. Це несумірні групи в каноні, 
чи то як визначення осіб (належним місцем для такого канону в такому разі буде 
De Personis), чи то як злочини (delicto: і належним місцем для такого визначення 
буде De Delictis et Poenis).62 Віровідступництво - це відхід від Церкви як спіль
ноти віри, який не обов'язково повинен відбутися з причин, що пов'язані з вірою 
(як це роблять християнки на Близькому Сході, коли одружуються з мусульма
нами, позаяк згідно з правом вони мусять спершу навернутися в іслам). Відтак 

59 Завдяки додатку «etsi missione сапопіса non muniti» проект прагнув до цієї точности, однак він пізніше 
був опущений за порадою консультаційного органу, який спостеріг, що цей додаток був необов'язковий і нео
днозначний (справді: він може включати тих, чия канонічна місія була відкликана). Згадування канонічної місії 
у проекті також було спрямоване на те, щоб протидіяти її включенню (згори, а не Радою) у визначення бого
слова у тезі 1 CTI Theses on Magisterium and Theology, [хоча теза 7 передбачає богословів без missio сапопіса]. 

60 Св. Тома Аквінський (ßuodlibetalia, q.3, а. 9 ad 3) пропонує захист від небезпеки, що загрожує як єпис
копам, так і богословам на їхньому Учительському уряді: «imminent pericula spiritualia his qui habent magisterii 
locum. Sed pericula magisterii cathedrae pastoralis devitat scientia cum caritate.., pericula autem magisterii cathedrae 
magistralis vitat homo per scientiam». 

61 L. J. O'Donovan, ed., Cooperation Between Theologians and the Ecclesiastical Magisterium, Washington D.C., 
CLSA, 1982; D. Salachas, «Vocazione ecclesiale e liberté di ricerca del teologo secondo la legislazione сапопіса», 
у: Divinarum rerum notifia, (Festschrift Walter Kasper), A. Russo and G. Coffele, eds., Rome, 2001, 539-564. 

62 CIC к. 751. Схизма є злочином не проти церковного навчання, а проти communia, видимим фундаментом 
якого у Партикулярній Церкві є єпископ, а у Вселенській Церкві папа, а відтак це, зрештою, є непокорою супро
ти найвищої влади. Щодо еклезіологічної концепції схизми див. Aidan Nichols, Rome and the Eastern Churches, 
Edinburgh, T&T Clark, 1992,1-26. 
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IV дослідницька група вирішила не розглядати цієї тріади в «De magisterio eccle-
siastico». ССЕО розглядає єресь, віровідступництво і схизму (також тільки опо
середковано) у главі карного права «De poenis in singula déliera» (к. 1436 § 1), 

призначаючи екскомуніку як кару для осіб, винних у цих злочинах (нижче с. 796). 
Єресь - це затяте заперечення чи взяття під сумнів доктрини, у яку слід вірити 
божественною і католицькою вірою (к. 598 § 1). Слід зауважити, що згідно із ка
ноном єресь стосується виключно католиків, а не инших осіб (UR З, ED 19-20). 

1.10. Визнання віри 
У ССЕО немає окремого Титулу про Визнання віри, який би відповідав Титу

лу V СІС Defideiprofessione (к. 833). У ТІ був єдиний канон, 6 3 дещо адаптований 
СІС-1917 к. 1406, але після його перегляду це питання було розподілене серед 
різних канонів різних Титулів ССЕО, а все опущене передане для регулювання 
партикулярному праву. 

Визнання віри переважно та історично є літургійним актом. Катехумени зо
бов'язані були скласти визнання віри перед прийняттям причастя (див. traditio 
et redditio symboli). Під час свячення єпископи повинні складати визнання віри 
і подати написаний власноруч текст єрархам, які виконують свячення. Тому та
кож і новообраний патріярх посилає своє XißeXkvq TTJÇ піатещ (визнання віри) 
братам патріярхам як знак єрархічної єдности. Прийняття цього «libellus» є ви
знанням нового патріярха братами патріярхами як канонічно обраного і обра
ної особи як a^ioç («гідної»). З цього давнього звичаю виникла традиція, згідно 
з якою Римський Архиєрей надає церковне єднання новообраному Східному Ка
толицькому Патріярхові - колишній горизонтальний вимір став дещо вертикаль
ним завдяки певному канонічному розвиткові. 

Формула визнання віри, яку слід використовувати в кожній зі Східних Като
лицьких Церков, залежить від її особливої традиції і міститься в Літургійних 
книгах, зазвичай у Archieraticon (Pontificale), які використовують для висвячен
ня єпископів. Папа Венедикт XIV приписав формулу визнання віри для східних 
католиків у своєму Allatae sunt від 26 липня 1755 р. Однак не існує єдиної стан
дартної формули, яку би однаково використовували всі Церкви sui iuris. Це сто
сується також Православних Церков. «Не існує одного стандартного православ
ного тексту для цієї мети. Усі служебні книги погоджуються, що визнання віри 
складають у трьох частинах; усі згідні, що Нікейський Символ Віри 6 4 - перша 
з них. Поза цим існує суттєве різноманіття», 6 5 яке охоплює збереження / опущен-

°Nuntia 3 (21976) 91-92. 
м Навіть «Нікейський» символ віри має кілька редакцій у різних церковних традиціях: наприклад, текст, 

який використовують в Асирійській та Халдейській Церквах, має певні відмінності від тексту в католицько-
православній традиції. 

65 Serge Keleher, The Profession of Faith for the Ordination of an Eastern Hierarch», E C J 2 (1995) N. 1, cc. 135-
164. У Додатках наведено англійський переклад тексту визнання віри, схвалений і опублікований СОС у 1973 р. 
для «русинських греко-католиків» (русинів, українців, словаків і угорців). Його український переклад був опу
блікований Синодом Єпископів Української Греко-Католицької Церкви у: Archieraticon or Book of Pontificial 
Services, Toronto, Basilian Press, 1988. Подальші посилання на визнання віри у друкованих текстах, що викорис
товуються у Північній Америці, див. S. Keleher, «Occasional Service Booklets», E C J 2 (1995) N. 2, cc. 147-164. 
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ня Filioque, а також фрази extra quam nulla est salus після Ecclesiam у Нікейсько-
му Символі Віри, читання довших текстів на самоті перед обрядом єпископсько
го свячення у присутності єрархії і т. ин. 

Можливо, що Східним Католицьким Церквам доведеться оновити формулу, 
яку вони використовують,6 6 у світлі загальних норм ССЕО, принципів літургій
ної реформи, а також екуменізму (див. UR, ED і DE). Відповідно, якщо не вра
ховувати зречень чи анафем єрархів, слід сформулювати позитивне вираження 
віри, з дотриманням взірця екуменічно узгоджених тверджень. У зв'язку з цим 
слід зауважити, що визнання віри не є тим самим, що й догматичне богослов'я чи 
навіть технічне визначення догми. Традиційні формули 6 7 «визнання віри» не роз
різняють цих трьох понять і здебільшого переповнені полемічним матеріялом, 
який більше не відповідає духові екуменізму, і ще менше літургійному актові 
як актові богопочитання. Однак будь-який перегляд цих формул віри потребува
тиме виконання норм перегляду літургійних текстів (кк. 656, 657), а тому їх по
винен перевірити Римський Апостольський Престол. На практиці це буде СОС, 
яка зазвичай стежить за тим, щоб текст визнання віри був перевірений також 
і CDF, у той час як жодне відомство не може самостійно, без затвердження папи, 
змінювати тексти, приписані Римськими Архиєреями. 

У православ'ї визнанням віри є Нікейсько-Константинопольський Символ 
Віри, позаяк жодне подальше формулювання «визнання православної віри» не от
римало схвалення вселенського собору (див. нижче, 2. 2 катехитичне навчання). 

Формула, яку слід використовувати у визнанні віри в Латинській Церкві, пе
ріодично переглядалася після Тридентського Собору, що вимагав визнання «пра
вославної віри» і обітниці «послуху Римській Церкві» від тих, хто мав церковні 
бенефіції. 6 8 Формула визнання віри була проголошена папою Пієм IV 13 листо
пада 1564. Папа Пій V зобов'язав до неї кандидатів на докторський ступінь, а та
кож професорів священних наук під екскомунікою latae sententiae. Папа Лев X I I 
у 1824 році поширив її також на ступені ліценціату та бакалавра під загрозою не-
чинности ступеня. Вона була поширена на парохів у 1866 р. і продовжувала мати 
силу до І Ватиканського Собору. Декрет Зборів Собору (20 січня 1877) додав до 
неї соборне визначення першости і непомильности папи. У 1910 р. папа Пій X 
підсилив її антимодерністською клятвою. Після II Ватиканського Собору вона 
була переглянута у 1989 p., і CDF опублікувала у 1998 новий текст Визнання віри 

66 У певних формулах визнання віри єресіархам на кшталт Нестора кілька разів оголошується анафема 
і Filioque проголошується аж до чотирьох разів. Такий надмірний запал, типовий для переслідування єресей, 
у минулому безумовно потрібно вгамувати! 

67 Кілька прикладів. Див. визнання віри, що використовувалося у візантійській традиції у французькому пе
рекладі, P. Denis Guillaume, ed. and trans., GrandEuchologue et Arkhieratikon, Parma, Diaconie Apostolique, 1992, 
762-773; зокрема, у Мелькітській Церкві: Daniel Z. Awiké, L'ordination episcopate dans l'Église Melkite, LEV, 

1994. Про Визнання Віри, накладене папою Юлієм ПІ на Йоана Сулаку, першого патріярха Халдейської Церк
ви (1553), див. G. Nedungatt, ed., The Synod of Diamper Revisited(Kanonika 9), PIO, 2001. Додаток I, c. 277-282, 
з резюме на c. 274. Про визнання віри Вірменської Патріяршої Церкви див. Acta et décréta Concilii nationalis 

Armenorum Romae habiti (1911), Rome, Vatican Press, 1913, 20-24. Вживана формула була приписана папою 

Урбаном VIII і розширена Пієм IX; після неї йшла антимодерністська клятва, приписана Пієм X (15, 25-26). 
Очевидно, що ці формули застарілі. 

68 J. Lahache, «Profession de foi», art. DDC 7: 342-345. 
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і клятви вірности для використання згідно з СІС 833.69 Цей текст може стати 
корисним взірцем для Східних Католицьких Церков (не для копіювання, а для 
стриманости: у ньому немає анафем) для перегляду і оновлення їхнього тексту 
у визнанні віри. ' 

1.11. Висновок 
Підсумовуючи, подаємо порівняльну таблицю СІС кк. 747-755 і ССЕО кк. 595-

606. Повчальним може виявитися дослідження порядку і структури канонів роз
ділу 1 у зв'язку з їхнім соборним джерелом, 1.0 25. 

1. 

3. 
4. 
5. 

9. 
10. 
11. 

Lumen Gentium 25 
Єпископи є автентичними вчителями 
для свого народу 
віри та звичаїв; 
прийняття: віра, obsequium 
прийняття навчання Римського Архиерея 
Окремо взяті єпископи не є непомильними 
Єпископи, хоча й розсіяні, 
але одностайні, є непомильними 
Єпископи на вселенському соборі 
є непомильними, якщо... 
виражати непомильність Церкви 
харизма, яка притаманна 
виключно Римському Архиєреєві 
і «corpore Episcoporum» 
Згода Церкви через дію Святого Духа 
Єпископи навчають віддано зберігати 
і проголошувати Об'явлення і вивчати його 
Обов'язок, місія і право Церкви 
Обов'язок шукати істину 
Жодного примусу до віри 
Єресь, схизма, віровідступництво 
Зобов'язання декретів 
екуменізм 

Канони СІС 
753 

750 
752 
752 

753 

749 § 2Ь 

749 § 2а 

749 § 1 
749 § 2Ь 

747 
748 § 1 
748 §2 
75 і 
754 
755 

Канони ССЕО 
600 

598 
599 
599 

600 

597 § 2Ь 

597 § 2а 

597 § 1. 
597 § 2Ь 

595 

(586) 

Титул XVIII: 
Екуменізм 
кк. 601-606. 

69 CDF, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis (29 червня 1998), AAS 90(1998) 542-551; EV 17: 1124-1154, 
at 1130-1136. Це положення оцінювалося по-різному. Позитивно: U. Betti, «Professione di fede e guiramento di 
fedelta: considerazioni dottrinali», Nolitiae 25 (1989) 321-325; L. De Flerquin, «The Profession of Faith and Oath 
of Fidelity: A Manifestation of Seriousness and Loyalty in the Life of the Church (can. 833)», StCcm 23 (1989) 487. 
Критично: приписана формула визнання віри як така, що містить речі, які не стосуються віри, і заперечення 
проти клятви вірности (що історично походить із середньовічного феодалізму), яка вимагає покори невідо
мому майбутньому навчанню єпископів: L. Orsy, The Profession of Faith and the Oath of Fidelity: A Theological 
and Canonical Analysis, Wilmington, Glazier, 1990; J. Keenan, «Compelling Assent: Magisterium, Conscience and 
Oaths», Irish Theological Quarterly 57 (1991) 209-227; F. Urrutia, «Iusiurandum fidelitatis», Periodica 80 (1991) 559-
578; H. Schmitz, «'Professio Fidei' und 'Iusiurandum fidelitatis' - Glaubensbekentnis und Treueid: Widerbelebung des 
Antimodernisteneides?», AkKR 157 (1988) 353-429. Про формулу клятви вірности CDF (1972), яку повинні брати 
нововисвячені (латинські) єпископи див. EV S1 454. 
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LG 25 структурований відповідно до еклезіології II Ватиканського Собору. 
Але, як це можна побачити з таблиці, два кодекси не дотримуються структури 
LG 25, а здебільшого єрархиологічної структури, у вигляді піраміди. Порядок 
LG 25 інвертований у СІС кк. 749-753, особливо у СІС к. 749 § 1 і § 2, які, відтак, 
відходять також від ТІ, а саме, СІС-1917 к. 1323 § 2. Цей останній, маючи історич
не чуття, спершу розглядає питання Вселенського Собору, а згодом Римського 
Архиерея, немов передбачаючи LG 25. Ретельно дотримуючись інверсії у СІС, 
ССЕО ризикує тим, що його вважатимуть латинізуючим і менш східним. Цей 
коментар дотримувався структури LG 25, а не ССЕО. 

2. Служба Слова Божого (кк. 607-626) 
Хоча усе церковне навчання перебуває на службі Слова Божого, і не ним (DV 

10), Кодекс зокрема розглядає два особливі способи, з допомогою яких обслуго
вується Слово Боже, а саме проповідування і катехиза. 

Служба слова у Церкві починається з його вислуховування, читання Біблії, 
його осмислення і вивчення. Вона охоплює різноманітні форми його поширення 
на кшталт проповідування, катехизи, навчання (DV 23, 24). Боже слово може та
кож вшановуватися Літургійно (SC 35 § 4), як, наприклад, на Вігілії Божого Сло
ва, а особливо в тому випадку, коли за відсутности священиків Євхаристію (Бо
жественну Літургію) не можна правити, на Літургії Слова (к. 607). 

Служба слова єpraecipuum munus єпископів (LG 25, СВ 12), пресвітерів (РО 4) 
і дияконів (LG 29); відтак служителі Божого Слова є передусім єпископами, пре
світерами і дияконами; инших закликають охоче брати участь у цій службі, зва
жаючи на три фактори: здібності, життєвий стан і доручення. Що таке доручення, 
було таким чином пояснено у зв'язку з мирянським апостолятом (Католицька 
Акція), що уповноважений єрархією. 

Mandatum відрізняється від missio сапопіса: у той час як через missio сапопіса 
завдання, що властиві клирицькому станові доручаються мирянам, які самі не мають 
належної компетенції у таких справах, за допомогою mandatum єрархія об'єднує на
вколо себе певну апостольську діяльність, здійснювану мирянами згідно з власним 
правом. Тому mandatum надається, щоб певна група мирян могла діяти не просто від 
власного імени - що вони завжди можуть робити - а від імени церковної влади.7 0 

Доручення у сфері служби слова надається зважаючи на один з двох факторів, 
зазвичай єпархіяльним єпископом; ad actum або за уповноваженням вона може 
бути надана також парохом або ректором церкви (к. 608).71 

70 G. Саргіїе, éd., Concilie Vaticano II, 5 vols., Rome, 19651969, 4, «General Congregation 95, с. 83, процито

вано за Louis Ligier, «'Lay Ministries' and Their Foundations in the Documents of Vatican II», VatAssPerl, 160176, 

нас. 170. 
71 Конгрегація у справах духовенства, у співпраці із сімома иншими римськими відомствоми (СОС не на

лежить до них), видала детальну інструкцію щодо Співпраці мирян зі священичим служінням (15 серпня 1997), 
AAS 89 (1997) 852-877, EV 16: 671-740. Хоча ця інструкція не стосується Східних Католицьких Церков, багато 
чого у ній виявиться для них корисним (наприклад, богословські принципи), і певні її норми (наприклад, щодо 
гомілії) можуть бути вільно прийняті у їхньому партикулярному праві. 
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2.1. Проповідування Божого Слова (кк. 609-616) 
Єпископи, пресвітери і диякони є звичайними служителями Слова Божого, але 

залежно від ступеня свячення (к. 608) їхня юридична компетенція проповідувати 
Слово Боже є різною (к. 610). Єпископи мають право проповідувати усюди, од
нак його здійснення може в особливому випадку бути заборонене чи обмежене 
єпархіяльним єпископом (чи найвищою владою, але не синкелом), який виразно 
забороняє його на своїй території. Давні канони (наприклад, Трульський Собор, 
к. 20) заперечували проти того, щоб один єпископ проповідував на території ин-
шого без запрошення останнього, позаяк непроханий гість часто приходив зви
нувачувати діючого єпископа у єресі, створюючи таким чином безлад. СІС-1917 
к. 1343 § 1 визнав лише право єпископів та инших місцевих єрархів проповіду
вати на своїй території, і тільки кардинали мали «змогу проповідувати усюди» 
(там же, к. 239 § 1 ч. 3). Теперішня ліберальна норма у к. 610 § 1 походить із со
борного бачення колегіяльности єпископів і його швидкого здійснення папою 
Павлом V I . 7 2 

«Священики наділені повноваженням проповідувати там, куди їх законно по
силають або запрошують. Таким же повноваженням проповідування наділені та
кож диякони, хіба що партикулярне право постановляє инше» (к. 610 §§ 2-3). 
Порівняно з ТІ це є суттєвою лібералізацією, однак вона далека від лібералізації, 
здійсненої відповідним к. 764 СІС. Згідно з останнім, священики і диякони ма
ють повноваження (це не те саме, що право єпископів) проповідувати всюди, хо
ча його здійснення обмежене певними умовами: 1) компетентний ординарій може 
обмежити це повноваження чи позбавити його; 2) партикулярне право може ви
магати, щоб вони спершу отримали виразний дозвіл проповідувати; 3) потрібен 
дозвіл того, хто очолює Церкву (парох, ректор), однак його можна припускати; 
4) потрібен дозвіл компетентного чернечого настоятеля, щоб проповідувати для 
ченців у їхніх церквах чи каплицях (к. 765). Згідно з ССЕО, священики і дия
кони мають повноваження проповідувати всюди від загального права (відтак не 
від єпископів), однак його здійснення залежить від подальших умов: 1) воно під
лягає перегляду єпархіяльним єпископом (к. 609), так що в особливих випадках 
і з достатніх причин він може припинити повноваження проповідувати на йо
го території чи навіть відібрати його; 2) проповідування членам клирицьких 
інститутів посвяченого життя папського чи патріяршого права у їхніх церквах 
підлягає нагляду вищого настоятеля; 3) священики, які не опікуються душами, 
можуть здійснювати своє повноваження тільки в тому разі, коли вони були ле
гітимно посланими чи запрошеними; 4) дияконів стосуються ті самі норми, що й 
священиків, якщо тільки партикулярне право не застерігає иншого (а тому воно 

72 Nuntia 10 (1980) 72-73. Відповідно до початкового тексту (Nuntia 3 [1976] 75, к. 8 § 1 ч. 1-е), що наслі
дував СІС-1917 к. 1343 § 1, «Episcopi ceterique locorum Hierarchae jus habent contionandi in qualibet sui territori 
ecclesia, quamvis exempta». Це jus було розширене як «привілей» єпископів на «ubique terrarum» ЗО листопада 
1963 р. папою Павлом VI у його MP Pastorale munus, II, ч. 1, норма, яку втілює к. 610 § 1. До «episcopi omnes» 
належать також «etiam titulares» і рівні їм «ceterique locorum НіегагсЬае» на кшталт екзархів. У I V дослідниць
кій групі виник спротив тому, щоб робити священиків «рівними єпископам» у справах проповідування, надав
ши їм повноваження проповідувати «ubique terrarum». 
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може робити ці норми більш ліберальними чи суворими, і навіть не дозволя
ти дияконам проповідувати взагалі, що традиційно для дияконів візантійської 
традиції). 

Тому, згідно з ССЕО, пресвітери не наділені повноваженням проповідувати, 
якщо вони не мають доручення опікуватися душами (сига апітагит), як-от па-
рох, капелан і т. д., або принаймні missio сапопіса проповідувати, як, наприклад, 
реколекційний проповідник, катедральний проповідник і т. ин. Цей брак належ
них їм повноважень проповідувати може спричинити практичні проблеми. Свя
щеник може бути богословом і професором богословського факультету чи вищої 
семінарії, однак він не може проповідувати, якщо не отримав повноваження 
від єпархіяльного єпископа (або як у к. 612). Якщо його законно посилають чи 
запрошують, він також може законно проповідувати. Це означає, що ініціатива 
повинна надходити від когось иншого; він не може починати діяти самостійно. 
Він може бути запрошений тими, хто згідно зі своїм становищем опікується над 
душами, як-от парох чи капелан (к. 611). Настоятель, навіть місцевий, будь-якого 
інституту посвяченого життя (наприклад, мати-ігуменя) може запросити його 
(к. 612 § 2). Повноваження проповідувати надають йому не ці особи, а власне сам 
Кодекс; вони тільки виконують умови, викладені в ньому. Якщо це посилання 
чи запрошення є законним, він може проповідувати законно; якщо ні, то його 
проповідування за власною ініціятивою буде актом без повноваження, а тому не-
легітимним. Також існує певна lacuna iuris стосовно компетенції запрошувати 
проповідувати членів товариств апостольського життя чи членів певних об'єд
нань, що не мають відповідного капелана. 7 5 

II Ватиканський Собор переоцінив службу проповідування, невід'ємно пов'я
завши її зі служінням таїнств, особливо Євхаристичною Літургією: «проповідь 
слова потрібна для самого таки служіння святих таїнств» (РО 4; про гомілію див. 
SC 24, 52, 53). У такому разі скидається на те, що кожен, хто може правити Бо
жественну Літургію, має також повноваження проповідувати. Видається, що та
ка логіка виправдовує звичай деяких Церков не вимагати від священиків особ
ливого повноваження проповідувати, позаяк проповідування, як правило, пов'я
зане з Літургією, повноваження проповідувати видається невід'ємним від ро-
testas ordinis, а відтак наданим через саме свячення. По суті, слід вважати, що 
священик має право здійснювати принаймні свою першу функцію як священика, 
а саме служіння слова: в иншому разі його взагалі не слід було висвячувати. 

Традиція негативно ставилася до проповідування мирян. Трульський Собор 
(691/692) забороняв мирянам «навчати» (к. 64: тобто, проповідувати, обговорю
ючи догматичні питання). Суворість закону послабилася разом із загальним роз
витком мирянської культури. Згідно з СІС-1917 к. 1327 § 2, єпископи можуть до
пускати инших гідних чоловіків, окрім пароха, до проповідування Слова Божо
го. Відповідаючи соборному схваленню участи усіх вірних у пророчому завданні 

13 Повноваження проповідувати через посилання та запрошення вже було лібералізацією суворих норм ius 
vigens і ТІ. Але лібералізація не зайшла достатньо далеко. Канон 764 СІС зрозуміліший, ліберальніший і більш 
задовільний. Якби він раніше з'явився в Com, то, мабуть, був би сигналом для членів IV дослідницької групи 
PCCICOR ще далі відійти від ТІ. 
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Церкви, ССЕО запрошує невисвячених вірних охоче брати участь у службі Сло
ва Божого (к. 608). Це не означає, що вони мають право проповідувати, а тільки 
право зголошуватися робити це. І вже компетентна влада повинна визнати та 
уповноважити їх (канонічно: видати доручення), щоб вони могли виконувати 
свою службу від імени Церкви (к. 596). Це доручення передбачає права й обов'яз
ки, які повинні бути вказані разом з ним. Уповноважена особа зобов'язана збері
гати вірність навчанню Церкви, має право на винагороду, однак може вільно від
мовитися від доручення, повідомивши про це належним чином. Однак цілком 
імовірно, що харизматичні проповідники будуть проповідувати, відчуваючи 
внутрішній поклик, попередньо не прохаючи про доручення. їм не слід пере
шкоджати, поки єпископа задовольняє те, що вони не уникають нагляду і ке
рівництва єпископа (к. 609), і не завдають шкоди душам чи громадському спокою, 
їхнє доручення можна розглядати як таке, що складається з мовчазного визнання 
компетентної влади. Це ширше тлумачення виправдане (1) душпастирськими 
міркуваннями; (2) фактом, що Кодекс запрошує вірних брати участь у службі 
слова, замінивши «participare possunt» у тексті проекту на libenter participent; 
(3) задля «гнучкости» було обрано слово «mandatum», а не missio сапопіса; (4) Ко
декс передбачає проповідування невисвячених служителів слова, також і в церк
ві, що мають доручення єпископа (к. 610 § 4). Тому єпископ ad casum може 
вирішити видати мовчазне доручення (простіше кажучи, заплющити одне око, 
але не спускати иншого). 

Визначення і рекомендація гомілії у к. 614 § 1 текстуально узяті з SC 52 (див. 
також РО 4), де її також приписують у неділю та инші святкові дні (SC 106). 
Гомілія є складовою частиною Літургії, не тільки Божественної Літургії (Меси), 
і її радять виконувати на кожній Літургійній відправі (хрещенні, укладанні по
дружжя і т. ин.) Гомілію зазвичай виконує той, хто головує на літургії, але й та
кож священик-співслужитель чи диякон. Парохи та инші голови церков є звичай
ними проповідниками для тих, хто доручений їхній опіці, але це не означає, що 
вони повинні проповідувати щоразу, коли вони правлять літургію для них кож
ного недільного і святкового дня. Але згідно з § 3, який зберігає початковий текст 
к. 9 § 2 (= СІС-1917 к. 1344 § 2), парохіяльний священик не може постійно де
легувати цей обов'язок. «Гомілія застерігається священикові, згідно з приписом 
партикулярного права, також і дияконові» (к. 614 § 4). Тут «священик» відповідає 
слову «sacerdos» у латинському оригіналі, яке включає також «єпископа». Щодо 
диякона, то в кількох Східних Католицьких Церквах його уряд традиційно не 
охоплює проповідування. Розрізнення між гомілією (яка застережена за священ
нослужителями) і проповіддю (яку може здійснювати будь-який вірний відповід
но до к. 608) є досить незрозумілим і делікатним, щоб спричинити безконечні 
дискусії. У праві перша (а) має свого служителя; (б) є частиною літургійної від
прави за своїм змістом (її основою є біблійні та літургійні тексти); (в) належить 
до Літургії Слова відповідно до структури обряду чи свого розташування. 7 4 Під 

74 У російському обряді гомілія зазвичай відбувається наприкінці Божественної Літургії задля зручносте, а 
не з принципових літургійних причин. 
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час літургійної відправи проповідь можуть читати також й инші, скажімо, коли 
на недільне зібрання запрошують світського місіонера, щоб він розповів про свій 
досвід на місійному фронті. Канон 615 стосується проповідування впродовж 
спеціяльних Літургійних періодів на кшталт Великого чи Різдвяного Посту, свят 
чи инших особливих випадків, періодичних реколекцій, «парохіяльних місій» 
і т. ин. відповідно до норм, визначених єпархіяльним єпископом. 

Останній канон (к. 616), який був натхненний CD 12, широко окреслює дух 
і зміст проповідування. Це «пастирський канон», «знаряддя, з допомогою якого 
єпископи сприятиму практиці автентичного проповідування». 7 5 Якщо єпископ 
має критикувати проповідника за речі, які той промовляє з катедри, цей канон 
надає йому (а також проповідникові, фактично, для захисту від єрарха, який тільки 
й дбає про побожність та богопочитання і не бажає чути ваших «марксистських» 
розмов про «справедливість» і «людські права») об'єктивну юридичну норму, 
якою можна керуватися. Єрарх може наказати проповідникові певні принципи 
дотримання канону; також і проповідник може послатися на цей же канон сто
совно змісту свого проповідування. «Кожний бо, хто посвячується на службу 
Божого Слова, нехай користується властивими Євангелії шляхами і посібника
ми, які багато в чому різняться від посібників земської суспільности» (GS 76/4). 

2.2. Катехитичне навчання (кк. 614-623) 
Канони катехитичного навчання натхненні апостольським листом папи Иоа-

на Павла II Catechesi Tradendae (СТ), який вміщує результати Синоду Єпископів 
щодо катехизи, який відбувся у 1977 р . 7 6 Услід за СТ, час від часу у них згаду
ється також Directorium Catechisîicum Générale (DCG) Конгрегації y справах ду
ховенства (1971). Хоча сам DCG не обов'язковий для Східних Католицьких Цер
ков, він стосується їх такою ж мірою, якою був запозичений у СТ. Нещодавній 
катехитичний правильник тієї ж конгрегації7 7 не стосується Східних Католиць
ких Церков, хоча він може бути дуже корисним для створення їхніх власних 
правильників. Можна сказати, що у світлі соборних і післясоборових документів 
ТІ 7 8 був сприйнятий досить глобально. Канони щодо катехитичного навчання 
і католицького виховання доповнюють одні одних, і їх слід розглядати разом. 
Порівняння з кк. 628, 634, 635, 638 про католицьке виховання розкриває цей до-
повнювальний характер. 

Поняття катехизи, подане в першому каноні, узяте з СТ 19, 62, 63 і СВ 14, 
наголошує на формування християнської зрілости і особистій відданости Ісусо-
ві Христові. 7 9 Неможливо перебільшити важливість церковного контексту для ка
техитичного навчання. Відтак к. 617 починається з відповідального церковного 
обов'язку кожної Церкви sui iuris, перш ніж говорити про обов'язок окремих осіб 

"Nuntia 17(1983) 29. 
76 Йоан Павло П, апостольський лист Catechesi Tradendae, 16 жовтня 1979 p., EV 6: 1764-1939. 
77 Congregatio pro Clericis, Directorium générale pro catechesi (15 серпня 1997), LEV, 1997; Direttorio Gène-

raie per la Catechesi, LEV, 1997; EV 16: 741-1127. 
78

 Nuntia 3 (1976) 72-73. 
7 4

 CCEC-2 використовує «тісніший зв'язок» для перекладу латинського «adhaesio», що в контексті джерел 
радше означає «відданість» (французькою engagement). 
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на кшталт батьків у подальшому каноні. На соціологічній важливості інтеграції 
(знову церковне завдання) у спільноту, яка здійснює катехизацію - чи то сім'ю, 
чи то парохію - у к.. 619 наголошено як на передумові ефективної катехизи. Хоча 
іммігранти та меншини не згадуються виразно, тут підкреслено необхідність їх
ньої інтеграції у парохіяльну спільноту, щоб вони могли бути ефективно кате-
хизовані. Відтак роль та обов'язок товариств та груп (харизматичних груп, мо
литовних груп, первинних спільнот) підкреслено у к. 620. 

Катехитичний правильник, про який йдеться в к. 621 (DGG 103, 117; Послан
ня Синоду Єпископів 1977 p., п. 13), може бути особливий для кожної Церкви sui 
iuris або спільний для кількох з них, як і катехитична рада (к. 622), але у будь-
якому випадку він повинен відповідати ідентично сти кожної Церкви. Катехизми 
мають тепер авторитетне спільне джерело - Катехизм Католицької Церкви,4" 
який був створений відповідно до побажання, висловленого Синодом Єпископів 
1977 р. Єпархіальний єпископ має право й обов'язок підтримувати, спрямовувати 
і регулювати катехитичне навчання у своїй єпархії, яке підлягає приписам най
вищого церковного навчання і навчання Церкви sui iuris (кк. 621, 600, 601, 605). 
Якщо катехиза повинна ad extra дбати про екуменізм (к. 625),81 ще більше слід 
турбуватися, щоб єдність ad intra була пріоритетом для єпархіяльної катехизи. 
У парохіях, у яких немає католицьких шкіл, які надають катехитичний вишкіл, 
парох має ще більше відповідальности та обов'язків. Він відповідальний за 
дітей, підлітків та дорослих, з одного боку, і бездомних та інвалідів (наприклад, 
потрібна азбука Брайля для сліпих), з иншого. Він може залучати до співпраці 
помічників, особливо мирян, що робитимуть це «libenter» (радо) згідно з к. 624 
§ 3. Висвячені служителі та ченці повинні бути в авангарді цієї співпраці (§ 2). 
Пресвітери і диякони, які приналежні до парафії, тобто, мають канонічну місію 
бути на службі в парафії, зобов'язані допомагати парохові в катехитичному слу
жінні; у той час як ті, хто приналежний до реколекційного дому, школи або чер
нечого дому і т. д., що розташовані в парохії, не включені до цього канону. Щодо 
особливого катехитичного обов'язку монахів див. к. 479 (вище с. 366) та инших 
ченців к. 542 (вище с. 385). 

Канон 625 використовує CT 32 і 33, і приписує, що катехиза повинна мати 
екуменічний вимір і правдиво відображати инші Церкви та церковні громади, 
які були першою жертвою апологетики доекуменічної ери. Фінальний канон, 

80 Автентичний текст C E C € editio typica латинською мовою, Catechismus Ecclesiae Catholicae, LEV, 1997, 
проголошений папою Йоаном Павлом II15 серпня 1997 р. апостольським листом Laetamur magnopere, AAS 89 
(1997) 819-821; EV 16: 664-670. Це видання запровадило деякі важливі зміни (наприклад, стосовно смертної 
кари, служителя таїнства подружжя), які мають бути реалізовані у виданнях сучасними мовами. ССС замінює 
Гридентійський Катехизм: Catechismus ex decretis ConcUii Tridentini adparochos PU Viussu editus, Romae, 1566. 

81 Православні мають Православний Катехизм, що відповідає C E C . Роботи на кшталт Священної Кате-
шзи (Ієра каттщопс) Ніколаса Булгаріса (Відень, 1681) чи Короткого Катехизму Петра Могили (1596-1646), 
Митрополита Київського, не мають схвалення найвищої влади Церкви (вселенського собору). Останній є ком-
іендіумом Визнання Православної Віри (Confessio Orthodoxa: OpOôSoÇoç ôuoXoyia ще, тгіотєшс), який Могила 
іаписав латиною у 1640 p., відійшовши від Визнання Віри (1629) Кирила Лукаріса, Константинопольсько-
о Патріярха (1620-1638), натхненного кальвінізмом. Визнання Могили, перекладене грецькою і переглянуте, 
іуло в 1643 р. схвалене всіма чотирма православними патріярхами Константинополя, Олександрії, Антіохії 
Єрусалима. 



К К . 5 9 5 - 6 6 6 393 

к. 626, нагадує всім, хто служить катехизації, що вони беруть участь у виконанні 
церковного завдання і діють від імени Церкви (к. 596); тому канон вимагає пов
ної катехизи, хоча й в спосіб, пристосований до осіб і «відповідно до потреб їх
ньої культури». Ця остання фраза є перифразою інкультурації (СЕ 53, DGG 76). 8 2 

Вірні мають право на повну катехизу, чи то перед хрещенням, чи то після нього. 

3. Католицьке виховання (кк. 627-650) 
Услід за соборною декларацією про християнську освіту Gravissimum educa-

tionis (GE), CCEO вважає школу 8 3 тільки одним із засобів виховання, який, од
нак, має особливе значення (GE 5). Після п'яти вступних канонів про католицьке 
виховання 8 4 загалом, глава поділяється на три артикули: 1) школи, зокрема като
лицькі; 2) католицькі університети; 3) церковні університети й факультети. У ла
тинській мові «schola» стосується закладу початкової, середньої чи вищої освіти, 
і в Артикулі І (кк. 631-639) цей термін вживається у широкому сенсі, однак об
межений двома першими рівнями освіти у кк. 638 і 639. 

Позаяк виховання, поряд з народженням дітей, є метою для подружжя згідно 
з його природою, первинна відповідальність за виховання лежить на батьках. 
Також воно визнано їхнім правом у Всезагальній декларації прав людини від 
10 грудня 1948 (арт. 26 § 3). Тому першим середовищем (чи «школою») для като
лицькою освіти є дім; і первинна відповідальність (право й обов'язок) належить 
батькам (GE 2,3 і 6; LEF к. 17) або тим, хто законно посідає їхнє місце. Школа 
вважається допоміжним засобом виховання, і щодо її вибору батьки повинні ма
ти повну і реальну свободу. Для вірних соттипіо диктує норму (к. 630 § 2), щоб 
вони підтримували починання Церкви у царині виховання (GE 9). Відтак, за рів
носте инших умов (стандарт освіти, культурні фактори, безпека, кошти, відстань 
і т. ин.), католицькі батьки повинні посилати своїх дітей у католицькі школи. 
«Рівність» у цьому разі є не арифметичною, а пропорційною. Більшість като
лицьких батьків знають, що для забезпечення цінностей католицької освіти, які 
недоступні в инших школах, їм належить платити. Але якщо плата стає непро
порційно великою, батьки більше не можуть посилати своїх дітей до католиць
кої школи, яка в такому разі не здатна виконати своєї фундаментальної ме
ти - служити католицькому вихованню. Обов'язок «сприяти починанням Церк
ви, спрямованим на розвиток виховання, особливо на заснування, керівництво 

82 Слово «інкультурація» було викреслене з проекту доповідача тільки через страх вживання неологізму 
(див. к. 584 § 2). Синод Єпископів у своєму «Посланні до Народу Божого» 1977 р. (п. 5) використав «inculturatio» 
латинською мовою. CT не пішов йому услід, а вдався до вислову «vocabulum Gallicum acculturation vel incul-
turatiom (CT 53), що к. 626 передає як «culturae exigentiis respondentem». 

83 Відповідний розділ у ТІ був названий «De scholis» (Nuntia 3 [1976] 85-87), услід за С1С-1917 кк. 1372-
1383, названими «De scholis». 

8 4 Дотримуючись соборної декларації про католицьку освіту Gravissimum Educationis (GE), IV дослід
ницька група дала деяким канонам заголовок «De educatione christianaw. Згодом ця назва була замінена на «De 
educatione сашрііса», щоб запобігти будь-яким неправильним тлумаченням, у той час як попередня була зумов
лена прагненням не вводити будь-якого непотрібного конфесійного наголосу: порівняйте Nuntia 11 (1980) 63, 
і 17 91983) 35. Однак на користь цієї зміни була назва римського відомства «Конгрегація у справах католицької 
освіти» (ССЕ). 
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й утримання шкіл» (к. 630 § 2) не обмежується фінансовою допомогою чи бать
ками: використання засобів суспільної комунікації задля представлення справж
нього образу Церкви і її освітньої політики та діяльносте може бути однією 
з форм такої допомоги. СІС-І917 к. 1374 (і ТІ пішов услід йому) приписував: 
«Католицькі діти не повинні відвідувати некатолицькі, нейтральні чи змішані 
школи, тобто, відкриті також для некатоликів»; і місцевий єрарх повинен був ви
рішувати, чи можливо допустити виняток, якщо немає «відхилень». Нове право 
дозволяє прийняти це відповідальне рішення самим батькам. Ця свобода є особ
ливо доречна у змішаному подружжі. Але відповідальне рішення послати дітей 
у некатолицьку школу ще Не означає «віддати їх на виховання некатолицькій ре
лігії», що було б злочином, який заслуговує на «відповідне покарання» (к. 1439; 
СІС к. 1366). Роль Церкви у католицькій освіті є допоміжною і водночас супро
відною до («ипа сит» к. 628 § 1) ролі батьків. 

Багатогранна мета виховання окреслена в к. 629, з наголосом на формуванні 
людської особистосте На різноманітних рівнях. Тут йдеться про виховання як 
таке, а не конкретно про християнське чи католицьке виховання (к. 634), що 
входить до його складу. Це царина, у якій вірні можуть співпрацювати з иншими. 
Вихователі не повинні бути задоволені тим, що учні чи студенти роблять (їхніми 
успіхами чи досягненнями), а тим, чим вони стають: врешті-решт усе спрямо
вано на формування сповненої досконалосте любови до Бога 8 5 та инших людей, 
на вміння розрізняти вищі цінності і прагнути до них вільно і з «тонким від
чуттям справедливости та соціяльної відповідальносте», яке в нашому егоїстич
ному та несправедливому світі матиме форму солідарносте з бідними, знедо
леними, ізольованими і «біднішими» («tenuioris fortunae»: к. 630 § 1). Натомість, 
католицька шкоди, яка передусім пов'язана з фінансовими витратами, є" запере
ченням і зрадою християнського виховання. 

3.1. Школи, зокрема католицькі (кк. 631-639) 
Серед різних засобів досягнення мети католицького виховання, чільне місце 

тосідає католицька школа, на яку «повинна бути звернена турбота батьків, вчи
телів і церковної спільноти» (к. 631 § 1). 

Право Церкви засновувати виховні заклади сформульоване в к. 631 § 2 (GE 8), 
іке можна ставити перед державою, посилаючись на змогу бути вихователем як 
всі инші, однак не як ніхто инисий в силу її божественної місії (к. 595 § 1). 

Іерква має право засновувати і католицькі школи незалежно від їхнього типу 
гуманітарні, природничі і соціяльні науки, професійні, спеціялізовані: приклад-
[е мистецтво, технікуми, інформатика, засоби масової інформації і т. ин.: див. 
ЛС к. 802 § 2) і рівня (початкові, середні, вищі) та керувати ними. 

Відомство Римської Курії, якому довірено католицьке виховання у Вселенсь-
ій Церкві, має назву Конгрегація у справах католицького виховання (ССЕ). Саме 

83 ССЕС-2 перекладає «conformentur ad Deum perfectius cognoscendum et diligendum» як «готувались до 
ісконалішого пізнання і полюблення Бога» (к. 629). Однак, 1) «сопіштпаге» використовується в джерелі як 
цсилення до «formare» і означає «готуватися добре»; 2) «perfectius» є абсолютним компаративом (без об'єкту 
ірівняння) і має підсилювальне значення «найдосконаліший» або «сповнений досконалости». 
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ця конгрегація повинна визначати, чим є католицьке виховання на всіх рівнях, 
і встановлювати його цілі та визначати засоби (РВ 114). Відповідно католицькі 
університети та церковні університети цілковито підпадають під її юрисдикцію 
(РВ 116), також на територіях, що підлягають СОС, і на територіях, що підлягають 
СЕР (РВ 88 § 2). Однак, управління нижчих шкіл, а також семінарій (РВ 112-113) 
відповідно перебуває під трьома юрисдикціями, а саме ССЕ, СЕР і СОС. 8 6 

У цивілізованому суспільстві кожен може заснувати школу чи коледж, які під
лягають цивільному праву, і керувати ними, однак якщо вони не будуть визнані 
єпархіяльним єпископом чи вищою компетентною церковною владою, то не бу
дуть вважатися католицькими школами (к. 632), незалежно від католицького 
характеру їхнього виховання. Тому цілком можливо, що школа під керівництвом 
мирянина чи світської організації, буде католицькою школою, у той час як инша, 
під керівництвом священика, нею не буде. Якщо в єпархії накладено шкільний 
податок (кк. 1012; 630 § 2), ті, хто його сплачує, мають право знати, якими є ка
толицькі школи, достоту так, як вони мають право знати перелік затверджених 
об'єднань (к. 573), щоб мати змогу здійснювати своє право на об'єднання (к. 18). 
Окресливши в к. 629 мету виховання загалом, Кодекс фіксує специфічний харак
тер католицької школи, яка надає католицьке виховання (к. 634), зосереджене до
вкола «нового творіння», що народжене через хрещення і має право виростати 
до повноти постати Христа у Церкві. Цей специфічний елемент передбачає і вмі
щує (§ 3) те, що сказано про виховання загалом (к. 629). Католицька школа не 
є католицькою просто за числом своїх католицьких учителів та учнів; у школі 
може бути досить багато чи навіть більшість некатолицьких учнів. Проте шко
ла може залишатися католицькою. Однак це потребує пристосувань, за які від
повідає компетентна шкільна влада, така як директор чи директриса, керівник, 
єпархіяльний єпископ (§ 2). 8 7 

Єпархіяльний єпископ повинен забезпечити надання католицького виховання 
у єпархії. Якщо для здійснення цієї мети зовсім немає шкіл або немає належних 
шкіл, то він має обов'язок заснувати їх, відповідно до реальних потреб (к. 635) 
і стежити за їхнім католицьким характером, особливо в царині катехитичного 
навчання (к. 636 § 1). До учителів католицької релігії належать не лише ті, хто 
викладає катехизм у католицьких школах, а також і в инших школах, у тому 
числі й державних. У цих останніх може статися так, що католицьку релігію ви
кладають поряд з иншими релігіями як сховищами духовних та моральних цін
ностей. Призначення вчителів католицької релігії належить до компетенції єпар-
хіяльного єпископа, який може також усунути їх чи принаймні вимагати їхньо
го усунення з причин дотримання віри та звичаїв (кк. 597, 598). У некатолицьких 

86 М. Brogi, «La Congregazione per le Chiese Огіепіаіі», у: La Curia Romana nella cost. ap. «Pastor Bonus», 
(SG 21), L E V , 1990, c. 255. 

87 ССЕ, L'eecolecatholique{Католицькашкола), датована 19 березня 1977, E V 6 : 59-151; ССЕ, «Lay Catholics 
in Schools: Witness to Faith» (15 жовтня 1982), L 'Oservatore Romano, Weekly Edition in English, 25 жовтня 1982, 
c. 6-7; 1 листопада 1982, cc. 6-7, 9; 8 листопада 1982, c. 6-7; EV 8: 298-385; ССЕ, «The Religious Dimension of 
Education in a Catholic Schoolw, Origins 18 (15 вересня 1988) 213, 215-228; E. K. Braxton, «The Ecclesial Identity 
and Mission of Catholic Schools», Seminarium 38 (1998) 105-123. 
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школах він не завжди може зробити це, однак канон надає йому владу втрутити
ся, якщо це потрібно, що не є втручанням в автономію державної школи, а ле
гітимний захист релігії його законним представником. Якщо забезпечується тіль
ки певна інформація про християнство, а не справжнє католицьке виховання, це 
потрібно в доречний спосіб компенсувати, скажімо, з допомогою парохіяльної 
катехизи (к. 637). Єпархіяльний єпископ має право перевіряти, особисто чи через 
уповноваженого фахівця, усі католицькі школи у своїй єпархії, навіть ті, якими 
керують інститути посвяченого життя папського і патріяршого права, якщо тіль
ки вони не застережені за їхніми учнями, і зі збереженням автономії ченців в уп
равлінні внутрішніми справами своїх шкіл (к. 638 § 1). Ця перевірка передбачає 
право нагляду і охоплює такі питання як тексти і посібники, що використовують
ся для катехизи чи навчання католицької релігії, єпархіяльні іспити з католицької 
науки, віра і звичаї католицького штату і т. ин. Але єпископ не повинен нагляда
ти за внутрішніми катехитичними іспитами, належно поважаючи згадану вище 
автономію. 

Роль вчителів у католицькій школі підкреслює к. 639 соборним текстом «вчи
телі нехай пам'ятають, що передовсім вони є творцями, щоб католицька школа 
могла виконати свої цілі і завдання» (GE 8). 8 8 Звідси випливає потрійна каноніч
на вимога стосовно доктрини, прикладу життя і співпраці. 

3.2. Католицькі університети (кк. 640-645) 
Шість канонів про католицькі університети є плодом багатьох роздумів, дис

кусій та діялогу між ССЕ та власне католицькими університетами. їхній зв'я
зок з церковною владою, особливо з Римським Апостольським Престолом, - це 
делікатне питання з історичної, теологічної та юридичної точки зору. Канони 
640-645 підкреслюють рівновагу в інтересах спільного добра. 

Канон 640 визначає католицький університет, який слід відрізняти від цер
ковного університету, визначеного в к. 646. У той час як останній досліджує 
християнське одкровення разом з тими спорідненими науками, які безпосередньо 
пов'язані з ним, перший прагне завдяки цьому одкровенню вплинути на всю сфе
ру вищої культури (GE 10). Отже, канонічно чи юридично церковний університет 
не є католицьким університетом, хоча соціологічно він ним є. 

На противагу поширеному непорозумінню, назва «університет» не означає, 
що всі царини знань повинні обов'язково викладатися і досліджуватися там -
жоден університет у світі не робить і не може робити цього. У Середньовіччі 
університетом спершу називали гільдію студентів (universitas scholarium/alum-
norum), яка мала на меті захищати їхні права, переважно від експлуатації з боку 
домовласників, у яких вони винаймали житло, чи власників заїздів, де вони меш
кали; пізніше їхні вчителі також організували схожі гільдії (universitas magisto-
гитп). Саме на основі їхнього союзу виник universitas studiorum (скорочене «уні-

88 Tanner, D E C , II, 965. ССЕС-2 перекладає к. 639: «Вчителі, позаяк на них лежить головна відповідаль
ність за те, щоб католицька школа здійснювала свою мету та починання...» Головна відповідальність лежить 
не на вчителях, а на тих, хто засновує школу і керує нею. У каноні йдеться не про цю відповідальність, а про 
вирішальну і незамінну роль учителів у католицькій школі для реалізації цієї католицької ідентичности. 
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верситет» у сучасних мовах). Хоча університети за своїм походженням є дохрис
тиянськими, 8 9 католицькі університети в Парижі, Падуї, Оксфорді і т. д. постали 
в Середні Віки «із серця Церкви», як сказав папа Иоан Павло II у своїй апостоль
ській конституції Ex Corde Ecclesiae.90 Цей папський документ (ЕхСЕ), а також 
кк. 640-645, що відповідають СІС кк. 807-814, регулюють сьогодні діяльність ка
толицьких університетів. Хоча ССЕО (18 жовтня 1990) фактично з'явився на два 
місяці пізніше, ніж ЕхСЕ (15 серпня 1990), PCCICOR завершила його вже 28 січ
ня 1989 p., і саме тому в джерелах канонів ССЕО немає посилань на ЕхСЕ. 

Право Церкви засновувати католицькі університети (СІС к. 807) стверджу
ється уже в к. 631 § 1 («всілякого роду і ступеня школи»). Єдиний автономний 
факультет чи інститут того ж ступеня вищої освіти, що не є частиною універси
тету, розглядається у праві як рівний університетові (к. 640 § 2; СІС к. 814), 
хоча для отримання звання університету потрібно принаймні три факультети чи 
інститути. Те, що католицький університет є місцем перетину fides et ratio (віри 
й розуму), наголошено в к. 641, який витлумачує його природу та різноманітні 
завдання. 9 1 Поряд із самостійністю розуму існує також самостійність католиць
кого університету (ЕхСЕ 2 § 5). Не тільки Церква як інституція (Патріярша 
Церква, єпархія, чернечий інститут і т. д.), але й будь-які вірні (клирики, ченці 
чи миряни) можуть заснувати католицький університет (ЕхСЕ 3), однак він може 
отримати статус чи звання католицького тільки в тому разі, якщо буде канонічно 
заснований чи затверджений (к. 632). Згідно з к. 642 це може зробити не тільки 
Римський Апостольський Престол, але й також, попередньо порадившись з ним, 
і настоятель адміністративної влади кожної Церкви sui iuris: патріярх за згодою 
Синоду Єпископів для заснування католицьких університетів в межах терито
рії Патріяршої Церкви; чи митрополит за згодою Ради Єрархів (к. 167 § 4). 9 2 Од
нак, згідно з ЕхСЕ 3 § 1, кожен єпархіяльний єпископ може також зробити те са
ме, а тому норму в к. 642 слід тлумачити як ствердну, а не обмежувальну відпо
відно до норми про lex posterior (к. 1502 § 1). 

Богослов'я повинне відігравати особливу роль у діялозі між розумом і вірою. 
Тому якщо в католицькому університеті немає факультету богослов'я, то там 
повинна принаймні бути кафедра богослов'я чи богословські курси, доступні 
чи пристосовані для студентів (к. 643). Ті, хто викладає священні науки («віру 
й звичаї») повинні мати церковне доручення, видане або тими, хто згаданий 
в к. 642, або їхнім представником, хто може бути або не бути єпархіяльним 
єпископом (к. 644). 

Право Церков sui iuris засновувати власні католицькі університети широко 
обговорювалося під час кодифікації, особливо щодо Патріярших Церков. «Вплив 

89 Можна послатися на університет в грецькому місті Афіни, а також в Наланді і Такшасілі в Індії. 
, 0 Й о а н Павло II, апостольська конституція. Ex Corde Ecclesiae (15 серпня 1990), AAS 82 (1990) 1475-1509; 

EV 12, 414-492. 
91 ССЕ, the Pontifical Councils for the Laity, and the Pontifical Council for Culture, «The Presense of the Church 

in the University and in the University Culture» (22 May 1994), L E V 1994; EV 14: 1349-1405. 
92 Див. також Nuntia 12 (1981) 10; 17 (1983) 46; 27 (1988) 25; I. їиїек, Index Analyticus, (Kanonica 2), 195, 

«Metropolita». 
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католицького університету, саме тому, що це університет, перетинає кордони 
будь-якої місцевої Церкви, і має стосунок до Вселенської Церкви». 9 3 Для того 
щоб ступені і звання, які надає університет, визнавалися поза цими кордонами, 
з огляду на загальне добро рекомендується, щоб він мав певний зв'язок з Апос
тольським Престолом, позаяк університети, що засновані чи затверджені ним, 
визнає ЮНЕСКО. Тому Кодекс знаходить компроміс між автономією Церков 
і зв'язком зі спільним центром. 

Ефективний контроль (через missio сапопіса, або mandatum), який повинна 
здійснювати Церква над католицькими університетами, є дуже делікатним пи
танням, особливо у країнах на кшталт США, де вони ризикують бути позбавле
ними права на державну допомогу, або в країнах на кшталт Німеччини, де іс
нують факультети богослов'я в державних університетах і зв'язки між державою 
та Церквою регулюють конкордати. Конкретна формула контролю може видо
змінюватися, у той час як чітким залишається принцип, що єпископи у здійснен
ні автентичного церковного навчання мають відповідальність також і стосовно 
католицьких університетів, які, у свою чергу, не можуть бути такими без певного 
ступеня законної автономії. 

3.3. Церковні університети й факультети (кк. 646-650) 
Достоту так, як діяльність католицьких університетів регулює ЕхСЕ, діяль

ність церковних університетів регулює подібна апостольська конституція папи 
Иоана Павла II Sapientia Christiana (SapChr), приписів якої слід дотримуватися 
також з огляду на к. 650 («приписів, виданих Апостольським Престолом»). 9 4 При
рода і цілі церковних університетів сформульовані в кк. 646 і 647, і вони від
різняються від природи і цілей католицьких університетів настільки, що юридич
но точним є твердження, що церковні університети не є католицькими універси
тетами (див. к. 640 § 2), як би парадоксально це не звучало, позаяк соціологічно 
вони схожі на різні види, що належать до одного роду. Не слід також сплутувати 
ті й инші із вищими семінаріями, хоча доктринальна підготовка студентів для 
священнодійства є функцією церковної семінарії (к. 647 § 2). Природа і цілі цер
ковних університетів чітко сформульовані в кк. 646-648, услід за GE 11 (де, од
нак, немає терміну «церковний університет», а тільки «факультети священних 
наук»), але головним чином у світлі SapChr.95 Тільки академічні ступені, надані 
церковними університетами мають канонічну цінність (к. 648). 

Церковні університети можуть бути засновані не тільки найвищою церков
ною владою, але й найвищою адміністративною владою Церкви sui iuris, як 
у к. 642. Якщо церковний університет хоче, щоб його ступені визнавалися в усій 
Католицькій Церкві, то він повинен звернутися до Римського Апостольського 
Престолу. Відтак, заради ширшого визнання, його канонічне заснування має 

93 Nuntia 17 (1983) 43; 11 (1980) 62. Тепер існує три Східні Католицькі Університети, два з них у Ливані: 
Université de Saint Joseph, Bierut; Université de Saint Esprit, Kaslik; і Український Католицький Університет 
у Львові. 

94 Папа Йоан Павло II, Sapientia Christiana (15 квітня 1979), AAS 71 (1979) 469-499; EV 6, 1330-1454. 
95 Proemium, III, і арт. З §§ 1-2. 
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бути спільною справою (simul сит) з Римським Апостольським Престолом, чиї 
норми повинні регулювати його статути (к. 650). Ця норма дозволила радикаль
но скоротити число канонів з десяти в початковому проекті до теперішніх п'яти 
в Кодексі. Цей simul сит не витлумачений в Кодексі, а повинен формуватися на 
практиці. Деяке світло на значення simul сит може пролити його використання 
в к. 628 § 1: «Обов'язком Церкви, оскільки вона через хрещення породила нові 
створіння, є спільно з батьками дбати про їх католицьке виховання». Головна від
повідальність за католицьке виховання лежить на батьках, однак Церква також 
виховує una cumparentibus. Схоже розуміння оберігає принцип субсидіарности у 
питаннях заснування церковних університетів і управління ними. 

Канон 650 формулює те, що повинні містити статути церковного універси
тету: практично він є змістом для SapChr, а також Ordinationes CEC. Наприк
лад, статтю статутів стосовно «іменування викладачів або звільнення їх з уряду» 
регулює SapChr 27, який стверджує: «Ті, хто викладає дисципліни щодо віри 
й звичаїв, повинні отримати канонічну місію канцлера чи його представника, 
склавши визнання віри. .. .Инші викладачі повинні отримати дозвіл викладати 
від канцлера чи його представника» (§ 1). Крім того, «усі викладачі перш ніж 
отримати уряд чи перед піднесенням до найвищого викладацького ступеня, або 
в обох випадках, повинні отримати «Nihil obstat» від Святого Престолу (§ 2). Те, 
що було сказано вище про «богослов'я і церковне навчання» (к. 606), має силу 
і тут, але тільки в інституалізований спосіб. 

4. Засоби суспільної комунікації, зокрема книги (кк. 651-
666) 

Самовираження, фундаментальне людське право, частково прийняте в Кодек
сі як християнське право (к. 21). Достоту так, перше не є абсолютним і необме
женим, а підлягає контролю суспільства, так і останнє регулюється канонами 
Церкви, особливо щодо інструментів суспільного спілкування (кк. 651-666; СІС 
кк. 822-832), які популярно називають засобами суспільної, комунікації. Засоби 
суспільної комунікації націлені на широкі маси і відрізняються від групових 
засобів комунікації, націлених на групи чи індивідуумів. У той час як драма, 
опера, симпозіум і т ин. є груповими засобами комунікації, радіо, телебачення, 
кіно, преса Інтернет і т. ин. є масовими засобами комунікації. Позаяк ці останні 
є ефективними засобами проголошення Євангелія (к. 595 § 1, 651 § 1), Церква 
вимагає права на їхнє використання і регулювання їхнього використання. Канон 
651 § 2 містить особливий заклик до діячів засобів суспільної комунікації дбати 
про те, щоб вони були наповнені духом Христа. 

Після тривалих консультацій, під час яких Церква відігравала вагому роль 
в апостоляті преси, у 1975 p. CDF опублікувала деякі детальні приписи, що прак
тично переглядали СІС-1917 кк. 1385-1405 «De praevia censura librorum eorum-
que prohibitione». 9 6 Це був загальний декрет у шести статтях, що мав законодавчу 

CDF, Decretum Eccleasiaepastorum vigilantia circa libres, 19 березня 1975, AAS 67 (1975) 281-284. 
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цінність для всієї Католицької Церкви. Обидва кодекси практично запозичили 
його з невеликими редакційними змінами, а тому не всі подібності між СІС 
і ССЕО у цій сфері слід просто розглядати як копіювання першого останнім. Од
нак, у ньому йшлося тільки про книги; і СІС практично зайняв ту саму позицію, 
коли инші засоби суспільного спілкування тільки згадувалися. ССЕО, навпаки, 
пішов далі. 

Канон 653 передає партикулярному праву завдання детальніше врегулювати 
норми щодо засобів суспільної комунікації, що не є книгами, позаяк ця сфера 
постійно змінюється і розширюється. Хоча канон виразно згадує тільки радіо, 
кінематограф і телебачення, додаток «та подібного роду» охоплює инші засоби 
суспільного спілкування, у тому числі і ті, що можуть ще бути винайдені. 9 7 Існує 
суттєва відмінність між обома кодексами у цій сфері через кк. 653 і 654. Від
повідником к. 654 у СІС є к. 842 § 2, який обмежується книгами та иншими схо
жими творами. Тому правильним є таке спостереження: 

Електронне «опублікування» не було передбачене каноном: наприклад електрон
ний лист, сервери, інтернет-сайти, комакт-диски, инші засоби спілкування в Інтер-
неті; вони не вимагають подання для схвалення... Инші засоби суспільної комуніка
ції, звукові чи візуальні, також не включені в цю категорію книг; тому аудіо- чи видео
записи, касети, диски та грампластинки не підлягають попередній цензурі.98 

Це стосується СІС, але не ССЕО, канон 654 якого передбачає електронне 
опублікування і охоплює всі нові засоби суспільної комунікації, а також ті, які 
можуть бути винайдені завдяки новим технологіям. По суті, саме у світлі цього 
був переглянутий його проект, який згадав плівки та диски, однак ризикував об
межитися тільки цим. 9 9 Щобільше, сказане про книги у загальному праві має, 
згідно з к. 654, ширше застосування: «Приписи загального права про книги сто
суються також будь-яких инших письмових чи мовних виступів, відтворених 
якимсь чином за допомогою технічних винаходів і призначених для публічного 
розповсюдження». 1 0 0 Термін «книга» загалом стосується будь-якого письмового 
матеріялу, що постійно доступний читачам незалежно від розміру (буклети, пам
флети, проспекти, брошури), способу відтворення (друковані книги чи рукопи
си, 1 0 1 фотокопії, лінотипи і т. ин.), розповсюдження (комерційні, спонсорські, 
вільно поширювані видання), публікації (опубліковані відповідно до цивільного 

57 У відгуках на Проект De Magistère Ecclesiastico було спостережено, що к. 73 нехтував тим фактом, що 

за останні двадцять років у кібернетиці та інформатиці відбулися грандіозні зміни, як-от перетворення ком
п'ютера на засіб комунікації. Додаток et eiusmodi став позитивною відповіддю на це спостереження: Nuntia 17 
(1983) 50, к. 73. 

98 New Commentary, с. 980. 
59 У Проекті ССЕО к. 654 було «sermonibus taenia magnetica vel orbi phonographica incisis». Nuntia 17 (1983) 

50, к. 74. Це було замінене теперішнім реченням, «яке є більш вичерпним, позаяк передбачає майбутній розви
ток науки у царині технічних інструментів засобів суспільної комунікації» (с. 51 ). 

1 0 0 ССЕС-2 перекладає «divulgatio publica» (к. 654) як «публічне розповсюдження», але це просто означає 
«опублікування». Канон не стосується того, чи книга продається, а чи розповсюджується приватно або публічно. 

1 0 1 Перш ніж був винайдений друк з допомогою рухомого шрифту приблизно у 1456 р. (і використаний 
вперше для друкування Біблії), усі були рукописними. Винайдення друку кардинально змінило саму концепцію 
публікування книг і причинило появу судового процесу стосовно інтелектуальної власности та авторського 
права. 
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права чи поширювані «pro manuscripto»). 
Позаяк засоби суспільної комунікації можуть перебувати на службі як добра, 

так і зла, правильно не уникати їх, а вчитися використовувати відповідально, як 
це наголошено у післясоборовому навчанні Церкви. 1 0 2 Пропагування доброї лі
тератури (наприклад, к. 655 §§ 1-2; створення гарних біблійних перекладів і їх 
поширення) є ефективнішим, ніж осудження поганої літератури - такою була по
літика доватиканської Церкви з її періодично оновлюваним Індексом забороне
них книг.103 Застосувавши позитивний підхід («Запали свічку, а не проклинай 
темряву»), к. 652 § 1 канонізує практику, що існує у певних Східних Церквах 
(наприклад, візантійської традиції) благословення нової книги. Якщо раніше це 
було прерогативою патріярха, то тепер це можуть робити також инші єпископи 
відповідно до к. 661 § 3, беручи до уваги зміст та якість, а не тільки побожний 
обряд на кшталт благословення медальйона чи джерела. Якщо потрібно, шкід
ливі книги можуть бути також осуджені чи заборонені (кк. 605, 652 § 2), з ура
хуванням соціологічного закону, що заборонені книжки отримують багато не-
заслуженої реклами і активніше продаються, так що ліки стають гіршими від 
хвороби. Відповідно до принципу субсидіарности краще, коли необхідна цен
зура буде застосовуватися спершу у зацікавленій Церкві sui iuris, якщо тільки 
(як це часто трапляється) зло не проникло крізь її кордони, і потрібне втручання 
національного чи навіть наднаціонального органу на кшталт CDF. 1 0 4 У колиш
ньому праві жодна книга, у тому числі й на світську тему, не могла бути опубліко
вана священнослужителями чи ченцями без дозволу єрарха, у той час як мирянам 
потрібен був дозвіл для книжок щодо віри й звичаїв (СІС-1917 кк. 1385-1386). Но
ве право, більше поважаючи право на самовираження, розширює сферу свободи. 

1 0 2 I I Ватиканський Собор, декрет Inter Mirifica (IM) про засоби суспільного повідомлення. Проголошений 
під час першої фази собору (4 грудня 1963 p.), цей документ з типово «дособоровою» і «моралізуючою» по
зицією бідний на доктрину і, мабуть, найслабший з усіх соборних документів. Його дефекти були виправлені у 
широкому післясоборовому документі Папської Ради з суспільного спілкування, Communia et Progressio (CP), 
датованому 23 травня 1971, AAS 13 (1917). Див. особливо «користь засобів суспільної комунікації для поши
рення євангелії (С3 126-134); «преси» (136-141); «кінематографу» (142-147); «радіо і телебачення» (148-157); 
«театру» (158-161). Ця Папська Рада є допоміжним управлінням у Святому Престолі (наприклад, вона дбає про 
щорічне відзначення дня суспільного спілкування, встановленого II Ватиканським Собором; ІМ 18; PB 170 
§ 4); вона не має жодної реальної юрисдикції над Східними Церквами (PB 169-170). Ордотоксальність пові
домленого послання розглядає CDF, орган папського нагляду, який у своєму декреті Ecclesiae Pastorum (19 
березня 1975), AAS 67 (1975) 281-284, підкреслив право й обов'язок пастирів Церкви здійснювати нагляд. Див 
також пастирську інструкцію тієї ж Папської Ради, Aetatis novae (22 лютого 1992), AAS 84 (1992) 447-468; EV 
13: 1002-1105. 

т Ті, хто читав чи мав книгу, перелічену в Індексі, ipso facto підпадали під скскомуніку, застережену за 
Апостольським Престолом (СІС-1917 к. 2318 § 1). CDF скасувала Індекс з допомогою Повідомлення (14 червня 
1966),AAS58(1966)445. 

, < м Слід звернути увагу на інструкцію C D F (30 березня 1992), яка формально не стосується Східних Ка
толицьких Церков; проте вона може бути корисною для формування партикулярного права. У цій інструкції 
сказано поважати «законодавство Церкви» щодо використання засобів суспільної комунікації, і її «надіслала 
всім єпископам Католицької Церкви» CDF, відомсі во, яке має владу над Латинською Церквою і Східними Ка
толицькими Церквами: «Інструкція про деякі аспекти використання інструментів засобів суспільної комуніка
ції у поширенні віровчення» (ЗО березня 1992). Італійський оригіналу: Com 24 (1992) 18-27; EV 13: 1559-1604; 
англ. перекл. у: Origins 23 (1992/1993) 92-96. У листі до СОС, датованому 18 липня 1993 p., CDF оголосила, 
що Інструкція стосувалася тільки Латинської Церкви. Це питання обговорюється у світлі ССЕО к. 1492 у: 
Nedungatt, «Normae indolis iuridicae ad tenorem c. 1492 ССЕО applicandae» Periodica 86 (1997) 477-491. 
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У Церкві більше не існує попередньої цензури за винятком трьох вкрай важливих 
сфер: Святого Писання, літургійних текстів і катехизмів чи рівнозначних текс
тів, що призначені для прилюдного використання і мають офіційний характер. 
Не потрібно жодного дозволу для опублікування книжок, навіть щодо віри й зви
чаїв (кк. 655-658), хоча «рекомендується», щоб для цих останніх був отриманий 
попередній дозвіл, і канон вимагає обов'язкового дотримання приписів інститу
тів посвяченого життя (к. 659). У к. 660 те, що є тільки антиклерикальним, не 
слід плутати з антикатолицьким чи навіть нерелігійним як таким. У той час як 
у СІС Іісегйіа і арргоЬаііо є практично синонімічними, ССЕО к. 661 § 1 розрізняє 
три рівні єрархічного втручання: 

1. дозвіл: без помилок щодо віри й моралі; 
2. схвалення: перше плюс відповідність автентичній науці Церкви; 
3. похвала і благословення: перше і друге плюс рекомендація. 

Дія цих актів може мати обмеження: по-перше, вони стосуються тільки ори
гіналів (к. 663 § 1), а не їхніх перекладів чи нових видань (к. 663 § 1): нове ви
дання передбачає зміни, на відміну від стереотипного видання, яким називають 
перевидання без змін. По-друге, позаяк влада патріярха територіяльно обмеже
на, дія його актів також територіяльно обмежена (кк. 150, 663 § 2), так як і пас
порти можуть бути чинними для подорожей в одні країни, а не в инші; але схва
лення літургійних текстів правосильне всюди, як і самі тексти. 

Святе Писання. Позаяк Біблія не є книгою окремої людини, а книгою всієї 
Церкви і її власністю, видання Біблії, навіть її поодиноких книг, потребують при
наймні церковного дозволу. Це не означає, що Біблія оголошується непомиль
ною, а що публікація цього конкретного видання відповідає вимогам права і та
ким чином є законною. З иншого боку, Біблія, опублікована без дозволу, не є за
бороненою книгою: компетентна церковна влада може просто не зважати на неї, 
якщо вважає це видання нешкідливим, або заборонити його, якщо його викорис
тання завдає шкоди, 1 0 5 або прийняти його, якщо воно корисне. Будь-яка книга, 
у тому числі й Біблія, потребує церковного схвалення, якщо вона буде викорис
товуватися для катехизації чи Літургії. Знову ж, очевидно, що схвалюється не 
сама Біблія, «автором якої є Бог» і яка «містить правду, дану їй Богом для на
шого спасіння» (див. БУ 11), а це конкретне видання Біблії. У приготуванні еку
менічних видань Біблії потрібно дотримуватися настанов РСШіСР (який у той 
час називався Секретаріятом у справах християнської єдности), виданих разом з 
Об'єднаним Біблійним Товариством (2 червня 1968 р.). 

Літургійні книги. Історія демонструє велике різноманіття у практиці та нор
мах, що керують виданням та передруком літургійних книг у Східних Церквах, 

1 0 5 На теперішній прогресивній стадії біблійних студій жодне упереджене видання Біблії не має шансу 
Г>> ги успішним у вибагливій шодо якости та конкурентній ринковій економіці, хоча секти зі своїми дешевими 
і навіть безплатними, але специфічними перекладими можуть проникати у простий народ, який в такому разі 
повинні захищати пастирі Церкви у Павловому дусі (Ді. 20: 28-30). 
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як Католицьких, так і Православних (606) Тому, наприклад, мароніти і сирійці 
переглянули свої літургійні книги завдяки своїм патріярхам. У халдейців Павло 
Беджан з власної ініціятиви взявся за перегляд тексту Літургій Часів (або Цер
ковного Правила), і він був опублікований з дозволу патріярха, а згодом у 1901 
і схвалений патріярхом требник. Від вірменів і румунів вимагали, щоб вони по
дали перегляд своїх літургійних текстів на схвалення до Риму. Альфонс Раес, 
експерт у питанні східних Літургій, пише: 

Серед причин, через які Святий Престол вимагає свого затвердження чи перегляду, 
є такі: уникнути висловів, які не є ортодоксальними чи двозначними; усунути чи 
виправити обряди чи церемонії, які не відповідають католицькій науці; запобігти су
перечкам та розбіжностям, які може спричинити поява переглянутого тексту; ство
рити певну однорідність кожного обряду; і, зрештою, наглядати за цілісністю та чис
тотою обряду.1 0 6 

Хоча жоден текст, у якого немає церковного затвердження, не повинен вико
ристовуватися у літургійних відправах, саме це затвердження схоже на законо
давчий акт кожної Церкви sui iuris, за винятком того, що воно підлягає поперед
ній перевірці (recognitio) СОС (к. 657 § 1). Цей перегляд охоплює вивчення текс
ту і пропозиції щодо вдосконалень чи накладання виправлень, якщо це потріб
но. Слід зауважити, що за винятком Патріярших, Верховних Архиєпископських 
і Митрополичих Церков sui iuris, затвердження перебуває в компетенції СОС, якій 
можуть пропонувати тексти глави цих Инших Церков sui iuris. Переклади також 
потребують такого затвердження, але не потрібно перевірки СОС, яку, однак, слід 
поінформувати, надіславши копію. Затверджені літургійні тексти можуть бути 
передруковані владою, яка їх затверджувала, або місцевим єрархом (к. 662 § 1), 
з підтвердженням, що передрук є справжньою копією (concordat cum originali), 
що буде виразно надруковане на титульних сторінках книги. Книги молитов, на-
боженств чи гимнів не є справжніми літургійними текстами, але споріднені з ни
ми, позаяк право передбачає їхню роль у регулюванні молитовного життя христи
ян; тому вони потребують церковного дозволу (к. 656 § 2). Літургійні тексти ви
магатимуть періодичної реформи (позаяк жоден біблійний переклад не існує раз 
і назавжди), але вся літургійна реформа повинна відбуватися з огляду на орга
нічний прогрес і не шкодити єдності Церкви (кк. 657 § 4, 40 § І ) . 1 0 7 

Катехизм. Стосовно роботи над катехизмом Кодекс обумовлює, щоб один 
і той же катехитичний правильник та катехитичні тексти використовувалися в од
ній і тій же Церкві sui iuris, хоча вони можуть також бути спільними і з иншими 
Церквами sui iuris (к. 622). Єпископи, які підлягають загальному і партикулярно
му праву, компетентні затверджувати катехизми та инші катехитичні посібники 
(к. 658). Може існувати багатий вибір різноманітних катехитичних та літургій-

1 0 6 А. Raes, «Livres liturgiques des Églises orientales», DDC VI , 606-610. 
1 0 7 COC, Instruction, 12, 18-29. 
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них текстів на ринку (віднайдені і критично відредаговані давні тексти, ново-
створені тексти і т. ин.), але їхнє інституційне використання для катехитичних 
та літургійних цілей вимагає церковного затвердження (к. 663 § 2). 

Автор та Єрархія. Автор може вибирати з двох місцевих єрархів (автора, 
місця публікації) чи їхньої вищої влади для отримання дозволу, затвердження чи 
благословення, залежно від обставин (к. 664). Автор шукає не ласки {favor, або 
gratia), а прагне лише виконати юридичну умову для здійснення свого христи
янського права на самовираження (к. 21). Це право не є абсолютним і, як усі 
права, може бути врегульоване компетентною владою з огляду на загальне добро 
(к. 26 § 1). Відповідно і право окремих осіб та приватної сфери щодо Священного 
Писання і літургійних та катехитичних книг є ще обмеженішим. Якщо тимчасо
во відкласти ці три типи книг, то правдивим буде твердження, що вірні мають 
право самовираження через публікацію книг. Там, де у цій сфері потрібний єрар-
хічний дозвіл, дозвіл публікувати книги не є наданням ласки, а тільки регулює 
здійснення права. Відтак тут не можна застосувати припис к. 153 0, який твердить, 
що «ласки, в якій відмовила якась влада, не може правосильно надати инша 
влада», коли від останньої приховується факт відмови. Але поза згаданими вище 
трьома привілейованими класами книг автор може законно спробувати отримати 
від єрарха дозвіл на публікацію, навіть коли йому відмовив инший. 

Не такою є теперішня доктрина латинського канонічного права, де досі дозвіл 
на публікацію, без жодного розрізнення, розглядається як ласка. Це питання слід 
розглядати в історичній перспективі. Право на самовираження не було визнане 
в СІС-1917, і дозвіл публікувати книги просто розглядався як ласка. Тому, якщо 
у дозволі відмовляв один ординарій, його не можна було отримати від иншого, не 
поінформувавши його про відмову (СІС-1917, кк. 44, 1385 § 2). Але у проміжку 
між СІС-1917 та СІС-1983 відбувся серйозний правовий поступ у сфері людських 
та християнських прав, і нові кодекси визнають право на самовираження (СІС 
к. 218, ССЕО к. 21). Цілком логічно, що вони не зберегли старий припис щодо 
відмови у дозволі на публікацію книжок. Однак CDF, у своїй інструкції від 30 
березня 1992, повернулася до старої норми, 1 0 8 стверджуючи, що автор, якому від
мовив у дозволі один ординарій, повинен поінформувати про це иншого. У такий 
спосіб дозвіл на публікацію зараховується до права стосовно рескриптів ласки, 
а не правосуддя109 чи ius. Однак видається, що не кожен дозвіл на публікацію 
є ласкою. 1 1 0 

За надання дозволу чи затвердження передусім відповідає зацікавлений єрарх, 

10» Інструкція CDF (30 березня 1992), див. 11 § 2; EV 13: 1584. 
т Рескрипти ласки відрізняються від рескриптів правосуддя: див. A. Van Hove, De Rescriptis, Mechlin-

Rome, 1936, 152-165; про відмову у дозволі див. с. 153-154. 
1 1 0 C D F підтримує Com 15 (1983) 106-107 і різноманітні коментарі, такі як Letter and Spirit (1616, с. 448), 

MiinstKom СІС (H. Mussinghoff, Stand Mârz, 1997, c. 824, 1), Handbuch (c. 711), New Commentary (c. 979), кожен 

з яких визнає в иншому місці право на самовираження. У будь-якому разі, як стверджувалося раніше (п. 99), ця 
інструкція C D F не стосується Східних Католицьких Церков. Див. також P. Pavanello, «Commenta a un canone: 
Nuova richiesta a un'autorità différente di una grazia negata (can. 65)», QDE 13 (2000) 192-198. 
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хоча він може покластися на думку цензорів, що призначаються ad hoc чи регу
лярно, навіть як рада. На підставі їхньої письмової думки або своєї власної він 
може задовольнити або відкинути прохання, але у випадку відмови причина та
кож має бути повідомлена письмово. 1 1 1 Наданий дозвіл чи затвердження мусить 
бути виразно надрукованим на титульних сторінках книги. 1 1 2 

Відповідно до к. 665 за ікони, картини та релігійні публікації, призначені для 
показу, продажу і розповсюдження у церквах та школах, відповідають парохі-
яльні священики (§ 1), як і за фільми, що демонструються в кінотеатрах парафії 
(§ 2). Це позбавляє вірних права й обов'язку мати сформовану християнську роз
судливість і використовувати її (к. 665). Паралельний СІС к. 827 § 4 є суворішим, 
позаяк він вимагає для випадку у § 1 церковного дозволу принаймні після пуб
лікації. 1 1 3 

«Часописи, журнали, періодика і газети не потребують imprimatur, здебільшо
го, вони не належать до публікацій, які потребують попереднього затвердження; 
також часто їхніх випусків не дозволяє попередньо перевіряти». 1 1 4 Відтак новини 
і коментарі очевидно не є матеріялом для попередньої цензури, як і багато того, 
що з'являється у тижневиках. Однак, навіть у частих періодичних виданнях, у 
тому числі й серйозних щоденних газетах, опубліковані статті та есе часто готу
ються довго, а тому не можуть претендувати на відсутність попередньої цензури 
тільки на підставі терміновости, як це зазвичай трапляється на радіо та телеба
ченні. У таких випадках редактора чи директора зазвичай вважають цензором. 

В останньому каноні, к. 666, йде мова про «авторські права» на «інтелектуаль
ний твір», під які підпадають права не тільки авторів книг, але й мистецькі твори 
на кшталт ікон і створення музики, фільмів, відео і т. ин. Вони перебувають під 
охороною закону, а тому підлягають розгляду в церковному трибуналі за подан
ням автора, спадкоємця, продюсера і та власників инших подібних титулів. Цьо
го положення бракує в ССЕО, який в к. 828 вимагає отримання дозволу на пе
ревидання декретів та актів церковної влади, як у ССЕО к 666 § 2. Новаторство 
ССЕО полягає в тому, що він визнає правовий захист інтелектуальної власносте 

1 1 1 Загальне право щодо цензури (к. 664) передає багато деталей партикулярному праву. Наприклад, якщо 
цензор висловлює негативну думку, це не означає, що питання вирішене (якщо тільки книжка не безглузда 
і не є простим мотлохом). Як і у справах щодо недійсности подружжя, після двох однакових негативних ду
мок єрарх може дати відмову авторові, хоча може й задовольнити його прохання після однієї позитивної дум
ки, якщо тільки особливий випадок не вимагатиме двох позитивних думок. Невдоволений автор має право на 
рекурс відповідно до кк. 996-1006. 

112 і. Coriden, «The End of the Imprimatur», Jurist 44 (1984) 339-356. Згідно з автентичним тлумаченням 
PCLTInt (20 січня 1987) у СІС к. 830 § 3, imprimatur має бути опублікованим у книзі (AAS 79 [1987] 1249). Це 
широке тлумачення формально не стосується ССЕО к. 664 § 3, який ще не був проголошений. Однак, з огляду 
на той же ratio legis і з пастирської точки зору може існувати публічний інтерес щодо того, чи юридичні вимоги 
були виконані (наприклад, у виданнях Біблії чи катехигичних творах). Відтак партикулярне право Церков sui 
iuris може вимагати оприлюднення imprimatur. Див., однак, R. J. Barett. «The Pitfalls of the Imprimatur: A Gloss 
on Can. 827 § 2», Angelicum 77 (2000) 165-202. 

1 1 3 E. Baura, «II permesso per la pubblicazione di scritti», IE 1 (1989) 249-256. 
114 New Commentary, 980. 
1 1 5 Наприклад, тексти, запозичені в инших авторів потребують належного визнання, і потрібно дотримува

тися загальноприйнятих домовленостей на кшталт лапок, які слід використовувати для текстових цитат, під за
грозою звинувачення у плагіаті. Фотокопіювання не може перевищувати меж, визначених правом як «законне 
використання». 
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для всіх вірних." 5 Детальніші норми у цій сфері повинне робити партикулярне 
право, зважаючи на цивільне право, що діє стосовно інтелектуальної власности 
(diritto d'autoré). Право щодо інтелектуальної власности є радше чимось новим 
в історії права, попри розповсюдження плагіату і поширення апокрифів в антич
ності та Середніх Віках. Зміст правових норм та їхнє дотримання відрізняється 
від країни до країни, що можна побачити на прикладі загального поширення 
електронних публікацій у деяких країнах. Наприклад, з огляду на к. 666 можуть 
бути канонічно захищені від піратства не тільки зареєстровані компакт-диски з 
церковною музикою, але й власні мистецькі, музичні літературні твори вірних. 
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Титул XVI 

ПРО БОЖИЙ КУЛЬТ 
І ЗОКРЕМА ПРО СВЯТІ ТАЇНСТВА 

(кк. 667-895) 

Сам заголовок Титулу X V I ССЕО підкреслює, що Таїнства, особливо Євха
ристія, є найважливішими актами богопочитання. У Таїнствах звершується бо
гоявления Пресвятої Тройці задля нашого спасіння. Тому Церква, святкуючи та 
здійснюючи Таїнства, силою Святого Духа, поклоняється Триєдиному Богові 
і_бере участь у поклонінні небесної Церкви (БС 8). 

Богопочитання головне для Церкви, а тому і для Кодексу. Суттєве значення 
має і те, що перший документ, який прийняв як конституцію II Ватиканський Со
бор, стосувався Святої Літургії; також перший проект, підготований РССІССЖ^ 
і надісланий консультативним органам у червні 1980, був проектом цього Титулу.2 

"Після восьми вступних канонів (кк. 667-674) у багатьох главах розглянуто сім 
Таїнств. В останній, восьмій главі (кк. 869-895), йде мова про инші елементи та 
аспекти богопочитання на кшталт посвячення і благословення, священних місць 
і свят, почитання святих і т. ин. Титул X V I є найбільшим окремим Титулом, по-
заяк загалом налічує 229 канонів, що становить приблизно сьому частину усіх 
инших канонів. Вони відповідають 420 канонам СІС, Книги IV, що має назву 
«Святительський уряд Церкви», яка поділена на три частини: Таїнства (Частина 
І: кк. 840-1165), инші акти богопочитання (Частина I I : кк. 1166-1204), Святі міс
ця і часи (Частина I I I : кк. 1205-1253). _ , ~ - ч 

— М и почергово будемо стисло коментувати кожен з канонів, за винятком кано- | 
нів про подружжя (Глава 7: кк. 776-866), про які окремо розповідає фахівець із 
цього питання. Тим паче, цей поділ певним чином відповідає факту, що ці кано
ни готували дві дослідницькі групи РССІССЖ. Детальніше обговорення кано
нів, особливо у світлі богослов'я Таїнств, можна знайти у деяких публікаціях на 
цю тему.3 " 

1 Індекс звітів щодо прогресу роботи «Coetus de Sacramentis» (VIII дослідницька група) і «Coetus de 
Matrimonio» (VII дослідницька група), див. у Nuntia 31 (1990) 57-60. Зокрема ТІ див. у Nuntia 4 (1977) 41-71; 
6 (1978) 66-79; 7 (1978) 64-103, за винятком подружжя, для якого роль ТІ виконував CA. 

2 «Schema canomim de cultu divino et praesertim de sacramentis», Nuntia 10 (1980) 3-64. 
3 Dimitrios Salachas, Teologia e disciplina dei sacramenti mi Codici latino e orientale: Studio teologio-giuridico 

comparative, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1999; той же автор, h'iniziazione cristiana nei codici orientale e latino; 
battesimo, cresima eucaristia nel CCEO e nel CIC, Rome - Bologna, Edizioni Dehoniane, 1991. 
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Вісім вступних канонів є, як зазвичай, вступними за своїм характером. Вони 
дають визначення Таїнствам (к. 667), розповідають про поняття публічного бо-
гопочитання (к. 668) і роль найвищої влади Церкви (669), встановлюють деякі 
загальні норми щодо їх відправи та спільного звершення з иншими християна
ми (кк. 670-671). Останні три канони узаконюють догму щодо неповторюванос-
ти трьох Таїнств (к. 672), приписують активну участь вірних в звершенні всіх 
Таїнств (к. 673) і вимагають від вірних дотримання літургійних норм (к. 674). 

Канон 667. Таїнства були встановлені Христом і доручені Церкві для того 
щоб поширювати і розподіляти Божі Таїнства задля нашого спасіння (1 Кор. 4:1). 
Відтак Церква має обов'язок правити й уділяти Таїнства, дієві видимі ознаки 
Христових Таїнств.4 Наш Господь Ісус Христос діє у Таїнствах і розподіляє Та
їнства свого життя через служителів своєї Церкви, які діють in persona Christi 
силою Святого Духа. Кожне Таїнство спричиняє таємниче і містичне П р е о б р а 
ження особи, яка приймає його, зміну, яку можливо досягти завдяки силі ожив-

гочого Святого Духа. 
Наслідком прийняття Таїнств є освячення чоловіків і жінок, яке полягає у пе

ретворенні їх на справжніх свуків Бога Отця у єдності з Христом і Церквою, 
Його Тілом. Переживаючи сакраментальні Таїнства, усі вірні, а особливо свя
щеннослужителі, повинні ревно прагнути дотримуватися всіх приписів Церкви 
стосовно богомільної відправи і приймання Таїнств. ^ 

Канон 668. Канон відокремлює прилюдне поклоніння від приватного. Ці тер
міни «прилюдний» і «приватний» використовуються тут як юридичні терміни, 
що походять з римського права, а не як терміни соціологічні. Богопочитання чи 
літургічне поклоніння є прилюдним, коли воно виконується відповідно до при
писів та звичаїв кожної Церкви sui iuris, і його очолює один із її служителів. Таке 
літургійне поклоніння може полягати у відправі Таїнств чи мати несакрамен-
тальний характер (DE 116)5 Публічне поклоніння від приватного відрізняють два 
елементи: 1) його виконують від імени Церкви особи, що законно для цього при
значені, тобто через священнослужіння чи священство служби, і це означає, що 
за допомогою Святого Духа в них діє сам Христос на благо Церкви; 2) його ви
конують через акти, схвалені церковною владою. У богопочитанні Церква визнає 
і звершує віру, прийняту від апостолів, згідно з давнім висловом «Lex orandi, lex 
credendi».6 Церква вірить у те, про що вона молиться; її літургія є конститутив
ним елементом її святої і живої традиції. 

' Канон не розповідає тут про обов'язок клириків чи пастирів (к. 381 § 1), а про спільний обов'язок Церкви, 
з якої витікає право вірних приймати Таїнства (к. 16). 

5 Правильник щодо застосування принципів і норм про екуменізм (25 березня 1993) Папської ради у справах 
поширення християнської єдности, CdV, 1993; AAS 85 (1993) 1039-1119; EV 13: 2169-507. Цей правильник 
(DE) продовжив і оновив попередній Екуменічний правильник того самого римського відомства, Секретаріату 
у справах поширення християнської єдности, був опублікований у двох частинах: Частина І 14 травня 1967 р. 
і Частина II 16 квітня 1970. Канони ССЕО спираються на цей раніший Екуменічний правильник (ED). Див. 
також Титул XVIII . 

6 Аксіома lex orandi, lex credindi є пізнішою варіацією оригінальної формули, яку слід розуміти в її історич
ному та літературному контексті. Услід за святим Августином, Проспер Аквітанський хотів спростувати нео-
пелагіанство, сперечаючись, що божественна благодать, необхідна для спасіння, допомагає людській свободі. 
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Тільки влада Церкви компетентна керувати прилюдним богопочитанням 
Церкви. Канон 657 встановлює владу, яка компетентна затверджувати літургійні 
тексти у різноманітних Церквах sui iuris, у той час як к. 199 § 1 визначає компе
тенцію єпархіяльного єпископа у літургійних питаннях. Позаяк прилюдне покло
ніння виконується від імени Церкви, канон, відображаючи норму в SC 22 § З, 
забороняє усім иншим щось додавати, віднімати чи змінювати у справах при
людного поклоніння. Служитель чи спільнота не може на свій розсуд змінювати 
сакраментальний обряд чи маніпулювати ним (CEC 1125). 

Канон 669. Таїнства Церкви є «Таїнствами віри», і належать до божествен- \ 
ного депозиту Вселенської Церкви. І тому тільки найвища влада Церкви (тобто, \ 
Римський Архиєрей чи Вселенський Собор) може затверджувати чи визначати ті ) 
речі, які потрібні для їхнього правосильного уділення та звершення (кк. 42-54). у/ 

Канон 670. У богопочитанні і особливо у Таїнствах Церква підтверджує і ви
являє церковне єднання. Тому вірні католики беруть участь у католицькому при
людному богопочитанні. Однак католики можуть брати участь у богопочитанні 
инших християн, тобто у несакраментальному літургійному поклонінні, дотри
муючись правил, встановлених єпархіяльним єпископом чи найвищою владою, 
і враховуючи ступінь єднання инших Церков чи Церковних Спільнот з Католиць
кою Церквою. У зв'язку з цим слід зауважити, що ступінь єднання зі Східни
ми Православними Церквами є дуже глибоким, позаяк ці Церкви «мають важні 
св. Таїнства, а зокрема, хоча і нез'єдинені, мають священство та Євхаристію» 
(UR 15). Однак стосовно Реформаторських Церков і Церковних Спільнот Заходу 
ступінь єднання є не такий глибокий, позаяк «вони, передовсім через брак свято
го Таїнства священства, не зберегли повної та первісної істотности євхаристій-
ного Таїнства» (UR 22). 

З виправданої причини вірні католики можуть відвідувати також богопочи-
тання инших християн і брати в ньому участь, за умови, що це реально не су-
перечитиме католицькій вірі, і завжди уникати прийняття Євхаристії. Виправ
даною причиною, наприклад, може бути виконання публічних обов'язків чи до
ручень, взаємини, дружба, екуменічні зустрічі, бажання більше знати і т. ин. (DE 
116-121). 

Тим паче, згідно з партикулярним правом його власної Церкви sui iuris, єпар-
хіяльний єпископ може дозволити християнам некатоликам використовувати ка
толицьку будівлю, кладовище чи церкву, якщо вони мають таку потребу (DE 137). 

Як доказ Проспер вказав на апостольську традицію, збережену усюди в практиці Церкви, яка полягає в читанні 
заступницької молитви за всіх: «obsecrationum quoque sacramenta respiciamus, quae ab Apostolus tradita in toto 
mundatque in omni Ecclesia catholica uniformitert celebratur, ut legem credendi lex statuai supplicandi» («Indiculus», 
y DS / DzH, 246). Проспер вказує на «право прохання», позаяк воно є вмістилищем і носієм апостольської 
традиції і як таке становить «право віри». Первинна фраза Проспера lex supplicandi пізніше була змінена на 
lex orandi, і його аргумент був скорочений до формули lex orandi lex credendi. Цю формулу сьогодні переважно 
розуміють у тому сенсі, що літургія становить правило віри. Але Проспер Аквітанський не говорив цього. Для 
Проспера апостольська традиція є правилом віри; а літургія є locus або вмістилищем апостольської традиції. 
Натомість, робити літургію правилом віри без будь-якого посилання на апостольську традицію (наприклад, 
Commente, 560), - це новаторське відхилення, яке не є адекватним і не має жодного грунту в оригіналі (Ред.). 
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Канон 671. Основний принцип, який регулює спільне сакраментальне життя 
з християнами инших Церков чи Церковних Спільнот, був визначений II Вати-
канським Собором: «Спілкування в святих Таїнствах не можна вважати нероз
бірливо вживаним засобом для відновлення єдности християн. Це спілкування 
залежить від двох засад: від виявлення одности Церкви та участи в засобах бла
годати. Виявлення одности в більшості забороняє спілкування. Потреба благо
дати деколи його заполучає» (ІЖ 8). Як правило, і у світлі цих принципів Като
лицька Церква допускає до Євхаристійного причастя та инших Таїнств тих, хто 
перебуває у єдності віри, поклоніння і церковного життя (ОЕ 129). 

Однак, окрім того, що Таїнства є ознакою та свідоцтвом єдности, вони є за
собом ласки та спасіння. Це є вагомою причиною того, чому Католицька Церква 
допускає спільне сакраментальне життя, зокрема Євхаристію, з иншими Церква
ми та церковними спільнотами, в особливих обставинах і за певних умов, визна
чених у §§ 2-4 цього канону. 

§ 2 стосується вірних католиків, які фізично чи морально не мають змоги звер
нутися до католицького служителя. їм дозволено приймати Таїнства покаяння, 
Євхаристії та єлеопомазання хворих від некатолицьких служителів, у Церквах 
яких ці Таїнства є правосильними (ІЖ 15), якщо цього вимагає необхідність або 
правдива духовна користь і за умови, що немає небезпеки помилки або індифе
рентизму (ОЕ 132). 

§ 3 стосується східних вірних некатоликів. З причин, вказаних вище, като
лицькі служителі можуть уділяти Таїнства покаяння, Євхаристії та єлеопомазан
ня хворих, якщо вони просять про це самі і відповідно підготовані. «Також у 
таких випадках слід належно дбати про дисципліну Східних (Православних) 
Церков для їхніх власних вірних, уникаючи будь-яких натяків на прозелітизм» 
(ОЕ 125). 

§ 4 стосується християн протестантів. Передусім, слід зауважити, що, зважа
ючи на сучасний стан взаємин між Католицькою Церквою та Церковними Спіль
нотами Реформації, поки що не було досягнуто згоди щодо Таїнств і особливо 
щодо свячення. Як наслідок, норми стосовно уділення Таїнств покаяння, Євха
ристії та єлеопомазання хворих членам цих Церковних Спільнот мають більше 
обмежень. Католицьким служителям дозволено робити це тільки у випадку не
безпеки смерти, а також в инших нагальних випадках, відповідно до думки єпар-
хіяльного єпископа чи Синоду Єпископів Патріяршої Церкви чи Ради Єрархів. 
Це можуть бути тільки ті особи, які «не мають змоги звернутися до служителя 
власної Церкви чи Церковної Спільноти, щоб прийняти це Таїнство, просять про 
це з власної ініціативи, виявляють католицьку віру щодо цих Таїнств і належно 
підготовані» (ОЕ 131). 

§ 5 передає партикулярному праву детальніше регулювання норм, встановле
них у попередніх параграфах. Канон вимагає, щоб такі норми видавалися тільки 
після консультації принаймні з компетентною владою зацікавленої Церкви чи 
Церковної Спільноти не тільки для того, щоб уникнути напруги й конфліктів 
між Церквами, але й, передусім, щоб разом шукати можливостей для законної 
співпраці відповідно до доктрин і традицій різних Спільнот (ОЕ 107). 
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Канон 672. Канон не наводить причин, з яких Таїнства хрещення, миропо-\ 
мазання і священства не можна уділяти повторно, однак вони цілком зрозумілі. 

/ Католицька доктрина вчить, що ці Таїнства не можуть уділятися повторно, поза-
як вони викарбовують у душі характер, тобто духовний і незмивний знак, який 
відрізняє тих, хто прийняв ці Таїнства, від усіх инших (LG 11 і 21).7 

§ 2 стосується «умовного» уділяння цих Таїнств (з використанням умовної 
формули), якщо після ретельної перевірки, залишається глибокий сумнів, що во
ни були правильно чи правосильно уділені. Стосовно правосильного уділення в 
инших Церквах чи Церковних Спільнотах див. DE 99; стосовно здійснення ми
ропомазання чи конфірмації див. DE 101. Як правило, щодо вірних Східних Цер
ков не повинно існувати жодного сумніву про правосильність Таїнств хрещення 
і миропомазання (які зазвичай уділяють разом), у той час як стосовно инших хри
стиян правосильність хрещення повинна зазвичай вважатися доведеною, якщо 
тільки у якомусь окремому випадку є вагома підстава сумніватися в цьому;8 

у такому випадку хрещення слід уділяти умовно, однак приватно, а не прилюдно; 
а миропомазання повинне бути уділене безумовно.9 Щодо свячення, то Східні 
Православні Церкви в силу апостольського наступництва мають священний чин 
(UR 15), у той час як в инших спільнотах Реформації немає Таїнства священства 
(UR22). 

Як і сьогодні, практика повторного хрещення суворо засуджувалася у ранній 
Церкві. Здійснювалося повторне хрещення певних груп єретиків, позаяк вони не 
були правосильно охрещені: або тому що вони не виявляли ортодоксальної віри 
у Пресвяту Тройцю та хрещення, або тому що їхнє хрещення не було уділене від
повідно до ортодоксальної віри. 

Стосовно хрещення, уділеного в инших Церквах і Церковних Спільнотах, то 
Католицька Церква розрізняє Православні Церкви та инші Церкви чи Церковні 
Спільноти, народжені Реформацією. Передусім, як вчить II Ватиканський Собор, 
не можна оминути того, що східні некатолики визнають фундаментальні догми 
християнської віри про Тройцю і Слово Боже, що стало людиною у Діві Марії, 
і що ці Церкви справді мають Таїнства через апостольське наступництво, осо
бливо священство і Євхаристію, завдяки яким вони залишаються тісно пов'язані 

\з нами (UR 14-15). 

\ 
7 Основою для цієї доктрини є вчення св. Томи Аквінського, канонізоване Флорентійським Собором, Бул

ла єднання з вірменами (COD 542), а також Тридентський Собор, сес. VII, канони про Таїнства загалом, к. 9 
(COD 685). 

8 «Цього досить, щоб встановити факт хрещення. У цих Церквах Таїнство (Миропомазання) Конфірмації 
належним чином уділяє священик у час хрещення» (ED 99а). 

9 «Якщо йдеться про християн, яким було надано офіційне церковне підтвердження, то немає жодних при
чин сумніватися у правосильності хрещення, уділеного в їхніх Церквах і Церковних Спільнотах, якщо тільки, 
в особливому випадку, перевірка чітко показує, що існує серйозна підстава для сумніву в наведеному нижче» -
речі, форма і слова, використані під час уділення хрещення, намір дорослого, який охрещується, чи служитель 
хрещення. Якщо, навіть після ретельної перевірки, існує глибокий сумнів щодо належного уділення хрещення 
і приймається рішення про умовне хрещення... обряд умовного хрещення слід виконувати приватно, а не при
людно (ED 99c-d). 
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Канон 673. «Чинності літургійні не є приватними чинностями, але - служін
ням Церкви, яка є «святим Таїнством єдности», тобто, священним народом, згур
тованим і впорядкованим єпископами. Тим то вони належать до всього Тіла 
Церкви; його проявляють й охоплюють... Поскільки обряди, за притаманною 
кожному властивістю, є спільною відправою, за участю та при діяльній співучас
те вірних, треба, мірою спромоги, виразно відзначати, що слід вибирати радше 
таку відправу, ніж окремішню й якусь немов приватну» (SC 26-27). У 

Канон 674. Літургійні обряди Східних Церков, як спадщину Вселенської 
Церкви, слід ретельно зберігати і підтримувати (к. 39). Тому канон вимагає, щоб 
під час здійснення Таїнств ретельно дотримуватися того, що міститься в літур
гійних книгах, і виконувати літургійні приписи кожної Церкви sui iuris (к. 40). 
Літургійні книги і приписи кожної Церкви sui iuris вкрай потрібні як надійний 
орієнтир для збереження сутности актів поклоніння і передусім Таїнств. Відпо
відно, канон зобов'язує священнослужителя уділяти Таїнства згідно з приписами 
власної Церкви sui iuris. / 

Загальне правило для служителів Таїнств полягає в тому, що вони повинні 
дотримуватися власного обряду, як це постановляють приписи їхньої власної 
Церкви sui iuris. Спільна відправа зі служителями инших Церков sui iuris - це 
виняток, передбачений власне правом (к. 701). Переважно для пастирського слу
жіння право передбачає ще один виняток, який зазвичай називають біритуаліз-
мом, що є особливим повноваженням, наданим Апостольським Престолом (у 
цьому випадку, Конгрегацією у справах Східних Церков) виконувати обряд ин-
шої Церкви sui iuris. 

1. Хрещення 
v/Канон 675. Навчання Господа категоричне: «Коли хтось не вродиться з води 
та Духа, не спроможен увійти у Царство Боже» (Йо. 3: 5). За допомогою хрещен
ня через видимий знак омивання природною водою разом з призиванням Трьох 
Осіб Пресвятої Тройці, особа відроджується до нового життя і звільняється від 
первородного і особистого гріха. Крім того, через хрещення особа одягається в 
Христа і стає членом Церкви, яка є Його Тілом (CEC 1281, 1283). 
V § 2 твердить, що хрещення, прийняте дійсно (in ге), потрібне, щоб особа мо
гла приймати инші Таїнства. Це означає, що хрещення бажанням, хоча воно й 
спасительне там, де хрещення водою практично неможливе, є недостатнім; тому 
нехрещених не слід допускати до инших Таїнств Церкви, якими б морально до
сконалими чи святими вони не були. 

\ /Канон 676. Позаяк хрещення необхідне для спасіння, у разі нагальної по
треби і, якщо є небезпека смерти чи важка хвороба, літургійний обряд хрещення 
може бути скорочений до необхідного мінімуму: хрещення дозволено уділити 
виливши воду над головою кандидата і виголосивши тринітарну хрестильну 
формулу. 
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^Канон 677. Наголошуючи на відмінності між цим каноном і його латинським 
відповідником, Інструкція Конгрегації у справах Східних Церков стосовно за
стосування літургійних приписів у ССЕО стверджує: «На відміну від латинської 
традиції у к. 861 § 1 Кодексу Канонічного Права, звичайне проведення Обряду 
Хрещення у всіх Східних Церквах, як сказано у Кодексі Канонів Східних Церков 
к. 677 § 1, зберігається за тими, хто зодягнений благодаттю священства, тобто 
єпископами і пресвітерами, виключаючи дияконів, яких було рукоположено «не 
для священства, але для служіння» (LG 29)». 1 0 Інструкція продовжує: «У випадку 
необхідности, згідно з к. 677 § 2, Обряд Хрещення можуть також уділяти ди
якони, прислужащі, члени інститутів посвяченого життя, а також і «будь-який 
инший християнин», а не просто «будь-яка особа з відповідним наміром», як це 
вказано для Латинської Церкви у к. 861 § 2 Кодексу Канонічного Права. Таке роз
різнення підкреслює, що хрещення спасає особу шляхом введення її у церковну 
спільноту. Тому лише член спільноти може уділяти хрещення». Це означає, що 
право виключає хрещення, що уділене (у разі нагальної потреби) тою особою, 
яка не є християнином, але має намір зробити те, що робить Церква, не сумніва
ючись у правосильності такого хрещення (CEC 1256). 

Приєднання до місцевої церковної спільноти вимагає, щоб хрещення уділяв 
парох особі, яку потрібно хрестити, згідно з канонами стосовно приписання кож
ного вірного до Церкви sui iuris (кк. 29-30), якщо партикулярне право не вста
новлює чогось иншого. Однак инший священик будь-якої иншої Церкви sui iuris, 
навіть латинської Церкви, може уділити хрещення за дозволом того самого паро-
хіяльного священика чи місцевого єрарха; і якщо для цього є серйозні причини, 
цей дозвіл можна припустити. 

SJ Канон 678. Дотримуючись загального принципу територіяльности, § 1 вста
новлює, що ніхто не може дозволено уділяти хрещення, навіть власним підле
глим, на території иншого без відповідного дозволу. Навіть так звана «особиста» 
влада обмежена кордонами визначеної, хоча й більшої території. Тим не менш, у 
такому дозволі не може відмовити парох тієї місцевости, особливо священикові 
иншої Церкви sui iuris, до якої згідно з кк. 29-30 буде приписана особа, яку по
трібно охрестити. Тому право практично вимагає, щоб священик, який хрестить 
відповідно до к. 677, повідомив про це місцевого пароха. 

\/ § 2 описує випадок, коли вірні проживають в такому місці, де немає пароха 
їхньої Церкви sui iuris, який повинен уділяти хрещення. Це не означає, що цей 
священик автоматично стає належним парохом цих вірних, а що він просто отри
мує повноваження дозволено уділити їм хрещення. 

^/Канон 679. Кожна особа, у дитячому чи дорослому віці, що не є фактично 
охрещена, або була неправосильно охрещена, здатна прийняти хрещення. Канон 
приховано виключає повторне хрещення. 

10 Конгрегація у справах Східних Церков, Інструкція щодо застосування літургійних приписів Кодексу 
Канонів Східних Церков, (6 січня 1996), LEV, див. п. 46. Далі скорочено як СОС, Інструкція. 
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Канон 680. Позаяк недоношений плід, навіть якщо йому менше, ніж три 
місяці, 1 1 є справжньою людиною, сотвореною на Божий образ і подобу, його слід 
охрестити, якщо він живий і це можливо. Якщо існують сумніви щодо того, що 
він живий, може бути уділене умовне хрещення. Підстава в к. 681 § 2 залишаєть
ся чинною також для недоношеного плоду.1 2 

Канон 681. У § 1 канон встановлює умови, які потрібні для дозволеного хре
щення дитини: передусім, це обґрунтована надія, що дитина буде вихована у вірі 
Католицької Церкви, і згода батьків, принаймні одного з них, або тих, чиїй турбо
ті законно довірена дитина. Тому, за винятком нагальної необхідности, якщо цієї 
обґрунтованої надії на згоду цілком бракує, буде розумно відкласти хрещення. 
«Обґрунтована надія» - це, принаймні, щира обіцянка зробити все можливе, щоб 
виховати дитину у вірі Католицької Церкви. Логічно, що канон не вимагає від 
дитини визнання віри; його замінює віра батьків і хресних батьків, які під час 
хрещення приймають обов'язок привести дитину до повної особистої віри. Міс
цева церковна спільнота також має свою частку відповідальности за збереження 
ласки хрещення дитини і її католицького виховання (к. 628 § 1; ССС 1253). 

Покинуті діти і знайди повинні бути охрещені, як і ті, кому бракує розуму з 
дитинства. У разі смертельної небезпеки дозволено хрестити дитину католиць
ких чи некатолицьких батьків, навіть без їхньої згоди. 

Зрештою, дозволено хрестити дитину християн некатоликів, якщо вони про
сять про це і фізично чи морально не мають змоги звернутися до власного слу
жителя. У цьому разі дитина не приписується до Католицької Церкви sui iuris, у 
літургійному обряді якої дитина прийняла хрещення, а до Церкви некатолицьких 
батьків, якщо вони не просять, щоб дитина була прийнята до Католицької Церк
ви. Стосовно неповнолітніх християн некатоликів слід дотримуватися к. 900. 

\/ Канон 682. Для хрещення осіб, які не є дітьми (infantes) канон вимагає три 
умови: 1) виявлення бажання прийняти хрещення; 2) попередню обізнаність з іс
тинами віри; і 3) доказ того, що вони випробувані у християнському житті. Такою 
була практика давньої Церкви, що мала інститут катехуменату, який зазвичай 
тривав три роки, перш ніж кандидати на хрещення (покликані до «просвітлен
ня») допускалися до Таїнства. Катехиза перед хрещенням для дорослих кандида
тів складається з вишколу у християнському житті, завдяки якому вони знайом
ляться з Христом, посвячуються в містерію спасіння і практику євангельських 
приписів, і їх вводять у релігійне, літургійне й харитативне життя Народу Божого 
(AG 14)(У разі н^бeзпeки^м^erлaJЗИЖИми залишаються тільки дві перші уцощ. 
а друга о б і ж н а основними істинами віри: що Бо? чеизі ffinm (Тин я гпасае нас! 
і що у хрещенні Він дає нам частку Свого життяJзerJeз «воду та Дух»/ 

\/Канон 683. У каноні йде мова про літургійний обряд хрещення, і він поси
лається на літургійні приписи Церкви sui iuris, до якої особа, що приймає хре-

11 Три місяці передбачені у цивільному праві деяких країн для «законного переривання вагітности», не ви
правдовують добровільний аборт з католицької точки зору, і вони не мають стосунку до дії цього канону. 

12 Раніше латинське право приписувало хрещення плоду у разі небезпеки смерти перед народженням 
СІС-1917 к. 746) Цей закон, відомий на Сході також через місіонерське право, був скасований. 
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щення, повинна бути приписана відповідно до норм права. Окрім дуже винятко
вих ситуацій, які мають бути санкціоновані компетентною владою, вважається 
цілком неприйнятною практика, коли висловлюється прохання про хрещення в 
иншому обряді з естетичних причин, через дружбу зі служителем і т. ин. Канони 
29-30 встановлюють норми, які регулюють приписування до Церкви sui iuris че
рез хрещення, позаяк, окрім тих випадків, коли бракує служителя відповідного 
обряду, «звершення хрещення повинне також вказувати на видимий вступ у на
лежну Церкву sui iuris» (СОС, Інструкція 47). 
\J Давня східна традиція хрещення полягала у потрійному зануренні, згідно зі 
свідченням Didache, де використано грецьке слово «baptizein», яке має значення 
«занурювати у воду», «вмивати у воді через занурення». Інструкція рекомендує 
компетентній законодавчій владі Церков sui iuris відновити цей дуже змістовний 
обряд (48), який також заохочує Катехизм Католицької Церкви. 1 3 Практика по
ливання водою не була незнаною у ранній Церкві, позаяк також знаходимо її в 
Didache. Однак її використовували тільки у виняткових випадках, особливо для 
хворих, коли занурення було неможливе. Занурення було також нормою на За
ході, як це засвідчують багато давніх баптистеріїв, що досі збереглися. Занурен
ня має глибокий символізм, позаяк воно означає смерть для гріха і народження 
нової людини, що бере участь у смерті та воскресінні Христа, а в потрійному 
зануренні призиваються три особи Пресвятої Тройці. 

Канон 684. Допомога батьків відіграє важливу роль у тому, щоб могла розви
ватися ласка хрещення. Таку саму функцію має також хресний батько чи хресна 
матір. Інститут хресного батьківства є дуже давньою традицією Церков; у духо
вному сенсі хресний батько розширює сім'ю охрещеної особи. Завдання хресно
го батька полягає в тому, щоб представляти дитину до хрещення і співпрацювати 
з батьками, щоб згодом дитина досягла до особистого визнання віри і демонстру
вала його у буденному житті. Хресний батько повинен підтримувати дорослого, 
який має бути охрещений, у християнському втаємниченні, перед хрещенням ду
ховно готуючи цю особу до Таїнства, а після хрещення заохочуючи її додержува
тися віри і християнського життя. 

Інститут хресного батьківства є найдавнішою традицією Церков. Трульський 
Собор (691/92) вважає зв'язок між хресним батьком і особою, яка буде охрещена, 
духовним спорідненням. Тому він встановлює, що хресні батьки не можуть одру
жуватися з тими, для кого вони були хресними батьками, а також з їхньою овдо
вілою матір'ю, тому що «духовна спорідненість вища від споріднено сти кров
ної» (к. 53) Хресний батько духовно розширює сім'ю охрещеного. Щоб підкрес
лити це духовне батьківство, витворене хрещенням, ССЕО к. 811 зберігає розри
ваючу перешкоду, яка робить неправосильним подружжя між хресними і охре
щеною особою та її батьками, у той час як СІС скасував її. 

Завдання хресного батька полягає в тому, щоб представляти дитину до хре
щення і згодом співпрацювати з її батьками, допомагаючи дитині втілювати своє 

13 «Хрещення виконується у найбільш виразний спосіб потрійним зануренням у хрестильну воду. Однак 
з давніх часів його також уділяли тричі ллючи воду на голову кандидата» (CEC 1239). 
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особисте визнання віри у реальному житті. Коли особа хреститься в дорослому 
віці, хресний батько підтримує у її християнському втаємниченні, допомагаючи 
їй перед хрещенням духовно готуватися до Таїнства, а після хрещення зберігати 
віру, яку вона прийняла, і зростати у ній, живучи християнським життям. 

Канон 685. Канон встановлює шість умов, які потрібні для чинного виконан
ня завдання хресного батька. Передусім, потрібно, щоб хресний батько прийняв 
Таїнства християнського втаємничення; був католиком (див. винятки нижче); 
мав намір виконати це завдання; був визначений особою, яка має бути охреще
на або батьками чи опікунами; не був батьком, матір'ю чи супругом особи, яку 
мають хрестити; не був покараним карою екскомуніки, суспензи, усунення або 
позбавленим права (загальним чи партикулярним правом) виконувати завдання 
хресного батька (§ 1). 

Щоб особа могла дозволено виконувати обов'язки хресного батька, вона пови
нна досягти мінімального віку, якого вимагає партикулярне право і вести життя, 
згідне з вірою і роллю, яку буде приймати (§ 2). Хресний батько чи матір «по
винні мати тверду віру і бути спроможними та готовими підтримувати новохре-
щену дитину чи дорослого на їхньому шляху у християнському житті. їхнє за
вдання є справжнім церковним завданням (officium)» (CEC 1255). 

З виправданої причини східні некатолики (православні) можуть бути допуще
ні до завдання хресного батька, але завжди разом з хресним католиком (§ 3). Від
повідно до DE 98 з причин дружби чи кровної споріднености, охрещений про
тестант може бути свідком католицького хрещення, але разом з католицьким 
хресним батьком; і католик, якщо його запросять, може виконати роль хресного 
батька на некатолицькому хрещенні. 

\J Канон 686. «Практика дитячого хрещення є незапам'ятною традицією Церк
ви. Існують прямі свідчення про цю практику починаючи з II століття, і цілком 
можливо, що на самому початку апостольського проповідування, коли цілі «до
ми» приймали хрещення, діти також могли охрещуватися» (CEC 1252). Батьки 
мають обов'язок якомога швидше охрестити своїх дітей згідно із законним зви
чаєм своєї Церкви. «Щодо дітей, які померли без хрещення, то Церква може тіль
ки довірити їх Божому милосердю, як вона робить це у поховальних обрядах за 
ними» (CEC 1261). 

Позаяк дітей хрестять у вірі Церкви, яку визнають кровні і хресні батьки, пас
тирський обов'язок зобов'язує пароха подбати про те, щоб вони були готові до 
звершення цього Таїнства, правдиво усвідомлювали його значення і обов'язки, 
які випливають з нього. Під час настанов парох не повинен нехтувати пояснен
ням важливосш різних моментів, з яких складається обряд. 

\/Канон 687. Де потрібно уділяти хрещення? Зважаючи на церковний вимір 
хрещення, його, як правило, слід уділяти так, щоб не виглядало як приватна спра
ва, а як діяльність Церкви. Тому зазвичай хрещення слід уділяти у парохіяльній 
церкві за активної участи вірних. Цією парохіяльною церквою є церква, до якої 
належать батьки дитини або буде належати катехумен. Це не залізне правило, 
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і воно допускає винятки не тільки в разі нагальної потреби, але й згідно із за
конним звичаєм, як-от у святині Діви Марії чи в «Йордані», тобто руслі річки, де 
щорічно з великими урочистостями святкується Богоявлення і хрещення через 
занурення, і найбільш промовисто нагадує про хрещення Ісуса. Приватні будин
ки не включені у загальне право, що також не виключає і їх використання: це пи
тання вирішує партикулярне право чи дозвіл місцевого єрарха. Партикулярне 
право може, наприклад, встановити, щоб в арктичних регіонах упродовж над
звичайно холодних зимових місяців дітей хрестили вдома; або в оселі знайденої 
дитини чи пологовій палаті, у якій усиновляють дітей, і на прохання названих 
батьків. 

Канон 688. Хресні батьки, про яких йде мова у к. 685, мають також завдан
ня бути свідками. Відтак, якщо з виправданої причини взагалі немає хресного 
батька, у хрещенні не потрібно відмовляти. Той, хто уділяє хрещення, повинен 
подбати, щоб був принаймні один свідок, який міг би підтвердити факт хрещен
ня. Це особливо важливо, коли хрещення уділяють у випадку нагальної потреби, 
відповідно до к. 677 § 2. Застосування цієї норми може дозволити уникнути май
бутньої потреби уділяти умовне хрещення. 

Канон 689. Саме фундаментальна важливість хрещення диктує і виправдовує 
детальні приписи щодо його реєстрації, наведені в цьому каноні, які в иншому 
випадку могли б видатися «бюрократичними». Точні записи передусім допомо
жуть самому парохові виконувати своє душпастирське завдання, для чого він по
винен знати власне стадо. Ретельні і регулярні записи в парохіяльних книгах та
кож дозволять парохові стежити за перебігом життя своїх парохіян. Саме з кни
ги охрещених, яка зберігається в парохіяльній церкві, де була охрещена особа, 
вона, у разі потреби, може отримати свідоцтво про хрещення. З цієї причини 
к. 296 встановлює, що в парохії повинні бути парохіяльні книги, а серед них 
також і книги охрещених, які слід належно вести. Свідоцтва про канонічний ста
тус вірних і всі документи, які можуть мати юридичну силу, повинні бути під
писані самим парохом або його представником і мати парохіяльну печатку. Тому 
потрібно, щоб парохіяльні книги належним чином велися і зберігалися. 

Реєстрація хрещення у книзі охрещених (імена служителя, батьків, хресних 
батьків і, якщо потрібно, свідків, місце і дата хрещення, місце і дата народження) 
і реєстрація Церкви sui iuris, до якої охрещена особа приписується відповідно до 
кк. 29-30, - це один з юридичних доказів щодо канонічних і можливо навіть ци
вільних наслідків уділення хрещення. Питання правосильности подружжя може 
також залежати від дотримання цих норм. 

Канон 690. Якщо хрещення не було уділене парохом або за його присутнос-
ти, служитель, який уділяв його, повинен, згідно з к. 677, повідомити пароха того 
місця, який повинен побачити запис про хрещення відповідно до к. 689. 

Канон 691. Канон передбачає ситуацію, коли неможливо отримати свідоцтво 
про хрещення, наприклад, якщо парохіяльні книги були знищені у вогні, у випад-
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ку гоніння церков чи навіть релігії, як це було у часи комунізму в Східній Європі, 
особливо в Албанії, де уділення хрещення було карним злочином і хрещення що
найбільше могло бути уділене тільки таємно. У таких виняткових і неприродних 
ситуаціях заява одного свідка, який перебуває поза будь-якою підозрою, може 
служити достатнім доказом; або заява самої охрещеної особи, особливо, якщо 
хрещення було прийняте, коли минуло дитинство, за умови, що докази достатньо 
обґрунтовані. Застосування цієї норми також дозволяє уникнути майбутнього 
уділення умовного хрещення. Такі випадки часто трапляються, коли особа, яка 
отримала політичний притулок в иншій країні, подає заяву на вступ до семінарії, 
або коли заручена пара не може надати свідоцтва про хрещення перед укладан
ням подружжя. Якщо вони не мають инших доказів, достатнім є те, що не існує 
доказів, що суперечить заяві пари (якщо потрібно, то навіть під клятвою) про 
прийняття хрещення. Очевидно, що з боку пароха у таких випадках потрібна 
більша розважливість. 

2. Миропомазання 
На візантійському Сході традиційним є вислів (літургійний і канонічний) по

мазання святим миром. Сама назва «християнин» означає «помазаний» і похо
дить від Самого Христа, якого «Бог помазав Святим Духом» (Ді. 10: 38). Хоча 
у східно-сирійській традиції обряд первинно (принципово?) складався з руко
положения (Ді. 8: 17; 19: 6), обряд помазання залишився у вжитку як на Сході, 
так і на Заході. 

Помазання святим миром... - це назва, дана на Сході Таїнству, яке Кодекс Ка
нонічного Права називає конфірмацією. Такі різноманітні визначення одного Таїн
ства можуть відповідати його традиційним розумінням, які у своїй суті ідентичні, 
але мають різні акценти: кожне, по суті, наполягає переважно на одному аспекті і на
голошує, у Східних Церквах, на досконалому втаємниченні в містерію Христа, а в 
Латинській Церкві - на здатності, яку особа здобуває завдяки свідоцтву віри (СОС, 
Інструкція 49). 

Якщо з латинського погляду конфірмація укріплює охрещену особу і довер
шує, разом з Євхаристією, християнське втаємничення і зміцнює ласку хрещен
ня дарами Святого Духа, східний погляд відображений у к. 692. 

Канон 692. Завдяки Таїнству помазання святим миром охрещені роблять ще 
один крок на шляху до християнського втаємничення. Обітниці, які Христос 
часто повторював апостолам про зіслання Духа на тих, хто вірує в Нього, здій
снюються щодо спільноти у день П'ятдесятниці і особисто через помазання ми
ром. Таїнство миропомазання робить новохрещеного, що вже народився з води 
та Святого Духа, учасником царства Христа (Помазаника), і його дарах, а тому 
і достойнішим свідком і співбудівником Христового царювання. Відтак ново-
хрещений, що помазаний святим миром, позначений печаттю дару Святого Духа. 
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Канон 693. Термін «миро» позначає пахучу олію, виготовлену з олії оливок 
або инших рослин і бальзаму, змішаних з різними ароматичними речовинами, 
яка використовується для уділення миропомазання. Згідно з літургійною тради
цією різних Східних Церков, ці инші інгредієнти, додані до олії та бальзаму, сим
волізують велике число різних дарів Святого Духа, які приймає християнин. 

Посвячення святого мира застережене за єпископом, позаяк він, з огляду на 
своє єпископське свячення, є «економ ласки найвищого священства», той, хто 
розподіляє дари Святого Духа, центр і гарант єдности у своїй місцевій Церкві. 
Прийнявши від єпископа святе миро для використання на Таїнстві миропомазан
ня, пресвітери демонструють свою єдність з ним, об'єднуючи своє священно-
служіння зі священнослужінням єпископа, свідка і гаранта апостольської віри 
у своїй Церкві. 

Однак, згідно з партикулярним правом, повноваження посвячувати святе ми
ро може бути застережене за патріярхом, який «очолює свою Патріяршу Церкву, 
як батько і глава» (к. 55). Ця влада патріярха вказує на узи єдности, окрім кожної 
окремої єпархії, що існують в межах Патріаршої Церкви. Це застереження за па
тріярхом не впливає на правосильність, а на дозволеність уділення Таїнства. 

Канон 694. На відміну від дисципліни Латинської Церкви, де звичайним 
служителем миропомазання є єпископ, цей припис відновлює давню дисциплі
ну Східних Церков, згідно з якою Таїнство миропомазання уділяють пресвітери 
(ОЕ 13). Якщо єпископи є «первісні служителі миропомазання» (LG 26), пре
світер, згідно з позитивним правом, також уділяє Таїнство на підставі влади, яку 
прийняв під час сакраментального свячення. Справді, хрещення і Євхаристія 
були раніше літургійно застережені за єпископом; але пресвітер також став зви
чайним служителем цих Таїнств, отримавши частку у владі єпископа. 

Єдність служіння у місцевій Церкві зосереджена на єпископові, яке виявля
ється у тому, що благословення святого мира на Сході застережене за єписко
пом / патріярхом, у той час як на Заході уділення Таїнства також застережене за 
єпископом. Якщо єпископ бере участь в уділенні хрещення, навіть неофіційно, 
він повинен помазувати кандидатів миром, у той час як пресвітер читає инші 
молитви відповідно до літургійних правил. 

Канон 695. Підтверджуючи давню традицію Церкви, цей канон приписує, 
щоб миропомазання святим миром уділялося відразу після хрещення, яке без 
нього є неповним (CEC 1292). Однак, у випадку справжньої потреби, або якщо 
хрещення уділяє той, хто не є пресвітером (к. 677 § 2), виправданим є окреме 
уділення цих Таїнств. У таких випадках слід дбати про те, щоб миропомазання 
уділялося якомога швидше (quam primum), тобто за достатньо короткий час, без 
порушення моральної єдности цих двох обрядів посвячення. 

У разі, якщо миропомазання уділяється окремо від хрещення, канон зобов'я
зує служителя повідомити пароха місця, де було уділене хрещення, щоб він міг, 
згідно з к. 689 § 1, зареєструвати його у книзі охрещених. 
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Канон 696. У цьому каноні йдеться про міжцерковне чи міжритуальне право. 
Спираючись безпосередньо на ОЕ 14, цей канон змінює колишнє міжритуальне 
законодавство, що містилося в СІС-1917 к. 782 §§ 4 і 5 та инших документах 
Апостольського Престолу. Канон містить нові норми, що керують уділеннями 
миропомазання східним і латинським католикам східними і латинськими пре
світерами. 

У §§ 1 і 2 йдеться про правосильне уділення чи прийняття помазання свя
тим миром, у той час як § 3 стосується дозволеного уділення. Східні пресвітери 
правосильно удшяють це Таїнство, чи то разом з хрещенням, чи то окремо, як 
для східних, так і для латинських вірних. Латинські пресвітери, що наділені цим 
правом, на підставі загального права чи особливого дозволу діоцезійного єпис
копа (СІС кк. 882 і 883), можуть правосильно уділяти помазання святим миром 
східним вірним. Тому латинський пресвітер без цього особливого повноваження 
неправосильно уділяє це Таїнство як латинським, так і східним вірним. 

Згідно з § 3 загальне правило полягає в тому, що будь-який пресвітер, схід
ний чи латинський, уділяє миропомазання тільки вірним своєї Церкви sui iuris; 
відтак, заборонено уділяти його вірним иншої Церкви sui iuris, за винятком та
ких випадків: східний пресвітер дозволено уділяє миропомазання латинським ві
рним, якщо вони його підлеглі; те ж стосується латинського пресвітера і східних 
вірних, які йому підлягають. По суті, східні вірні, які приписані до Церкви sui 
iuris, можуть бути довірені єрарху иншої Церкви sui iuris, у тому числі й Латин
ської Церкви (к. 38, 916 §§ 4-5). У цьому випадку латинські пресвітери, які закон
но опікуються цими вірними, наділені повноваженням правосильно і дозволено 
уділяти їм це Таїнство разом із хрещенням. Ця ж норма стосується латинських 
вірних, яких східний пресвітер охрещує з иншого законного Титулу або яким за
грожує небезпека смерти. 

Окрім цих вищезгаданих норм, слід також зважати на угоди, які уклали Церк
ви sui iuris щодо цього питання. Тому «східні пресвітери повинні дуже розсудли
во використовувати своє повноваження помазувати латинських вірних і якомога 
більше контактуючи з компетентними єрархами тієї Церкви. Фактично, конфір
мація в Латинській Церкві уділяється дітям окремо і наприкінці розвинутої ка-
техизи, яка сама є частиною християнського втаємничення. Помазувати латин
ських вірних, які не отримали такого вишколу, означає ризикувати зашкодити 
органічній цілісності християнського втаємничення Латинської Церкви» (СОС, 
Інструкція 50). 

Канон 697. Християнське втаємничення - це єдиний і неділимий акт, який 
цілковито впроваджує особу у тайну спасіння. Євхаристія є довершенням хре
щення і миропомазання, яке здійснює єднання з божественним життям Пресвя
тої Тройці і належність до потойбічної спільноти. Тому єдине звершення хрис
тиянського втаємничення символізує єдину, нероздільну дію Отця, Сина і Свя
того Духа (CEC 1231 і 1233). У східній традиції цю тісну єдність трьох Таїнств 
християнського втаємничення символізує і виявляє їхнє спільне уділення як для 
дітей, так і для дорослих, у той час як у Латинській Церкві - тільки для дорослих 



К К . 6 6 7 - 8 9 5 423 

(СІС к. 866). Дотримуючись ОЕ 12, канон просить, щоб Пресвяту Євхаристію 
вірним уділяли якомога швидше після хрещення і миропомазання, відповідно до 
приписів партикулярного права кожної Церкви sui iuris (СОС, Інструкція 42). 

Вислів quam primum позначає найближчий можливий час; звісно, тут не 
йдеться про повноліття чи час, коли діти мають достатньо знань і адекватну під
готовку для прийняття Євхаристії, як це вимагає СІС 913 § 1. Під час перегляду 
SCICO пропозицію замінити вислів rationalibi aetate на quam primum не "було 
прийнято; натомість точне визначення quam primum було передано партикуляр
ному праву. Ані Собор, ані Кодекс не хотіли встановити, що причастя слід давати 
немовлятам відразу після їхнього хрещення і миропомазання. 1 4 Не була також 
прийнята пропозиція запровадити в ССЕО кк. 913 і 914 СІС щодо Першого При
частя дітей у повнолітньому віці: позаяк «це суперечить східним традиціям і вка
зівці II Ватиканського Собору (ОЕ б)». 1 5 Тут йдеться про соборну вказівку в ОЕ 6 
«якщо б від них невмісно відступили, з-за невзгодин часів чи осіб, нехай стара
ються повернутися до прадідівних передань». 1 6 Звісно, що це повернення не є 
справою індивідуальної ініціятиви, і його належить регулювати, як стверджує 
канон, «згідно з приписом партикулярного права власної Церкви свого права». 1 1 

3. Пресвята Євхаристія 
Канон 698. У грецькій мові Таїнства називають (іиотгірш (mysteria), і коли 

говорять про «Божественні Таїнства», «Непорочні Таїнства», чи «Пресвяті Таїн
ства», то йде мова просто про Євхаристію. Прикметник divina, який перекладає 
грецьке theia, позначає його святу чи божественну природу. Центром і кульміна
цією будь-якої літургії Церкви є звершення Євхаристії. Сказане тут про Євхарис
тію чи Божественну Літургію природно стосується їхніх еквівалентів у инших 
східних мовах, на кшталт qurbâna / qurbâno в сирійській. 

Ісус заснував цю дуже глибоку тайну, передусім підготувавши своїх учнів 
приймати його як хліб життя, даний Отцем на небі для вічного життя тих, які 
вірують у нього і стали Божими дітьми (Ио. 6: 33; 35: 54). Але саме завдяки 
своїй жертовній смерті і славному воскресінню він стає нашою їжею і напоєм, 
як він навчав цього через Таїнственний обряд на Тайній Вечері (Мт. 26: 26-29 
і парад.): його учні їли його тіло і пили його кров, те саме, тіло, яке було за всіх 
принесене в жертву на хресті, і ту саму кров, яка за всіх була пролита у жер-

14 Це було також давньою практикою і в Латинській Церкві до IV Лятеранського Собору (1215), який при
писував щорічну сповідь і причастя після повноліття (DS 812); подальші богословські дискусії закінчилися 
тим, що дітей не допускали до Господнього столу перед їхнім «першим причастям». Латинську практику від
кладення Євхаристії до повноліття більшою мірою диктують пастирські міркування, а не єдність обряду вта
ємничений, який традиційно дотримувався типології дорослого втаємничення. 

"Nuntia2% (1989) 87-88. 
16 Про це повернення і його точне значення і смисл, які нерідко розуміють неправильно, див. G. Nedungatt, 

«Return to Pre-Diamper Traditions», y: той же автор, éd., The Synod of Diamper Revisited (Kanonika 9), 2001,227-272. 
17 Відповідно, PCCICOR ствердила, що партикулярне право Церкви sui iuris може вирішити зберегти вста

новлену пастирську практику, наприклад, щоб «дітей хрестили і миропомазували невдовзі після народження, 
а допускали до Євхаристії у повнолітньому віці» (Nuntia 28 (1989) 88). 
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товному викупленні. Цей жертовний бенкет стає нам доступний у Євхаристії, 
якщо ми виконуємо те, що він заповів чинити нам на його спомин. Ми робимо 
це через служіння священика, який діє в особі Христа над жертвоприношенням 
Церкви і пробуджує дію Святого Духа. Божественна Літургія є водночас подякою 
(«eucharist») Богові Отцеві, і вираження єдности Народу Божого як Христового 
Тіла, Церкви, яка будується в такий спосіб. Справді, завдяки здійсненню Пресвя
тої Євхаристії в кожній окремій місцевій Церкві, Божа Церква будується і росте 
(UR 15). 

Канон 699. Тільки правосильно висвячені єпископи і пресвітери можуть пра
вити Божественну Літургію. Через їхню службу складає Євхаристійну жертву 
Сам Христос, вічний Первосвященик Нового Завіту (ССС 1341-1342). 

§ 2 канону описує роль дияконів: вони разом з єпископами і священиками бе
руть тіснішу участь у відправі Божественної Літургії, відповідно до приписів лі-
тургічних книг. Це означає, що через їхню власну службу, яку вони прийняли на 
дияконському свяченні, диякони допомагають єпископам і пресвітерам, особли
во у літургії, позаяк вони також поєднані зі святим вівтарем. Справді, на дияко
нів руки були покладені «не на священство, але на службу». Диякони «скріплені 
ласкою святого Таїнства, служать вони Народові Божому службою (diaconiä) лі
тургії, слова і любови, в спільноті з єпископом та його духовенством» (LG 29). 

§ 3 описує роль инших вірних у відправі Божественної Літургії. Вони актив
но беруть участь у жертві силою свого царського священства, прийнятого при 
хрещенні і помазанні святим миром. «А вірні, назначені вже священним хрищен-
ням і миропомазанням, через приймання Євхаристії повнотою прищеплюються 
в Тіло Христове» (РО 5). На Євхаристійному зібранні, на якому головує єпископ, 
або, у єдности з ним, пресвітер, усі вірні беруть участь у літургійній відправі у 
спосіб, визначений літургійними книгами і партикулярним правом кожної Церк
ви sui iuris. Кульмінацією цієї активної участи стає їхня участь у Євхаристійному 
причасті. 

Канон 700. Співслужіння Божественної Літургії - традиція, яка зберігається 
з давніх часів як на Заході, так і на Сході - демонструє єдність священства і жерт
ви (SC 57). Пресвітери, правлячи Літургію разом з єпископом, у такий спосіб 
дають свідоцтво своєї участи в єдиному священстві і службі Христа (PO 7). Пре
світери, що співслужать Літургію, виявляють особливий зв'язок віри, апостоль
ської любови, служіння і братерства, що об'єднує їх (РО 8). Співслужіння єпис
копів з їхніми пресвітерами свідчить про спільність віри і церковну єдність їхніх 
місцевих Церков. Однак співслужіння Божественної Літургії не завжди можливе, 
особливо, коли пастирські потреби вірних вимагають, щоб священик сам служив 
Літургію для своєї спільноти. 

Далі канон стверджує право кожного священика правити Божественну Літур
гію індивідуально, однак не в той же час і не в тій же Церкві, де відбувається 
співслужіння. «Індивідуальні, незалежні відправи Євхаристії на численних ві
втарях в одному і тому ж місці категорично заборонені. Таке обмеження, очевид-
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но, не стосується одночасних і синхронних відправ, які деколи дозволені, зокре
ма у західно-сирійській та ефіопській традиціях» (СОС, Інструкція 57). 

Канон 701. Служителі повинні служити чи співслужити Божественну Лі
тургію, старанно дотримуючись літургійних приписів власної Церкви sui iuris 
(к. 674 § 2). Однак співслужіння між єпископами та пресвітерами різних Церков 
sui iuris дозволене з виправданої причини (збори, духовні реколекції, паломни
цтва і т. ин.); у цей спосіб виявляється єдність і спільність Церков. Канон вста
новлює спосіб, у який таке співслужіння повинно здійснюватися (якого літур
гійного порядку потрібно дотримуватися, яке облачення використовувати, яких 
небезпек уникати). Передусім потрібен дозвіл єпархіяльного єпископа, наданий 
окремо для кожного співслужіння чи загалом. Щоб уникнути будь-якого синкре
тизму і сплутування різних літургійних обрядів, канон приписує дотримання лі
тургійних приписів літургійних книг першого служителя і використання риз та 
відзнак власної Церкви sui iuris. 

Канон 702. «Позаяк Євхаристійне співслужіння є видимим проявом повної 
єдности віри, поклоніння і спільного життя Католицької Церкви, ознакою чого 
є служителі тієї Церкви, заборонено співслужити Євхаристію зі служителями 
инших Церков чи Церковних Спільнот» (DE 104). 

Канон 703. Мета цього канону - запобігти ситуації, коли ректори надто легко 
дозволяють невідомим особам правити Божественну Літургію. 1 8 Рекомендацій
ний лист від свого єрарха чи настоятеля служить підтвердженням того, що пре
світер не має перешкоди для здійснення священнослужінь. Очевидно, що коли 
такого листа немає, достатнім є те, що особа може в инший спосіб дізнатися про 
відсутність у невідомого священика перешкоди для відправ. 

Канон 704. Позаяк відправа Божественної Літургії є актом Христа і Церкви, 
у якому постійно звершується діло спасіння, канон рекомендує її щоденну від
праву як похвальну, не приписуючи її як юридичний обов'язок. Справді, духовне 
життя священика повинні живити Священиче Писання і Пресвята Євхаристія. 
Однак існують алітургійні дні, коли, відповідно до приписів літургійних книг 
Церкви sui iuris, Божественна Літургія не правиться. 1 9 

Щоб уточнити, котрі дні є алітургійними, канон звертається до приписів літур
гійних книг. Ці приписи не є однаковими для різних Церков свого права чи, точніше, 
для великих родин Східних Церков. Необхідно також визнати, що ці приписи, хоча 
і сформульовані в літургійних книгах і відповідно зобов'язують в багатьох Церквах 
свого права, надто часто виходили з ужитку в останніх часах, також через вплив ла
тинської традиції. їхнє занедбання часто веде за собою, окрім занепаду прадавньої 
традиції алітургійних днів, затрачення відправи Літургії передосвячених Дарів... 
Щоб відновити елемент, який є таким визначним у спадщині неподільної Церкви, 
необхідно іти в напрямі відновлення практики алітургійних днів там, де відносно не
давно вона зникла (СОС Інструкція 63). 
, 8 № ш ґ ю 1 5 ( 1 9 8 2 ) 28. 
" R. Taft, «The Frequency of the Eucharist Throughout Historyw, Concilium 152 (1982) 13-24; переглянута вер

сія у той же автор, Beyond East and West: Problems in Liturgical Understannding, 2 ed., PIO, 1997, 87-110. 



426 ТИТУЛ XVI: ПРО БОЖИЙ КУЛЬТ І ЗОКРЕМА ПРО СВЯТІ ТАЇНСТВА 

Стосовно «подвоєння», тобто відправи Божественної Літургії більше одного 
разу впродовж того самого дня, ССЕО не містить жодних норм; воно не нале
жить до давньої східної традиції. Однак ця практика була запроваджена в дея
ких Східних Католицьких Церквах з дозволу єпископа, через наявність вагомих 
пастирських причин, якими не можна нехтувати. 2 0 Тому, як правило, «пресвітери 
повинні уникати служіння Божественної Літургії більш ніж один раз у день, без 
особливої на те пастирської причини. Для будь-яких відхилень від цього принци
пу потрібен дозвіл і контроль єпископського уряду» (СОС, Інструкція 65). 

Канон 705. Католицький священик може правити богослужіння, Таїнства і, 
передусім, Пресвяту Євхаристію, у католицьких церквах будь-якого обряду. Від
права Пресвятої Євхаристії на вівтарі, посвяченому католицьким єпископом, за
свідчує єднання з Католицькою Церквою. Однак, якщо немає церкви чи като
лицької каплиці, католицький священик з дозволу місцевого єрарха може прави
ти Божественну Літургію в некатолицькій Церкві. 

Канон 706. Дари, які подає Церква для Євхаристії, повинні відповідати тому, 
що робив Сам Господь Ісус. Потрібно використовувати свіжовипечений чистий 
пшеничний хліб. Богословські дискусії щодо потреб інкультурації не досягай 
консенсусу, щоб створити будь-які підстави для зміни в цьому законі. Право ви
магає хліба і вина для правосильности. 

Щодо вина, то необхідно підкреслити, що правило, вказане у Кодексі Канонів 
Східних Церков відрізняється від того, що сказано у к. 924 § 1 Кодексу Канонічного 
Права, яке уточнює, що вино треба змішувати з невеликою кількістю води. Таке змі
шування не згадується в Кодексі Канонів Східних Церков, тому, що воно не застосо
вується у Вірменській Церкві, і тому воно не вважається зобов'язуючим правом для 
всіх Східних Церков (СОС, Інструкція 67).21 

Канон 707. Цей канон залишає широкі рамки партикулярному праву кожної 
Церкви sui iuris стосовно вибору між неквашеним і квашеним хлібом, молитов 
священиків перед літургією, євхаристійного посту, літургійних риз, часу і місця 
відправи та инших подібних речей, таких як спосіб роздавання причастя. Таким 
чином, у дусі принципу субсидіарности, усі ті приписи радше літургійного ха
рактеру, які різні Церкви sui iuris можуть визначити для себе, або які вже були 
встановлені впродовж століть, не були включені до загального права. Щодо ви
готовлення євхаристійного хліба, то християнські Церкви знають різноманітні 
способи приготування його. «Найбільш помітною є відмінність між квашеним 
хлібом, який традиційно вживає більшість Східних Церков, і неквашеним хлі
бом, який використовують вірмени і римо-католики. У минулому багато диску
тувалося щодо символізму одного і другого виду хліба, часто це було у полеміч
них тонах, инколи із застосуванням богословських інтерпретацій. Оскільки в цій 
сфері кожна практика має свою цінність, Кодекс Канонів Східних Церков при-

2 °Л'г/лпа4(1977)ЗЗі38. 
21 Nuntia 24-25 (1987) 131; 28 (1989) 90. 
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писує, щоб кожна Церква свого права дотримувалася практики, успадкованої від 
її отців, тому що в такий спосіб доповнюючі аспекти євхаристійного Таїнства 
виражаються у символічній формі» (СОС, Інструкція 67). 

Канон 708. Пастори душ повинні дбати, щоб вірні отримували настанови, 
щодо обов'язку приймати Пресвяту Євхаристію, коли існує загроза смерти як 
напуття і в час, визначений літургійною традицією кожної Церкви sui iuris і осо
бливо у великодній час. Цей обов'язок з боку пасторів явно стверджений у різних 
канонах: кк. 197, 198, 289 § 2 і 294. 

Канон 709. У всіх східних традиціях звичайне уділення святого причастя 
застережене за тими, хто наділений благодаттю священства, тобто єпископами 
і пресвітерами, за винятком дияконів. Священик, який уділяє Святі Таїнства, по
винен роздавати причастя дияконам, нижчим священнослужителям та иншим 
вірним. 

Канон встановлює, що священик роздає Євхаристію, або навіть диякон, якщо 
партикулярне право його Церкви sui iuris це дозволяє. Тим паче, Синод Єписко
пів Патріяршої Церкви або Рада Єрархів отримали право встановлювати норми, 
згідно з якими инші вірні також можуть роздавати його. В Інструкції підкрес
лено, що инші вірні повинні виконувати цю службу тільки у випадку реальної 
необхідности (п. 58) У такому випадку можна надати повноваження роздавати 
святе причастя иншим служителям нижчих ступенів, яких загально називають 
нижчими духівниками (к. 327). 

Канон 710. Канон підтверджує давню традицію Східних Церков уділяти ді
тям Пресвяту Євхаристію відразу після хрещення і миропомазання, але спонукає 
до пастирських пересторог під час причащання маленьких дітей задля збере
ження святости Таїнства. Дитяче причастя було нормальною практикою Церкви, 
поки Захід не відмовився від неї в X I I столітті, хоча ця практика тривала у деяких 
частинах Заходу до X V I століття. У недавньому літургійному оновленні на За
ході літургісти пропонують відновлення дитячого причастя також і в Латинській 
Церкві, переважно вказуючи на традицію, що збережена на Сході. 2 2 

Канон 711. Повне примирення з Богом і Церквою, якій завдає рани гріх, є 
невід'ємною умовою для відправи євхаристійної тайни та участи в ній. У візан
тійських Божественних Літургіях св. Йоана Златоустого, св. Василія Великого 
і св. Якова, священик читає таку молитву: «Ніхто з пов'язаних тілесними при-

22 R. Taft, «Liturgy in the Life of the Church», Third Millennium: Indian Journal of Evangelization [Rajkot, Gu
jarat, India], 4 (2001) 88-108; див. «дитяче причастя», (96-100). Раннє навчання Церкви полягало в тому, що Єв
харистія потрібна всім для «вічного життя», а тому Причастя слід давати також і дітям. Питання про повноліття 
тоді не поставало, і коли його підняли на IV Лятеранському Соборі (1215), воно стосувалося сповіди. 

«Радше страх профанації облатки, якщо дитина не зможе проковтнути ії, вела до роздавання тільки без
цінної крови. А згодом заборона чаші для мирян на Заході автоматично спричинила також зникнення дитячого 
причастя» там же, с. 98). Звичайний спосіб уділення причастя на Сході полягав у тому, що священик обмочував 
палець у чаші і дозволяв немовляті посмоктати його. Для трохи старших дітей використовується ложка, але 
хліб їм не дають, поки вони не виростуть настільки, що почнуть наслідувати дорослих і намагатимуться при
ймати причастя, як вони. 
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страстями та втіхами, недостойний приходити або наближатися, або служити 
Тобі, Царю слави! Бо служити Тобі - велике і страшне навіть для самих Небес
них сил. . .» 2 3 

У халдейському і сиро-малабарському обряді причасному обряду передує об
ряд покаяння (hussäya), який відбувається «на відпущення гріхів» у літургійному 
богослов'ї східно-сирійської традиції. 2 4 Словом, у цьому питанні слід поважати 
і плекати різноманіття та багатство літургійного спадку Східних Церков. 

Канон 712. Ті, хто був покараний малою чи великою екскомунікою, не до
пускаються до прийняття Пресвятої Євхаристії (кк. 1431 і 1434 § 1). Канон 93 св. 
Василія рекомендує: «Остерігайся, о священику... правити з тими, кого канон 
забороняє. Будь обережний з тими, хто перед тобою, як ти правиш, кому розда
єш причастя... не давай Божого Сина недостойним... Тим, хто достойний боже
ственного причастя, давай його вільно, тому що ти прийняв його так само». 2 ї 

Канон 713. Тільки вагома причина, така як останнє причастя для хворих, мо
же виправдати уділення святого причастя поза відправою Божественної Літур
гії. Участь у євхаристійному зібранні логічно веде до повної участи у Таїнстві 
через Євхаристійне причастя. 

§ 2 передає партикулярному праву кожної Церкви sui iuris усі инші норми, 
що стосуються приготування до причастя (Євхаристійний піст, молитви та инші 
покутні дії). Тим паче, тут чітко наголошено на тому, що східні вірні повинні до
тримуватися цих приписів в межах території своєї Церкви і, якщо це можливо, 
поза її територіяльними межами. Справді, к. 40 § 3 встановлює, що вірні повинні 
дотримуватися власного обряду всюди. 

Канон 714. Божественна Євхаристія має бути застережена, передусім, для 
причастя хворих, але й також для адорування вірних. У будь-якому випадку єв
харистійне поклоніння дуже тісно пов'язане з правдивою і реальною жертвою 
Христа, яка завершується у відправі Божественної Літургії. У візантійській Лі
тургії передосвячених дарів, яку правлять під час Великого посту, усе зібрання 
падає ниць лицем до підлоги, коли Святі Дари несуть через Церкву до вівтаря. 

Нагляд над зберіганням Євхаристії (§ 2) також поширюється на церкви і ка
плиці інститутів посвяченого життя. 

Канон 715. З давніх часів вірні приносили до вівтаря пожертви для відправи 
божественної жертви, особливо хліб і вино, а також инші речі, щоб підтримува
ти духовенство і вірних. Як сказав папа Павло VI у своєму МР Firma in traditione 

23 Канон 93 св. Василія радить священику, який править Літургію: «Остерігайся, о священику, постава
ти перед євхаристійним зібранням з почуттям ворожости проти когось, так щоб не відсторонити Заступника 
у день Зібрання. Залишайся в Церкві і молись, поки не настане година Божественних Таїнств. У такий спосіб 
ставай з якнайбільшим смиренням перед вівтарем...» (Joarmou II, 187-188). 

24 Однак сама східно-сирійська літургія розрізняє дуже важкі гріхи, що підлягають канонічному покаран
ню (див. к. 712), і инші важкі гріхи, хоча ті й инші перешкоджають причастю. Цс добре видно з обряду відпус
кання «непричасників» перед початком Літургії Євхаристії. Тому вона призначена для третього різновиду грі
хів, прощення яких можна здобути завдяки євхаристійній літургії. 

25 Там же. 189. 
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(13 червня 1974 р.), це дуже давня і тривала традиція Церкви на Сході і на Заході. 2 6 

Пожертва вірних для служителя також є частиною євхаристійної відправи. 

Пожертва для освячення міститься у широкому контексті і принесення в жертву 
себе і свого життя Отцеві, в одности з усією Церквою, і особливо з убогими, потре
би допомогти в утриманні священика і покритті коштів на богослуження. Пожертви 
вірних на відправу Божественної Літургії відповідно до їхніх намірень, у випадку 
більшої їх кількости на день нехай розподіляються згідно з цілями, визначеними міс
цевим єрархом (СОС, Інструкція 65). 

Тут не йдеться про «податок», плату чи винагороду, а справжню пожертву, з 
допомогою якої вірні тісніше пов'язують себе з євхаристійною відправою. Оче
видно, що варто уникати навіть натяку на комерцію у справі пожертв на відправу 
Божественної Літургії. 

Канон 716. До компетенції єпархіяльного єпископа, у межах, визначених 
партикулярним правом його власної Церкви sui iuris, належить встановлювати 
норми щодо пожертв на відправу Божественної Літургії (к. 1013 § 1). Однак, за
гальне право рекомендує, щоб запроваджувалася тільки така практика, згідно з 
якою приймаються ті пожертви, які вірні офірують добровільно. Очевидно, що 
Божественна Літургія повинна правитися відповідно до намірів вірних, особли
во бідних, навіть без жодних пожертв. Кожен, хто уділяє чи приймає Таїнства 
через симонію підлягає відповідному покаранню, не виключаючи великої екс-
комуніки (к. 1461). 

Канон 717. Канон прагне оберігати зобов'язання щодо особи-жертводавця, 
пов'язане з прийняттям пожертви. Саме справедливість зобов'язує східних свя
щеників дотримуватися у цій делікатній справі законодавства инших Церков sui 
iuris, у тому числі й Латинської Церкви, щоразу, коли вони приймають пожертви 
від їхніх вірних, якщо жертводавець не постановляє иншого. 2 7 

4. Святе Таїнство покаяння 
Канон 718. Канон узагальнює значення покаяння і покути, які пронизують 

християнське богопочитання. У Таїнстві покаяння довершується теофанія боже
ственної благодати щодо грішників. Святий Дух веде до цього Таїнства вірних, які 
вчинили гріхи після хрещення, і вони миряться з Церквою через службу свяще
ника, який, силою свого сакраментального свячення, має владу прощати гріхи. 

Гріх - це, передусім, злочин супроти Бога, розрив єдности з Богом, і водночас 
рана, завдана Церкві, Христовому тілу. Завдяки покутному примиренню з Церк
вою Таїнство покаяння знову об'єднує каянника з Христом Спасителем; тому 
«ті, що приступають до святого Таїнства покаяння, одержують прощення обра
зи Божої в Його милосерді, а заразом примирюються з Церквою, що її зранили 
гріхами» (LG 11). 

2 6 AAS 66 (1974) 308; EV 5/534. 
"Nuntia 15(1982) 34. 
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Діями каянника в акті покаяння є: 1) навернення серця і жаль за гріхи; 2) по
станова жити по-новому; 3) сповідь гріхів священикові; 4) прийняття достойного 
надолуження. Відпущення забирає гріх, але не виправляє усієї шкоди, спричи
неної гріхом. Справедливість вимагає, щоб каянник загладив будь-яку свою про
вину перед иншими; тим паче, каянник повинен виправити внутрішнє сум'ят
тя спричинене гріхом, належним чином виконуючи покутні дії, накладені спо
відником. 

Зрештою, канон підкреслює зв'язок між Таїнством покаяння і Пресвятою Єв
харистією, позаяк каянник, примирений з Богом і Церквою, схильний і готовий 
до прийняття Пресвятої Євхаристії. 

Канон 719. Приймати Таїнство покаяння потрібно тоді, коли особа свідома 
важкого гріха. Однак, «навіть якщо не було здійснено важких гріхів, усім вірую
чим християнам поручається часто користати з цього Таїнства, особливо в часи 
посту і покаяння» (СОС, Інструкція 88). «Крім того, християнин, достойний цьо
го імени, не повинен жити у стані гріха; на Сході цьому також допомагає той 
факт, що в багатьох місцевостях різні періоди посту завершуються сповіддю і 
причастям... Очевидно, що рекомендується збереження цих звичаїв, де б вони 
не існували». 2 8 «Прийняття цього Таїнства повинне бути підготовлене іспитом 
совісти, зробленим у світлі Слова Божого. Уривки, що найкраще підходять для 
цього, можна знайти у десятьох заповідях, моральній катехизі Євангелій і апос
тольських посланнях, таких як нагірна проповідь і апостольських повчаннях» 
(СЕС 1454). 

Канон 720. Канон особливо наголошує на смислі і цінності індивідуальної 
сповіді в контексті сакраментального покаяння. «Ця сповідь, особиста і всеохо-
плююча з розрішенням, є єдиним звичайним засобом, через який віруючий хрис
тиянин свідомий тяжких гріхів, може отримати прощення» (СОС, Інструкція 88). 
«Особиста сповідь міститься в контексті, який за своєю природою є високо екле-
зіальним і через те суспільним, перш за все тому, що примирення з Богом є також 
примиренням з Церквою» (СОС, Інструкція 89). 

Тим не менш, «безумовно існують особливі ситуації, у яких, через надзвичай
ні обставини, особиста сповідь стає неможливою; з иншого боку, водночас мо
жуть існувати ситуації, такі як небезпека смерти чи не менш серйозна причина, 
яка вимагатиме колективного відпущення. Однак, не потрібно сплутувати таку 
ситуацію з традицією, яка існує в деяких східних обрядах, де служитель перед 
причастям читає молитви про відпущення. Навіть римський обряд має подібні 
формули. Але ці формули, яким не передує особиста сповідь, передбачають стан 
благодати, відсутність серйозної вини з боку учасників, і є тільки гідними похва
ли актами звичайного буденного навернення душі до Бога». 2 9 

Відпущення не може бути надане групі каянників без попередньої особистої 
сповіді, поза межами надзвичайних обставин, перелічених у к. 720 § 2 і відповід-

2 8 М / и « а 6 ( 1 9 7 8 ) 60. 
29 ИиМіа 6 (1978) 56-57. 
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но до певних умов, вказаних у к. 721 §1 . 3 0 Окрім випадку безпосередньої загрози 
смерти, велика необхідність виникає також і в тому разі, коли, зважаючи на кіль
кість каянників, немає достатньої кількости сповідників, щоб належно вислуха
ти особисті сповіді у відповідний час, через що каянники без власної вини мусі-
ли б на довгий час залишитися без сакраментальної ласки або Пресвятої Євха
ристії. Щоб уникнути цього, § 2 п. 2-е дозволяє надання загального відпущення 
у таких обставинах. Однак, «щоб уникнути небезпеки неправильних тлумачень 
і таким чином не спричинити прикрих зловживань», не можна вважати достат
ньою необхідністю випадок, коли сповідників не вистачає тільки через великий 
наплив каянників, який може бути під час якоїсь урочистости чи паломництва».3 1 

Зрештою, єпархіяльний єпископ вирішує, чи така поважна необхідність існує 
і виконані належні умови для відпущення, і саме він загальними приписами ви
значає випадки такої необхідности, порадившись з патріярхами і єпархіяльними 
єпископами инших Церков sui iuris, що здійснюють владу на тій самій території. 

Канон 721. До умов, вказаних в § 1 для сакраментального відпущення, що на
дається водночас багатьом особам, належать: 1) належна підготовка для каяття; 
2) намір в належний час висповідатися особисто від важких гріхів. «Каянник по
винен бути готовим до особистої сповіді, щоб тільки матеріяльна неможливість 
могла стати причиною того, що він не виконає її. Тим паче, потрібно також, щоб 
в тому разі, щойно мине небезпека, яка в певний спосіб робила особисту сповідь 
неможливою, каянник негайно ішов до свого духовного отця і відкривав йому 
своє серце. І це давня практика. Найяскравішим прикладом може бути «каянник» 
у periculo mortis, якому було дано відпущення, перш ніж закінчився покутний 
період: у цьому разі (як тільки минула небезпека) каянник знову був зарахований 
до рангу «каянників», поки не закінчиться цей період». 3 2 

Канон 722. Поновлення єдности з Богом і Церквою того, хто відступив від неї 
внаслідок гріха, - це завдання можуть осягти ті, кому Викупитель доручив владу 
відпущення чи невідпущеяня гріхів. Воно належить тільки священству служби 
(СЕЄ 1461-4162). Єпископи регулюють покутну дисципліну (LG 26). 

Єпископи уділяють Таїнство покаяння всюди у світі будь-яким вірним; їхня 
влада може бути обмежена стосовно дозволености тільки місцевим єпископом, 
виразно і в особливому випадку. Однак, щоб уділяти це Таїнство правосильно, 
пресвітери повинні отримати повноваження, яке надає або саме право, або спе-
ціяльний дозвіл компетентної влади; тобто, вони здійснюють таку владу відпо
відно до отриманих повноважень. «По суті, немає сумніву, що практика Церк
ви, на Сході і на Заході, вважає, що пресвітер, окрім свячення, повинен отри
мати від власного єпископа поставлення як «духовного отця», тобто «сповідни
ка». Такою, власне кажучи, була дисципліна і вона вважалася необхідною для 
правосильности». 3 3 

30 CDF, Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam AAS 64 (16 червня 
1972)510-514. 

31 Nuntia 28 (1989) 94. 
nNuntia 6 (1978) 57. 
3 3 М « п а 6 (1978) 58. 
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Відтак пресвітер, наділений таким повноваженням, на підставі уряду надання 
місцевого єрарха єпархії, до якої він приписаний або в якій має місце проживан
ня, може правосильно слухати проповіді будь-яких вірних в усьому світі. Тільки 
місцевий єрарх виразно в особливому випадку може обмежити це повноважен
ня; якщо місцевий єрарх виразно заборонив священику слухати сповіді, свяще
ник не може правосильно уділяти це Таїнство у цьому місці. 

Канон 723. На підставі свого уряду місцевий єрарх, парох чи инший свяще
ник, який перебуває на його місці, а також усі настоятелі чернечих інститутів та 
товариств спільного життя папського чи патріяршого права, якщо вони є свя
щениками, мають повноваження уділяти Таїнство покаяння. Щодо останніх, то 
вони здійснюють це повноваження тільки стосовно членів свого власного інсти
туту, а також тих, які вдень і вночі живуть у його домі. 

Очевидно, що влада уділяти Таїнства ґрунтується на єпископській владі, яка 
не належить до влади ченців як таких, позаяк це не «сакраментальна» влада. Тим 
не менш, єрархи, що не є єпископами, і чернечі настоятелі мають це повноважен
ня на підставі права, встановленого найвищою владою Церкви. 3 4 

Канон 724. Тільки місцевий єрарх може спеціяльним наданням дати повно
важення уділяти Таїнство покаяння. Спеціяльне надання може отримати будь-
який пресвітер будь-якої Церкви sui iuris, навіть Латинської. Крім того, кожен на
стоятель чернечого інституту чи .товариства спільного життя, якщо він священик, 
може надати це повноваження будь-якому пресвітеру свого власного інституту 
і тим, хто вдень і вночі живуть у його домі. 

Канон 725. «Канон уповноважує будь-якого пресвітера уділяти Таїнство вми
раючим навіть там, де присутні кілька священиків, які мають це повноваження, 
зважаючи на те, що доречно дати максимальну свободу вибору священика тому, 
хто перебуває в небезпеці смерти». 3 5 Навіть священик, який, відповідно до при
пису права, втратив клирицький стан може правосильно і дозволено розрішити 
будь-якого каянника, який перебуває у небезпеці смерти (к. 395). 

Канон 726. Доповідач V I I I дослідницької групи так пояснює цей канон: 

Цей канон вимагає від тих, хто має завдання надавати повноваження слухати спо
віді, не відкликати його з будь-яких причин, за умови, що не відбулося серйозних 
зловживань. Справді, позаяк очевидно, що завданням єпископа є дбати про те, щоб 
все в Церкві відбувалося правильно, єрарх, який має владу надати повноваження, 
може також відкликати його, але потрібно робити тільки в серйозних випадках. Як 
тільки єпархіяльний єпископ відкликає у пресвітера це повноваження, пресвітер по
збавляється його усюди; але якщо це відкликання здійснив не його власний єрарх, 
а будь-хто инший, позбавлення слід вважати дійсним тільки на тій території, де той, 
хто відкликає повноваження, має владу юрисдикції».36 

34Nuntiali (1989)95. 
"Nuntia 6 (1978) 59. 
36Nuntia 6 (1978) 58-59. 
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Повноваження уділяти Таїнство покаяння може бути відкликане з поважної 
причини місцевим єрархом єпархії, до якої приписаний пресвітер, або місцевим 
єрархом єпархії, де він постійно проживає. Тим паче, воно може бути відкликане 
настоятелем, який має виконавчу владу управління в інституті посвяченого жит
тя чи товаристві спільного життя, стосовно членів його інституту і також тих, хто 
вдень і вночі живе в домі. 

Втрата повноваження може також статися через втрату уряду, приписання до 
иншої єпархії чи втрату місця проживання; у цих випадках пресвітеру потрібне 
нове надання повноваження місцевим єрархом єпархії, до якої він приписаний, 
чи місцевим єрархом єпархії, де він має нове місце проживання. 

Канон 727. ССЕО зберігає поняття застережених гріхів. Канон дозволяє об
меження повноваження розрішати від гріхів і застерігати його вищій владі. Мета 
такого положення має педагогічний характер для духовного добра вірних; справ
ді, передання відпущення гріхів визначеній вищій владі виправдане з «лікуваль
них» причин. Тут йдеться про гріхи, застережені на підставі їхньої особливої 
важкости. Однак єпархіяльний єпископ не може застерегти за собою відпущення 
будь-яких гріхів без згоди Синоду Єпископів у Патріяршій чи Верховній Архиє-
пископській Церкві або Ради Єрархів у Митрополичій Церкві чи Апостольського 
Престолу в инших випадках. Щодо власне інституту застереження гріхів, який 
повинна засновувати влада, що підлягає Святому Престолові, то хоча і визнають, 
що він має невеликий вплив у фактичному контексті канонічного права, проте 
видається, що його доречно зберегти і зробити ефективнішим. 3 7 

Канон 728. Повноваження відпускати гріхи прямого порушення таємниці 
сповіді і розрішення спільника у грісі проти чистоти застережені за Апостоль
ським Престолом, у той час як гріх спричинення аборту, якщо він був здійсне
ний, застережений єпархіяльному єпископові. У Латинському Кодексі не існує 
гріхів, які прямо застережені, і не передбачено можливости такого застереження 
за єпископами. Натомість передбачена екскомуніка latae sententiae за гріхи, зга
дані в каноні (СІС кк. 1388 § 1, 1378 § 1 і 1398). 

Стосовно гріхів, застережених правом згідно з к. 728, стверджується, «що, че
рез reservatio peccati ratione sui.., досягаються ті ж дисциплінарні наслідки, що 
й через reservatio peccati ratione censurae (унікальному для СІС), зважаючи на те, 
що потрібно подати відклик до святого престолу і, у випадку аборту, до єпархі-
яльного єпископа. Однак reservatio peccati ratione sui зовсім не суперечить тра
диціям Східних Церков, тому що воно (reservatio) передусім належить до дав
ньої покутної дисципліни». 3 8 

Канон 729. Норми канону виправдані спасінням душ і «лікувальною» кон
цепцією інституту застереження розрішення від гріхів. Застереження розрішен
ня від гріха втрачає будь-яку силу, у випадку каянників, які хворі або заручені 

3 7 №mrta28 (1989) 98. 
nNuntia 28 (1989) 97-98. 
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і невдовзі братимуть шлюб; коли, на думку сповідника, у компетентної влади не 
можна домогтися права розрішити від застережених гріхів; тим паче, у застере
ження немає сили поза межами території, де воно було встановлене. 

Канон 730. Сповідник не може правосильно розрішити спільника у гріху 
проти шостої заповіді, за винятком небезпеки смерти. Тому канон обмежений 
тільки гріхом проти чистоти і не поширюється на будь-який инший гріх. По суті, 
поширення норми quodcumque peccatum може сьогодні зробити сакраментальну 
сповідь важчою, коли, видається, вірні мають особливі труднощі у приступлен-
ні до Таїнства покаяння. Тому вважалося недоречним відходити від дисципліни, 
санкціонованої апостольською конституцією Sacramentum poenitentiae (1 червня 
1741) Венедикта XIV, яка обмежувала гріхи contra sextum як забороною проти 
розрішення спільника, так і злочином фальшивого доносу щодо намови. 3 4 

Канон 731. Гріх фальшивого доносу до церковної влади на невинного сповід
ника щодо злочину намови до гріха проти чистоти є дуже серйозним злочином 
і несправедливістю стосовно обмовленого служителя, який не може захищати 
себе через Таїнство сповіді. У цьому випадку було постановлено, що каянник не 
може бути розрішений, навіть якщо щиро покається, поки не відкличе доносу 
і не відшкодує збитки, якщо такі мали місце. 

Канон 732. Цей канон має переважно душпастирський характер. 

Тема канону стосується покаянних зобов'язань. Варто нагадати, що в минулих 
століттях дисципліна щодо покаянних зобов'язань була завжди суворою. Однак по
ступово її суворість зменшувалася, аж до тої ситуації, яку маємо нині, коли дисциплі
на відрізняється від Церкви до Церкви, хоча й твердо дотримується принципу, який 
є універсальним і дуже давнім. Тим паче, східна традиція розглядає покаянні зобов'я
зання як ліки, які лікар повинен дати хворому. Різні списки цих медичних зобов'язань 
містяться у «покаянних книгах», однак сповідник у минулому повинен був застосо
вувати їх відповідно до того, як саме побачені ad hoc обставини дозволяють чи радять 
їх. Тим не менш, покаянні зобов'язання завжди вважалися потрібними.4 0 

У Таїнстві покаяння священик, як духовний отець, є служителем духовної 
ласки і милосердя. Як лікар душі, він повинен уважно встановити всебічний ді-
ягноз духовної хвороби каянника і, зважаючи на важкість та число гріхів, стан 
каянника, а також його готовність до навернення, він повинен приписати ліки, 
які відповідають хворобі. До покаянних зобов'язань належать: піст, милостиня, 
молитва, паломництво і т. ин. Усе це продовжує в часі дух навернення і вчить 
змінювати власне життя. Покутний акт, накладений сповідником, безумовно не 
може бути обміном чи платою за отримане прощення. Особа приймає прощення 
завдяки безмежному милосердю Бога і вічному викупу, який Син здобув за наші 
гріхи через смерть і кров на хресті. 

"Nuntia 10 (1980) 29 (к. 60); 15 (1982) 39 (кк. 60-61). 
"Nuntia 6 (1978) 59. 
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Канон 733. Таємниця сповіді непорушна. Сповідник перебуває в такому ста
новищі, коли знає, що потрібно зв'язати, а що розв'язати, і що захищене сакра
ментальною таємницею. 

У каноні йдеться про таємничість, яка оточує сакраментальну сповідь. Каянник 
усвідомлює, що сповідається перед Богом, і що священик, який уділяє Таїнство, уосо
блює Христа. Глибока священність цього служителя призводить, так би мовити, до 
зникнення в ньому людини. І тою мірою, якою він є таким служителем, він не чує ні
чого і не знає нічого. Справді, неспроможність зберегти таємницю, навіть у непрямий 
спосіб, повинна розглядатися як зрада самого Христа. По суті, сповідь через пере
кладача не може бути заборонена. Видається, що розумно буде дозволити каяннику, 
який бажає цього, виявити таку ініціятиву. Звісно, що перекладач також зобов'язаний 
зберігати таємницю, і це буде злочином, що заслуговує на серйозну кару, якщо пере
кладач не зможе зберегти таємницю. Ті, хто випадково дізнався про сповідь, не мен
ше зобов'язані зберігати таємницю, як, скажімо, люди, що можуть проходити поблизу 
місця, де уділяється Таїнство.41 

Канон 734. «Власне кажучи, канон виходить за межі таємниці. У жодному 
разі сповідник не може використати інформацію, отриману під час уділення Та
їнства, чи то безпосередньо, чи то не безпосередньо. Таким чином засвідчена 
недоречність тієї ситуації, коли безпосередні настоятелі молодіжного інституту 
уділяють Таїнство в контексті того самого інституту, тому що в них можуть ви
никнути труднощі власне під час управління домом...» 4 2 З тих же причин на
стоятелі інститутів посвяченого життя не повинні слухати сповідей власних під
леглих, якщо вони не просять цього добровільно. 

Канон 735. 
Канон зобов'язує усіх пастирів душ забезпечувати те, щоб їхні вірні могли зручно 

приймати Таїнство, особливо у великі святкові дні. Ревність істинного Пастиря, по 
суті, сприяє доречним починанням, які більше відповідають місцям та обставинам. 
Усе це ідеально узгоджується з духом східних традицій.43 

У випадку нагальної необхідности кожен священик, який здатен уділяти Таїн
ство покаяння, має обов'язок уділяти це Таїнство, і, якщо існує небезпека смер
ти, будь-який инший священик. Священик, який втратив клирицький стан згідно 
з приписом права і не здатен здійснювати владу свячення, а тому позбавлений 
цього повноваження (к. 395), може правосильно розрішати тільки в небезпеці 
смерти. 

Канон 736. Церква є належним місцем для звершення Таїнства покаяння. 
Очевидно, що через хворобу чи иншу виправдану причину, воно може бути звер
шене в иншому місці. «Як і всі Таїнства, покаяння також може мати священний 

4 ' / \Гшгю6(1978)59. 
аттіа 6 (1978) 5-60. 
4 57Уил/»в6(1978) 60. 
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храм місцем свого уділення. У давнину воно здійснювалося в притворі церков, 
позаяк кожен, хто заходив до церкви, публічно демонстрував стан миру чи єд
нання з Богом. Храм був образом небес.. .» 4 4 У багатьох східних Церквах це Та
їнство згідно з традиційним звичаєм уділяють не в сповідальниці, яку викорис
товують у Латинській Церкві, а в тій же священній будівлі і, у деяких традиціях, 
перед іконою Христа. «Завданням для влади окремих Церков свого права буде 
уважне дослідження своїх літургійних книг, також давніх, щоб знайти формуля
ри, які найкраще відтворюють багатство їхніх власних традицій у цій специфіч
ній ділянці» (СОС, Інструкція 89).45 

5. Помазання недужих 
Канон 737. У класичному посланні св. Якова (5: 14-15) ми читаємо: «Незду

жає хтось між вами? Хай прикличе пресвітерів церковних і хай вони помоляться 
над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, 
та й Господь його підійме; і як він гріхи вчинив, вони йому простяться». У цьому 
помазанні, вчиненому в ім'я Господа і в супроводжуваному молитвами «стар
ших», щоб отримати звільнення від хвороби і прощення гріхів, Церква бачить 
первинну форму Таїнства єлеопомазання. 

LG 11 таким чином описує це Таїнство: «Священним помазанням недужих 
та молитвою пресвітерів, ціла Церква допоручає недужих Господеві, стражда
ючому і прославленому, щоб дав їм полегшу та спас їх; щобільше, закликає їх, 
злучившись добровільно з страстями та смертю Христовою, причинятись як для 
блага Народу Божого» після II Ватиканського Собору термінологія «єлеопома
зання» стала застарілою. 

Подальші елементи підкреслені в § 1 : Щ Таїнство уділяють вірним,-раже
ним важкою хворобою. Важка хвороба - це, передусім, хвороба, яка спричиняє 
смерть та инші фізичні та психічні хвороби, згадані в літургійних книгах Східних 
Церков. 4 6 Щоб прийняти Таїнство, не обов'язково повинна існувати небезпека 
смерти, а, згідно з апостолом Яковом, достатнім є те, щоб охрещена людина, яка 
перебуває при своєму розумі, була хворою. Старість не згадується, але припус
кається, що ті форми старости, які еквівалентні важкій хворобі, уже включені до 
к а н о н у 4 7 ; ^ т о й , хто приймає це Таїнство, повинен щиро розкаюватися; 3J ласка, 
яку одержують у цьому Таїнстві, полягає в укріпленні надії на вічну винагороду 
і прощення гріхів, щоб важко хворий вірний був готовий виправити своє життя 
і отримав допомогу подолати хворобу чи витримувати її терпляче. 

"Nuntia 6 (1978) 60. 
4 5 Щодо міжцерковних (чи міжритуальних проблем), які трапляються в пастирській практиці, див. Péter 

Erdö, «Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica», Folia Canonica 3 (2000) 43-52. 

Хоча індульгенції виразно не згадуються в С С Е О , надання індульгенцій найвищою владою Церкви стосується 
також східних вірних в силу к. 1492 (див. коментар). Це було підтверджено у минулому: див. Natale Loda, «Le 
indulgenze e le Chiese dell'Oriente», Folia Canonica 3 (2000) 73-99. Справді, інститут індульгенцій існує також 
у Православних Церквах у формі листів прощення, які видають патріярхи: див. Cyr i l Vasi l ' «Le indulgenze e le 
Chiese orientali ortodosse», Folia Canonica 3 (2000) 43-51. 

46Praenotanda до Schema canonum de cultu divino etpraesertim de sacramentis, y Nuntia 10 (1980) 10. 
4 7 J V w » i a l 5 ( 1 9 8 2 ) 4 2 . 
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Звісно, що Таїнство єлеопомазання невіддільне від Таїнства покаяння, і при
пускається, що воно передує йому; 4 8 служителем Таїнства є священик. 

Відповідно до послання Якова (5: 14), § 2 рекомендує якомога більше зберіга
ти звичай уділення цього Таїнства кількома священиками, принаймні у Церквах, 
де він існує. Однак норма, згідно з якою це Таїнство уділяють «сім священиків», 
«хоча й точніша, але рідко реально можлива». 4 9 Крім того, більше відповідаючи 
навчанню апостола Якова, здійснення Таїнства кількома священиками краще 
символізує турботу всієї церковної громади, що оточує недужого, щоб боротися 
разом з тією особою з небезпеками душі й тіла (див. СОС, Інструкція 93). 

Канон 738. Хоча Таїнство помазання хворих не є обов'язковим засобом вічно
го спасіння, Церква, тим не менш, рекомендує його вірним щоразу, коли вони 
важко хворі, саме завдяки його спасительним наслідкам. Тому очевидно, що Таїн
ство може бути повторене, якщо хворий, видужавши, після цього захворів знову, 
або впродовж тривалости хвороби небезпека стала ще більшою (СІС к. 1004 § 2). 

Канон 739. Кожен священик, на підставі сакраментальної святости, прийня
тої у свяченні, може правосильно уділяти єлеопомазання хворих. Однак це обо
в'язок пароха, парохіяльного співробітника чи священика, який законно виконує 
уряд опіки над душами. Инші священики також можуть уділяти його з дозволу, 
принаймні припущено», згаданих вище парохів; справді, вони повинні уділяти 
його у випадку необхідности чи небезпеки смерти. 

Канон 740. Канон дозволяє припущення, що важко хворі вірні, які втратили 
притомність чи володіння розумом, хочуть прийняти Таїнство єлеопомазання, 
особливо у небезпеці смерти. ( \ \ С . VCpOfê  . 

Канон 741. Благословляти олію, яка використовується для уділення Таїнст
ва єлеопомазання хворих, повинен священик, який звершує Таїнство, якщо тіль
ки партикулярне право Церкви sui iuris не встановлює чогось иншого, тобто, 
благословення єпископа, як у Латинській Церкві (СІС к. 999). У східній тради
ції, згідно з навчанням св. Якова, священики моляться над хворим, після того як 
помажуть його олією в ім'я Господа. Священики не просто роздають Таїнство, 
вони є його служителями, тобто, освячують олію відповідною молитвою і згодом 
помазують хворого. Центральними моментами в уділенні цього Таїнства є благо
словення олії разом з помазанням хворого. 

Канон 742. Щодо літургійного обряду, помазань та инших літургійних зви
чаїв слід дотримуватися літургійних книг кожної Церкви sui iuris. Містагогічний 
аспект і надзвичайна катехитична поцінність особливо помітні у всіх східних 
ритуалах. Загалом помазання виконуються у формі хреста на чолі, ніздрях, що
ках, підборідді, грудях, долонях і кистях рук. Під час індивідуальних помазань 
читається відповідна молитва. 

4 8 Л и л « а 2 8 ( 1 9 8 9 ) 99. 
i9Nuntia 15 (1982) 43. 
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6. Свячення 
Канон 743. Хоча ordo давно використовувалося, щоб позначити категорію 

людей, а тому також і щодо мирян («чин катехуменів»), під ordo sacer передусім 
розуміли категорію людей, які були спеціяльно вибрані для священства служби; 
і ordinatio було актом, який здійснював це. Дотрьох ступенів свячення належать 
єпископат, пресвітерат і дияконат (к. 325), і ці чини сакраментальні, у той час 
як инші нижчі ступені, дозволені партикулярним правом (к. 327) є несакрамен-
тальними. 

Наслідком сакраментального свячення є участь на різному ступені у самій 
місії (окрім того, що вони природно є його свідками) і владі, яку Христос на
дав самим апостолам для побудови Церкви через проголошення доброї новини 
і спасіння Христового стада. Це ширший погляд, ніж первісна, навіть якщо й не 
виключно культова, концепція священнослужителів. 

6.1. Святитель 
Канон 744. Служителем свячення є виключно єпископ, який посідає повноту 

священства, найвищого священства, вершину священнослужіння (LG 21 і 26). 
Свячення звершується через рукопокладання і молитву, приписану Церквою. 
Канон не вказує нічого иншого, позаяк не кодекс повинен визначати обряди, які 
слід дотримуватися згідно з літургійними книгами (к. 3). 

Канон 745. «До єпископів належить через Таїнство Священства приймати 
нових вибранців до єпископського тіла» (LG 21), однак єпископу не дозволено 
висвятити будь-кого на єпископа без законного доручення. Саме силою сакра
ментального свячення та єрархічної єдности з главою колегії єпископів, а саме 
Римським Архиєрем і її членами, особа стає членом тієї колегії (LG 22 і к. 49). 
Цілком очевидним це робить той факт, що єпископське свячення мусить бути 
застережене за главою колегії. У Східних Церквах, окрім Римського Архиерея, 
свячення застережене за патріяхом (к. 86 § 1 п. 2-е), верховним архиепископом 
(к. 152), митрополитом, який головує над провінцією в межах територіяльних 
кордонів Патріаршої Церкви (к. 133 § 1 п. 1-е) і митрополитом, який головує 
над Митрополичою Церквою sui iuris (к. 159 ч 1-е). Якщо свячення не звершує 
патріярх, верховний архиепископ чи митрополит, потрібне їхнє законне доручен
ня. Єпископське свячення, яке відбувається без законного доручення, є право-
сильним, але недозволеним. Свячення без такого доручення є карним злочином 
(к. 1459 § 1). 

Канон 746. Норма у § 1 дуже давня. 5 0 Присутність кількох єпископів на єпис
копському свяченні засвідчує колегіальний характер єпископства. Першого ви
свячуючого єпископа на єпископському свяченні супроводжують принаймні два 
посвячуючі єпископи; справді, цілком доречно, що всі присутні єпископи по
свячують вибраного разом. Це акт єрархічного єднання, який об'єднує зібран
ня єпископів, гарантуючи, що episcope місцевих Церков має зв'язок з колегією 

Апостольський канон 1; І Нікейський Собор, к. 4. 
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апостолів. Присутність на єпископському свяченні єпископів сусідніх престолів 
«сакраменталізує» і здійснює цю єдність. Усе це покликане символізувати єпис
копське свячення, яке виконують кілька єпископів, щонайменше три, за винятком 
крайньої потреби, такої як переслідування, війна і т. ин. До того ж, щоб висвячен
ня символізувало єдність єпископів одної Церкви sui iuris, потрібно, щоб другий 
і третій єпископи належали до тієї ж Церкви sui iuris, що й перший висвячуючий 
єпископ. Однак, якщо єпископи тієї ж Церкви sui iuris не мають змоги бути при
сутніми, можуть бути єпископи иншої Церкви sui iuris, навіть Латинської. 

Канон 747. Дияконське і пресвітерське свячення, прийняте від власного єпар-
хіяльного єпископа, вказує на тісний зв'язок пресвітерів і дияконів з єпископом 
і партикулярною Церквою тих, для чиєї служби вони висвячені. Пресвітери і ди
якони єрархічно об'єднані зі своїм єпископом, і становлять разом з ним єдиний 
пресвітерій, навіть якщо призначені на різні уряди (LG 28). Це єдине священ
ство і служба Христа вимагає єрархічного єднання пресвітерів з їхнім єпископом 
і чином єпископів (РО 7). 

Відповідно, дияконське і пресвітерське свячення, як правило, повинен звер
шувати власний єпископ або єпископ при наявності законної відпускної грамоти. 
Відпускна грамота є документом, яким власний єпископ уповноважує иншого 
єпископа висвятити свого підлеглого. Без цієї відпускної грамоти висвячення є 
недозволеним, але правосильним. Висвячення, виконане иншим єпископом без 
відпускної грамоти є карним злочином (к. 1459 § 2). 

Канон 748. Стосовно свячення того, хто має бути приписаним до якоїсь єпар
хії (к. 357 § 1), власним єпископом кандидата є ^ ) єпископ єпархії, у якій кан
дидат має постійне місце проживання; тобто, він може законно бути висвяченим 
єпископом того місця, де він проживає, навіть якщо він вирішив присвятити себе 
служінню в иншій єпархі ї^рабо єпископ єпархії, служінню в якій він письмово 
виявив бажання себе присвятити. 

У § 2 встановлено, що єпархіяльний єпископ не може висвятити одного зі сво
їх підлеглих, приписаних до иншої Церкви sui iuris, без дозволу Апостольського 
Престолу; якщо такий кандидат має постійне чи тимчасове місце проживання в 
межах територіяльних кордонів тої самої Церкви, то без дозволу патріярха. Ця 
норма була встановлена, щоб оберігати обряд кожної Церкви sui iuris, який також 
розуміють як літургійний і дисциплінарний спадок (кк. 28, 39-41). Латинський 
Кодекс (к. 1015 § 2) також приписує схожу норму. «Конечність цього дозволу 
стосується лише законности чину свячення, і більше стосується випадків, коли 
чин свячення відбувається в літургійному обряді, відмінному від того, до якого 
належить кандидат, або коли висвячуючий єпархіяльний єпископ просить дозво
лу здійснити свячення за обрядом кандидата. Окрім самого чину свячення єпис
коп єпархії чи діоцезії, до якої буде належати кандидат, зберігає за собою повне 
право дарувати відпускні грамоти єпископові, який належить до тієї ж Церкви 
sui iuris, що й кандидат, щоб цей міг приступити до свячення, дотримуючись 
приписів цього ж обряду» (СОС, Інструкція 77). 
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Канон 749. Принцип територіяльности стосовно здійснення влади єпархі-
яльного єпископа забороняє єпископу звершувати свячення в иншій єпархії без 
дозволу місцевого єпископа. Приписаний в к. 2 Першого Вселенського Собору 
у Константинополі (381), цей принцип був підтверджений в LG 23. Стосовно па
тріарха, то партикулярне право його власної Церкви sui iuris, з дотриманням 
к. 747 про відпускні грамоти, може надати йому право звершувати дияконське 
і пресвітерське в усіх єпархіях, які перебувають в межах територіяльних кордо
нів тієї Патріяршої Церкви. 

Канон 750. Щодо єпархіяльного духовенства, то відпускну грамоту, згідно 
з якою не власний єпископ може законно висвятити кандидата на дияконат чи 
пресвітерат, може дати, передусім, власний єпархіяльний єпископ (к. 748 § 1). 
У випадку вакантного патріяршого престолу відпускну грамоту може дати ад
міністратор Патріяршої Церкви (к. 127), а у випадку вакантного єпархіяльного 
престолу їх може дати адміністратор єпархії (к. 271). Однак ані адміністратор 
Патріяршої Церкви, ані адміністратор єпархії не можуть дати відпускних грамот 
тим, кому було відмовлено у допуску до свячення патріархом чи єпархіяльним 
єпископом відповідно. 

Як вказує канон, членам монастирів sui iuris, чинів чи згромаджень або то
вариств спільного життя, які склали довічну професію, відпускну грамоту для 
дияконського чи пресвітерського свячення може надати, відповідно, настоятель 
монастиря sui iuris (к. 742), вищий настоятель чину чи згромадження (к. 537) 
і вищий настоятель товариства спільного життя (к. 560 § 1). 

Канон 751. Свідоцтва, яких вимагає право, встановлені в кк. 767-772 стосов
но речей, які повинні передувати свяченню. Влада, чиїм обов'язком є надавати 
відпускні грамоти не повинна надавати їх, якщо особа не володіє усіма свідо
цтвами і документами, яких вимагає право. Ці свідоцтва повинен збирати не ви
свячуючий єпископ з відпускними грамотами, а радше влада, яка допускає кан
дидата до свячення. 

Канон 752. Будь-який єпископ, що перебуває у єдності з Апостольським Пре
столом, може прийняти від єпископа кандидата відпускні грамоти, щоб почати 
звершення дияконського чи пресвітерського свячення, за умови, що він нале
жить до тієї ж Церкви sui iuris. Відпускні грамоти можуть бути також надіслані 
єпископу иншої Церкви sui iuris з дозволу Апостольського Престолу або, якщо 
це стосується кандидата, який приписаний до Патріяршої Церкви і має постійне 
чи тимчасове місце проживання в межах територіяльних кордонів тої ж Церкви, 
цей дозвіл може також надати патріярх. Прийнявши законні відпускні грамоти, 
висвячуючий єпископ має подбати про те, щоб перевірити їхню безперечну на
дійність та автентичність. Слід зауважити, що відпускні грамоти можуть бути 
надіслані єпископові тої ж літургійної традиції: наприклад, єпископ Грецької 
Церкви може послати відпускні грамоти українському єпископові, але не латин
ському, коптському, вірменському, халдейському, сирійському чи маронітському. 
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Канон 753. Відпускна грамота може мати обмеження стосовно часу, місця чи 
инших обставин свячення. Той, хто надає відпускну грамоту, або його наступник 
може, з виправданої причини, відкликати її. Однак, одного разу надана, вона не 
втрачає своєї правосильности, якщо той, хто надав її, перестає здійснювати свій 
уряд через зречення з иншої причини. 

6.2. Суб'єкт свячення 
Канон 754. Священнослужителі, передусім, є охрещеними вірними, (к. 7 § 1). 

Той, хто не втілений у Христа через хрещення, через яке він бере участь у за
гальному священстві вірних, не може бути допущеним до священства служби 
(к. 675 § 2). Окрім хрещення, иншою передумовою для свячення є те, що канди
дат повинен бути чоловічої статі (vir). Католицька доктрина щодо цього питання 
була встановлена в декларації Inter insigniores (ЗО листопада 1975). Конгрегації у 
справах віровчення, і проголошена як остаточна папою Иоаном Павлом I I . 5 1 Вона 
таким чином підсумована в CEC (1577): Католицька Церква ніколи не вважала, 
що жінки можуть правосильно приймати пресвітерське чи єпископське свячен
ня; закликаючи до свячення тільки чоловіків, Церква має намір дотримуватися 
прикладу, який дав Господь Ісус Христос і наслідували апостоли та пізніша тра
диція; тим паче, символізм Христа як божественного Обручника Церкви найкра
ще збережений у цій традиції. 

Канон 755. Цей канон не стосується постійного диякона, а тільки диякона, 
призначеного для пресвітерату. Вступ останнього до пресвітерату може заборо
нити його власний єпархіяльний єпископ чи вищий настоятель, якщо він чер
нець, тільки з дуже поважної причини, публічної або таємної. Причина може 
бути канонічною, такою як перешкода, порушення у прийнятті свячення (к. 762 
§ 1), цензура, несумісна поведінка, невиправлений порок, який робить його не
здатним і т. ин. Однак, диякон, не допущений до прествітерату, може подати від
клик проти рішення єпархіяльного єпископа чи вищого настоятеля до вищої цер
ковної влади, згідно з нормою кк. 996-1006 стосовно рекурсів проти адміністра
тивних декретів. 

Канон 756. Священство не є правом, а божественним даром. Покликання до 
^ І нього є божественним, на яке особа відповідає з цілковитою свободою і щиріс-
5 тю. Щоб особа була висвячена, вона повинна бути вільною. Тому змушування 
^ до прийняття свячень є недозволеним актом. Тим паче, так само незаконно від-
, j вертати від нього того, хто достойний приймати свячення відповідно до припису 
^ права, позаяк покликання є даром Святого Духа для Церкви, яке Церква, як слуга 

Господа, не має свободи відкидати. 

Канон 757. Правосильно прийняте свячення здійснюється відповідно до при
писів права, навіть у випадку, коли священнослужитель відмовляється приймати 

" A A S 69 (1976) 98-99; Йоан Павло II, Апостольський лист Ordinatio sacerdotalis: de sacerdotali ordina-
tione viris tantum reservanda (22 травня 1994) AAS 86 (1994) 545-548; CDF, Responsum ad dubium utrum... circa 
doctrinam in Epist. ap. «Ordinatio sacerdotalis» traditam (28 жовтня 1995) AAS 87 (1995) 1114; Коментар на від
повідь: OR 18 листопада 1995, 2. 
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вище свячення, для якого він призначений. Ншрщслед, дияшву, який щщовщ-
ється щщтт ттгіг -тптгргт тт/пщттгіт. ПГ ІіРіІтНшттп тп ÏÏTTTJJ щ ry^^jgfjrr 

забороШйІр'ОШвШШг гфийнз^ свячення, хібл що він має якусь каношчЯ^йв-
рещкоду w для цього або існує йШіа поважна причина. 

6.2.1. Вимоги для кандидатів до свячення 
Канон 758. Помазання святим миром вимагається для законности свячення 

(§ 1 п. 1-е). Миропомазання передбачає хрещення, але може так статися, хоча й 
рідко, що східні вірні прийняли хрещення, але не миропомазання. Висвячення 
такої особи було б порушенням. Серед инших передумов, перелічених в к. 758, 
слід звернути увагу на дотримання проміжків часу, приписаних партикулярним 
правом (§ 1 п. 6-е). Зауважте, що к. 10 Сардицького Синоду (343) вже застеріг 
проти безвідповідальних дій щодо свячення, без дотримання визначених про
міжків часу. 5 2 

Крім того, кандидат зазнає перешкоди відповідно до припису к. 762. Додат
ковий § 3 доповнює к. 373, щоб останній не можна було тлумачити неправиль
но, немов загальне право скасувало партикулярне право у питанні клирицького 
целібату.5 3 Радше дисципліна клирицького целібату повинна залишатися чинною 
відповідно до партикулярного права. По суті, у кількох східних спільнотах до
тримання целібату серед священнослужителів було нормою і мало позитивні 
результати. Це не означає, що партикулярне право зобов'язане зберігати status 
quo; як і в инших питаннях дисциплінарної реформи, вказівка II Ватиканського 
Собору про повернення до прадідівних передань (ОЕ 6) також чинна тут. Але 
це повернення не є автоматичним відновленням минулого, а питанням церков
ного розуміння. 5 4 Під партикулярне право також підпадають відповідні рішення 
Римського Апостольського Престолу для певних регіонів поза межами територій 
Патріярших Церков, і особливо ті, що стосуються Сполучених Штатів, Канади, 
Латинської Америки, Австралії і т. д. (див. вище с. 302-303). Після проголошення 
ССЕО постало питання про ці рішення, і щодо них думки коментаторів розді
лилися: дехто стверджував, що вони досі чинні, у той час инші дотримувалися 
погляду, що вони були скасовані к. 373. СОС вирішила не втручатися і не робити 
формальної заяви чи офіційного скасування. 

Канон 759. Канон встановлює норму загального права і вимагає мінімально
го віку для дияконату і пресвітерату, а саме: виповнення 23 років для дияконату 
і 24 років для пресвітерату. Партикулярне право власної Церкви sui iuris може 
встановити вищий вік. 

§ 2 стосується надання диспензи щодо приписаного віку. Диспенза щодо віку, 
яка не перевищує одного року, залежить від єпархіального єпископа чи верхо
вного архиепископа інституту посвяченого життя; однак, диспенза щодо віку, 

я ІоашюиІ ,2 :173-174 . 
53 § 3 був доданий до SCICO к. 753 (= ССЕО к. 758) на пропозицію трьох членів: Nuntia 28 (1989) 102. 
54 Див. G. Nedungatt, «Return to Pre-Diamper Traditions», той же автор, ed., The Synod of Diamper Revisited 

(Kanonika 9), 2001,227-272. 
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який перевищує один рік, застережена за патріярхом, якщо йдеться про кандида
та, який має постійне чи тимчасове місце проживання в межах територіяльних 
кордонів Патріяршої Церкви. В усіх инших випадках вона застережена за Рим
ським Апостольським Престолом. 

Канон 760. Щодо інформації про майбутніх священнослужителів на Сході, 
загалом слід застосовувати кк. 342-356 ССЕО. Кандидати на пресвітерат можуть 
бути висвячені на дияконат тільки після завершення четвертого року філософсь
ко-богословських курсів, якщо тільки Синод Єпископів Патріяршої чи Верхов
но-Архиєпископської Церкви чи Ради Єрархів Митрополичої Церкви sui iuris не 
визначать инакше. Тому, щоб згодом він міг бути допущеним до пресвітерату, від 
нього спершу вимагається завершення богословських курсів. 

Для тих, які призначені для священства, студії охоплюють філософські та бо
гословські курси, які мусять тривати принаймні повний шестирічний період, так 
щоб час, присвячений філософським дисциплінам, дорівнював повним двом ро
кам, а час, присвячений філософським курсам, повним чотирьом рокам (к. 348 
§ 1). Стосовно вишколу дияконів, не призначених для священства, к. 354 вста
новлює програму навчання тривалістю принаймні три роки. 

Канон 761. Підписана заява кандидата на дияконський чи пресвітерський 
чин не є простою формальністю, а радше урочистим публічним актом відданос-
ти, у якому присутні зрілий роздум і особиста відповідальність перед Церквою. 
Цією заявою він виявляє свою повну згоду і намір вільно та з власної волі при
йняти свячення і обов'язки, з ним пов'язані, та навічно присвятити себе церков
ній службі. 

6.2.2. Перешкоди до свячень або священнодійств 
Канон 762. ССЕО говорить про «перешкоди» до прийняття свячення, а не 

про «порушення», позаяк остання термінологія невідома для східних традицій. 
Однак дисципліна ССЕО і СІС суттєво не відрізняється. 5 5 

Безумство чи инша психічна хвороба (п. 1-е) робить особу нездатною належ
но виконувати служіння. Безумство чи божевілля є станом психічної недуги, яку 
характеризує поступова втрата інтелектуальних і моральних якостей. Вислів 
«психічна недуга» слід розуміти у зв'язку виконанням служіння. Щодо цього 
типу недієздатности єпархіяльний єпископ і вищий настоятель мають залучати 
медичний огляд та думку одного чи більше експертів, які ґрунтуються на прави
лах науки, якщо тільки це не видається марним з огляду на обставини. 

Перешкода у п. 2-е не тільки передбачає гріх віровідступництва, єресі чи схиз
ми, але й злочин, який полягає у заяві чи иншому прояві волі, доктрини чи науки 
(кк. 1436-1437). Але злочин не повинен розглядатися дійсно виконаним, якщо 
заява чи прояв не вплинули на когось иншого. Перешкоду виразно встановляють 
давні священні канони. 5 6 

"Nuntiali (989) 102. 
"•Перший Нікейський Собор, к. 10; Апостольські Канони, к. 62, і т. д. 
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Перешкода, що з'являється через спробу нелегально увійти в подружжя (п. 3-є), 
виправдана потребою захищати святість подружжя і дотримуватися приписів 
щодо подружніх перешкод свячення (к. 804), довічного прилюдного обіту чисто
ти (к. 805) і вузла попереднього подружжя (к. 802). 

Свідоме вбивство (п. 4-е) суперечить праву людини на життя і рішучій волі 
Церкви захищати життя. Давні священні канони встановлюють суворі кари для 
тих, хто здійснює вбивство, як навмисне, так і ненавмисне, або тих, хто спричи
няє чи допомагає здійснити аборт. Якщо це священнослужителі, то їх позбавля
ють клирицького стану; якщо це миряни, то їх карають екскомунікою (к. 1450). 

Перешкода каліцтва чи спроба самогубства (п. 5-е) виразно встановлена в 
давніх східних нормах. 5 7 Каліцтво має бути завдано тій частині тіла, яка має свою 
окрему функцію: наприклад, оку, руці, нозі і т. ин. 

Перешкода в п. 6-е стається через зловживання священнодійством. Перешко
да в п. 7-е стосується тих публічних урядів, які охоплюють участь у здійсненні 
цивільної влади та иншої діяльности, що суперечить свяченню (кк. 382,383,385). 
Зрештою, перешкоду в п. 8-е чітко встановлює к. 2 І Нікейського Собору, згідно 
з яким ті, хто недавно долучився до віри (новонавернені чи неофіти) не допуска
ються до свячення. 

Дії, внаслідок яких можуть виникнути перешкоди, згадані в § 1 пп. 2-6, не по
роджують їх, якщо це не були важкі та зовнішні гріхи, вчинені після хрещення. 

Канон 763. Право про перешкоди до священнодійств виправдані потребою 
оберігати гідність свячення, апостольською місією Церкви і священнослужіння. 

Канон 764. Ті, кого стосується будь-яка перешкода, виразно встановлена за
гальним правом, тобто ССЕО, не допускаються до прийняття свячень чи вико
нання священнодійств. Тому ніхто не підлягає жодній перешкоді, яка не містить
ся в. кк. 762 і 763. Партикулярне право не може запроваджувати инших пере
шкод. Так само скасовується і звичай, що суперечить загальному праву, навіть 
якщо він столітній чи незапам'ятний. 

Канон 765. Повага до священнослужінь Церкви вимагає, щоб суб'єкти, які 
зазнають різних перешкод, виразно встановлених партикулярним правом, не до
пускалися до їхнього прийняття чи здійснення. Тут йдеться про обмежувальні 
закони, які виразно встановлюють, що особа є нездатною. Такі перешкоди роб
лять прийняття свячення незаконним, але все одно правосильним. Тому, навіть 
якщо суб'єкт не знає про перешкоди, він не звільнений від них. 

Канон 766. Перешкоди примножуються щоразу, коли існують, або коли з'яв
ляються акти, які становлять окремі перешкоди, а не коли повторюється один 
і той же акт, якщо тільки не йдеться про вбивство або спричинення аборту, який 
відбувся. 

"Перший Нікейський Собор, к. 1; Апостольські Канони, к. 22. 
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Канон 767. Єпархіальний єпископ чи вищий настоятель може диспензувати 
своїх підлеглих від перешкод щодо прийняття чи здійснення свячень, згаданих 
в к. 762 § 1 пп. 5-8, якщо тільки факт, на якому грунтується перешкода, не було 
передано на розгляд суду. Якщо розпочався карний процес щодо злочину, на яко
му ґрунтується перешкода, єпархіяльний єпископ чи вищий настоятель не може 
надати диспензи. 

У межах територіяльних кордонів Церкви, над якими він головує, патріярх 
може диспензувати від перешкод, згаданих в к. 762 § 1 пп. 2-4. Поза межами 
територіяльних кордонів і в инших Церквах sui iuris, диспенза від цих перешкод 
застережена за Апостольським Престолом. 

У більш нагальних прихованих випадках, тобто, коли перешкода не може бу
ти доведена на зовнішньому суді (к. 791), сповідник може диспензувати тільки 
від перешкод до здійснення свячень, які уже прийняті. Тут йдеться про автома
тичну диспензу, з урахуванням обов'язку каянника звернутися до компетентної 
влади якомога швидше. Ця норма застосовується у випадках, коли до компетент
ної влади не можна звернутися і загрожує небезпека поважної шкоди або неслави. 

Канон 768. Диспенза від перешкод приймати чи здійснювати свячення може 
бути для однієї перешкоди або в загальному для всіх перешкод. Загальна диспен
за також стосується перешкод, не вказаних у проханні у добрій вірі, за винятком 
перешкод свідомого вбивства чи аборту. Ці злочини мусять бути безумовно вка
заними у проханні про диспензу. 

6.3. Те, що повинно передувати свяченням 
Канон 769. Щоб допустити кандидата до свячення, потрібні такі документи: 
1- е: особисто підписана заява, якою кандидат засвідчує, що він має намір 

вільно і з власної волі прийняти свячення та обов'язки, пов'язані з ним; 
свідоцтво про останнє свячення; якщо йдеться про перше свячення, то 
свідоцтво про хрещення, свідоцтво про миропомазання і нижчі чини; 

2- е: свідоцтво про одруження і письмову згоду дружини одруженого канди
дата; 

Зе: свідоцтво про закінчення студій, відповідно до норми к. 760; 
4- е: рекомендаційні листи про добрі звичаї кандидата від ректора семінарії, 

настоятеля інституту посвяченого життя чи пресвітера, якому кандидат 
був довірений поза межами семінарії; 

5- е: рекомендаційні листи пароха, який здійснює оголошення, згадане в 
к. 771 § 3; 

6- е: якщо влада вважає за потрібне, рекомендаційні листи, від инших єпархі-
яльних єпископів чи настоятелів інститутів посвяченого життя, де канди
дат жив упродовж певного часу, щодо якостей кандидата і його свободи 
від будь-якої канонічної перешкоди. 
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Канон 770. Рекомендаційні листи єпархіяльного єпископа кандидата слід на
давати тільки після попереднього отримання доказів, яких вимагає право. Ре
комендаційні листи засвідчують, що кандидат гідний приймати свячення. Цим 
листам слід довіряти; припущення повинне бути на їхню користь. Однак, вони 
не зобов'язують єпископа, який висвячує, і якщо він згідно зі своєю совістю вва
жає, що кандидат не достойний, то може вирішити не висвячувати його. 

Канон 771. Священнослужитель походить з Народу Божого і призначений 
служити цьому народу. Тому доречно, щоб Народ Божий засвідчував достойність 
кандидата прийняти свячення. Канонічні приписи стосовно оголошення імен 
кандидатів до свячень в парохіяльній церкві кожного кандидата відповідають цій 
потребі. Усі християни мають обов'язок повідомляти про канонічні перешкоди, 
якщо вони їм відомі, єпархіяльному єпископові чи парохові перед свяченням. 
Єпархіяльний єпископ, якщо вважає це доречним, може робити инші досліджен
ня, навіть приватні. 

Канон 772. Духовні реколекції перед прийняттям свячення є моральним та 
канонічним обов'язком. Це період священної зосередженосте і молитовних роз
думів, щоб підготувати себе для Божого великого дару і святого та відданого 
життя у ревному та плідному здійсненні священнослужіння. Партикулярне пра
во визначає спосіб цих реколекцій. 

6.4. Час, місце, запис і свідоцтво свячення 
Канон 773. Уділення Таїнств, як дія Церкви, повинно відбуватися за якнай

більш активної участи вірних. Відповідно до традицій Церков свячення уділяють 
у неділю чи инші святкові дні. Однак, повинна існувати виправдана причина для 
уділення свячення в инший день. 

Канон 774. Єпархіяльна курія зобов'язана тримати в архіві спеціяльну книгу 
для свячень власних священнослужителів. У цьому архіві належить записувати 
ім'я висвячених, єпископа, який висвячував, і місце та день свячення. 

Канон 775. Вищезгадані відомості щодо свячення мають також бути записані 
у книзі охрещених парохії, де зареєстроване хрещення висвяченої особи. Дотри
мання цих норм щодо свячення та свідоцтва про виконане свячення є канонічним 
обов'язком єпископа, який висвячує, вищого настоятеля і зацікавленого пароха. 
Тут йдеться про джерело для будь-якого майбутнього документу, який засвідчує 
канонічну ідентичність особи священнослужителя. 

7. Подружжя (кк. 776-866) 
Сьоме і останн£ Таїнство, про яке йде мова Титулі X V I , - це подружжя. Хоча 

й останнє у традиційному переліку, його не слід розглядати як найменше з усіх 
Таїнств; бо, як каже св. Павло, «це велика тайна» (Еф. 5: 32). 
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7.1. Подружжя58 у творінні і відкупленні 
У к. 776 § 1 подружжя описане у світлі творіння; у § 2 воно описане як Та

їнство. 

7.1.1. Подружжя як природний інститут 
У світлі християнської антропології і віри подружжя є не тільки продуктом 

соціальної еволюції, що зазнає змін, але й засноване Богом творцем, щоб здій
снити у людстві його задум любови. Бог є любов (1 Ио. 4: 8). Бог сотворив людей 
на свій образ і подобу (1 Бут. 1: 26 її), покликавши їх до любови. Чим більше 
людина любить, то більше вона є образом Бога. II Ватиканський Собор, пред
ставляючи подружжя у його автентичности як фундаментальну інституцію, опи
сує його як взаємність любови (див. GS 48). Цей доктринальний принцип щодо 
подружжя у світлі творіння виражений в к. 776 § 1. Однак, вислів «глибока ду
шевна спільнота подружнього життя й любови», використаний в GS 48, не був 
прийнятий, для того щоб не спонукати до неправдивих тлумачень у доктрині та 
юриспруденції щодо подружньої згоди, немов він збігається з «affectus maritalis» 
у римському праві. 

Юридично, любов не є суттєвим елементом у подружньому союзі чи згоді, ані 
не ототожнюється з ними, а є елементом, зовнішнім для згоди. Однак брак лю
бови у творенні («fieri») подружжя, може бути вказівкою на брак згоди. 5 9 Психо
логічно, брак любови робить подружжя посміховиськом та фарсом і може зруй
нувати його. 

7.1.2. Подружжя як Таїнство 
У к. 776 § 2, який описує Таїнство подружжя, термін Таїнство має два значен

ня. Перше значення підкреслює його біблійне походження як вставного елемен
ту в пасхальному Таїнстві злуки Христа з Церквою. У «великому Таїнстві» чи 
«тайні» Христа і Церкви (Еф. 5: 32), супруги покликані представляти подружню 
любов Христа до Церкви і брати в ній участь. Доктрина східних некатолицьких 
Церков також сприймає Таїнство подружжя у його першому значенні. У друго
му значенні Таїнство є видимим і дієвим знаком благодати, а тому через нього у 
християнських супругах здійснюється Таїнство, про яке йде мова у Посланні до 
Ефесян (див. Еф. 1: 9). Канон також згадує, що «Бог об'єднує їх», вказуючи на 
те, що силою Таїнства супруги стають частиною великого Таїнства, яке об'єднує 

5 8 У розділі про подружжя вживаються подальші скорочення: 
Abate, Matrim. nuova leg. = A. Abate, // matrimonio nella nuova legislazione canonica, Rome, 1984. 
FC = Familiaris Consortio, апостольський лист Йоана Павла II, 22 листопада 1981. 
Matrim. ССЕО = 11 matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (SG 33), LEV, 1994. 
Nuova legislazione = La nuova legislazione matrimoniale canonica (SG 10), L E V , 1986. 
Prader, Matrim. Or. Oc. = J. Prader, // matrimonio in Oriente e Occidente (Kanonica 1), Rome, PIO, 1992. 
Prader, Leg. matrim. = J. Prader, La legislazione matrimoniale latino e orientale, Rome, 1993. 
Simulazione = La simuiazione del consenso matrimoniale canonica, (SG 22), LEV, 1990. 

59 Prader, Matrim. Or. Oc, 5-6. 



448 ТИТУЛ XVI: ПРО БОЖИЙ КУЛЬТ І ЗОКРЕМА ПРО СВЯТІ ТАЇНСТВА 

Викупителя з Церквою. Любов Христа до своєї Церкви є образом нерозривної 
подружньої любови серед християн. 6 0 

7.1.3. Нерозривність правосильного подружжя охрещених і Таїнство 
Піднесення подружжя між охрещеними до Таїнства є наслідком виключно 

волі Христа, який підтвердив, що Творець замислив подружжя db initio, зробив
ши його частиною Таїнства, яке об'єднує це подружжя з Церквою. Однак, са
краментальність не додається до подружжя зовнішньо як природний союз, а є 
настільки внутрішньо поєднаною, що між двома охрещеними особами не може 
існувати справжнє подружжя, яке не є сакраментальним. Цей доктринальний 
принцип виражений в к. 776 § 2 такими словами: «З установи Христа право-
сильне подружжя між хрещеними є тим самим святою тайною...» Тому Церква 
не може визнати, що двоє охрещених є одруженими правосильно, поки вони не 
об'єднаються у Таїнстві. 6 1 У цей момент постає инше питання про служителя 
Таїнства подружжя. 

7.1.4. Служитель Таїнства 
Служителем Таїнства подружжя є той, хто уділяє сакраментальний знак. У 

Латинській Церкві сакраментальним знаком є тільки законно виявлена згода 
сторін. Саме супруги взаємно уділяють Таїнство собі. У Східних Католицьких 
Церквах сутність сакраментальний знак полягає в обов'язковій взаємній згоді 
сторін (ССЕО к. 817) і у церковній площині, у священному обряді, тобто, свя-
щеничому благословенні, яке є суттєвим елементом форми і умовою для право-
сильности подружжя. Тому автор цих рядків вважає, що у Східних Католицьких 
Церквах служителями Таїнства подружжя є супруги разом зі священиком, який 
благословляє, 6 2 окрім винятків, згаданих в ССЕО кк. 832 § 1; 835; 845 § 2; 846 § 2 
і 848. З X I X століття серед православних авторів загальною доктриною є те, що 
Таїнство подружжя виключно полягає у священичому благословенні. 

W A . Kies, Le mariage: sa célébration et sa spiritualité dans l'Églises d'Orient, (Chevetogne, 1956), 62;Eucholo-

gion sive Rituale Graecorum, (Lutetiae Parisiorum, 1674), 390; Mikron Eucologion, опублікований апостольською 
diaconia Грецької Церкви (1968), 90-103, особл. 103; Е. Eid, «La definizione del matrimonio e le sue proprietà 

essenziali», y: / / matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali [SG X X X I I ] (CdV, 1994) 93103. 
61 Міжнародна Богословська Комісія, вивчивши у 1977 p. певні проблеми щодо християнського подружжя, 

підтвердила християнську доктрину щодо нерозривного подружнього союзу між охрещеними особами і Та
їнством. Ми процитуємо тільки цей текст: «Подружжя між двома охрещеними особами, як інститут, засно
ваний Богом Творцем, не може бути відокремлене від подружжя-Таїнства, позаяк сакраментальність союзу 
охрещених не є у ньому випадковим елементом, який може або не може бути здійснений, а відтак повинен бути 
його сутністю, яку неможливо відокремити. Тому Церква не може визнати, що дві охрещені особи одружені 
відповідно до власної гідности і як нове створіння у Христі, якщо вони не були об'єднані Таїнством». Z. Gro-
cholewski, Commissio Theologica Internationalis: Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem, 
(Rome, 1980), 2:22-23. 

62 Див. C E C 1623. Також Ae. Herman, «Adnotationes adM.P. 'Crebarae allatae sunt'»,PeriodicaMCL 38 (1949) 
111-112; I. Rezaö, «De nova legislatione matrimoniali orientali», OCP 20 (1954) 391-392; Nuntia 8 (1979) 21; U. Na-
varrete, «De mininstro sacramenti matrimoniali in Ecclesia latina et in Ecclesiis orientalibus», Periodica 84 (1995) 
714-733; J. Prader, «Wesen und Spender des Ehesakramentes in den unterschiedlichen Traditionen der Katholis
chen Kirche und der Nichtkatholischen Orientalischen Kirchen», De Processibus Matrimonialibus 4 (1997) 155-179; 
G. Nedungatt, «Minister of the Sacrament of Marriage in the East and the West», Periodica 90 (2001) 305-388. 
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7.2. Суттєві властивості подружжя 
Суттєвими властивостями подружжя є єдність і нерозривність, які у по

дружжі між охрещеними здобувають особливу сталість на підставі Таїнства 
(к. 776 § 3). Вони є суттєвими якостями будь-якого правосильно звершеного по
дружжя, чи то християн, чи то нехрещених. Ці властивості виключають поліга
мію та розлучення. Навіть первинна традиція Церкви, що грунтувалася на вчені 
Христа (див. Мр. 10: 11; Лк. 16: 18 і Мт. 19: 9) та апостолів, ясно стверджує не
розривність подружжя, навіть у випадку розпусти чи зради. 6 3 

7.3. Рівність прав та обов'язків між супругами 
Канон 777 стверджує рівність прав та обов'язків між супругами щодо спіль

носте подружнього життя. Вислів «що стосується спільности подружнього жит
тя» у новій формі є заміною фразеології у попередній нормі «стосовно актів, 
властивих подружньому життю» (CA к. 100), позаяк рівність прав та обов'язків 
супругів охоплює не лише сферу інтимних подружніх стосунків, але й усі сто
сунки подружнього життя. Про це також йдеться у Хартії прав сім'ї, представ
леній Святим Престолом 22 жовтня 1983 p., яка стверджує: «У природній допов-
нюваності, яка існує між чоловіком та жінкою, вони мають однакову гідність 
і рівність прав стосовно подружжя» (Арт. 22 с). 

7.4. Фундаментальне право на подружжя 
У подружжя можуть увійти всі особи, яким право цього не забороняє (к. 778). 

У здійсненні цього права, яке грунтується на природному стані речей, не може 
бути відмовлено нікому, якщо не доведено неспроможносте, яка ґрунтується на 
божественному позитивному чи природному праві. Це фундаментальне і особис
те право на подружжя має перевагу у випадку сумніву стосовно того, чи особа 
має здатність одружуватися, якої вимагає право. 

7.5. Принцип прихильности права 
Подружжя має прихильність права; у разі сумніву подружжя вважається пра-

восильним, поки не буде доведено протилежного (к. 779). У випадках сумнівної 
правосильности існує два критерії у праві, за допомогою яких вирішують ситу
ацію: 1) коли подружжя звершене і стає дедалі більш переконливим сумнів сто
совно його правосильности, його слід вважати правосильним, поки не буде до
ведене протилежне, як на зовнішньому, так і на внутрішньому суді. Цей принцип 
застосовується у процесі про недійсність подружжя; 2) принцип не застосову
ється до подружжя між двома нехрещеними особами; у цьому разі, якщо існує 
сумнів щодо правосильности, сторона, яка бажає прийняти хрещення, має право 
вважати подружжя недійсним. Про цей виняток йдеться в к. 861. 

63 H. Crouzel, «Nuove nozze dopo il divorzio nella Chiesa primitiva», CivCatt 121 (1970) 455-463; 551-561; 
P. Adnés, «De vinculo malrimonii apud Patres», Vinculum Matrimonii, Rome, 1973, 6997. Див, однак, Corrado Ma

racci, Parole di Gesit sul divorzio: Ricerche scritturisticheprevie ad un ripensamento teologico, canonico e pastorale 

delta dottrina cattolica dell 'indissolubilité del matrimonio, (Aloisiana 16), Naples, Morcelliana, 1982, який наводить 

аргументи на користь «винятку»; той же автор, у Rassegna di Theologia 31 (1990) 7485. 



450 ТИТУЛ XVI: ПРО БОЖИЙ КУЛЬТ І ЗОКРЕМА ПРО СВЯТІ ТАЇНСТВА 

7.6. Право, якому підлягає подружжя 
Кожне подружжя підлягає божественному позитивному і природному праву, 

витлумаченому Церквою. Позаяк подружжя є фундаментом суспільства, його та
кож регулює людське право. Канон 780 § 1 формулює принцип, який вже містила 
попередня норма (СА к. 5), з тою відмінністю, що в попередньому праві ствер
джувалася компетенція Церкви над подружжям усіх охрещених, у той час як 
в новій нормі компетенція Церкви обмежена подружжям хрещених католиків, 
відповідно до принципу, проголошеного в к. 1490: «Суто церковним законам під
лягають хрещені в Католицькій Церкві або прийняті до неї...» Позаяк хрещені 
некатолики не підлягають церковним законам, проблема полягає в тому, яке люд
ське право разом з божественним правом повинне регулювати їхні подружжя. 
Проблема виникає в тому разі, коли охрещена розлучена некатолицька сторона 
бажає одружитися з католицькою стороною. Ми не знаходимо в Латинському 
Кодексі такої регулятивної норми, і це залишається великою прогалиною. 

Східний Кодекс, услід за II Ватиканським Собором, який визнав церковний 
характер некатолицьких Церков і спільнот, явно визнає законність подружніх 
приписів некатолицьких Церков і церковних спільнот. За допомогою двох регу
лятивних норм кодекс у кк. 780 § 2 і 781 вказує, використовуючи просте нерецеп-
тивне чи формальне посилання, на подружні норми охрещених некатоликів; він 
не робить їх своїми власними і не канонізує їх, а приписує інстанціям Східних 
Католицьких Церков застосовувати їх як у звершенні змішаних подружжів, так 
і в рішеннях стосовно правосильности подружжя, звершеного між охрещеною 
некатолицькою чи охрещеною католицькою стороною з нехрещеною стороною. 6 4 

Два канони розрізняють ті Церкви чи церковні спільноти, які мають власне цер
ковне право і ті спільноти, які не мають власного церковного права. Усі Східні 
Церкви мають власне церковне подружнє право. Західні некатолицькі церковні 
спільноти, з иншого боку, не мають церковного подружнього права. Згідно з док
триною Лютеранських і Реформаторських Церков чи Спільнот подружжя не є 
Таїнством і не перебуває в компетенції Церкви, а регулюється цивільним зако
нодавством. 

Канон 780 § 2 є регулятивною нормою для звершення змішаного подружжя 
між католицькою стороною і охрещеною некатолицькою. Подружжя між схід
ною католицькою стороною і охрещеною некатолицькою стороною, із збережен
ням божественного права, регулюється також власним правом Церкви, до якої 
належить некатолик (к. 780 § 2 п. 1-е). Подружжя між східним католиком і за
хідною некатолицькою стороною, із збереженням божественного права, регулю
ється також правом, яке зобов'язує некатолицьку сторону (к. 780 § 2 п. 2-е). Слід 
також чітко пояснити, що в обох випадках треба розрізняти норми, які регулю-

64 UR 16; DH4; SA, sent. С. Staffa, 28 Novtmber 1970; SA, dec, 7 July 1971; SA, dec., 18 April 1972; SA, sent. 
C. Staffa, 23 April 1974. Про походження C C E O кк. 780 § 2 і 781 див. Nimtia 5, ce. 52-62; 8, ce. 5-9; 10, ce. 3-64 
(кк. 117-119); 28, ce. 104-106; 29, c. 60-61; Prader, Leg. Matr., 51-97; V. Fagiolo, «Matrimonio nel conteste délia 

mobilità odierna», OR (3/4 червня 1994) 5; U. Navarrete, «La giurisdizione délie Chiese orientait noncattoliche sul 

matrimonio (can. 780 CCEO)», y Matrim. CCEO, 105125. 
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ють форму звершення подружжя. Як унікальний акт, його не можуть регулюва
ти одночасно два різні законодавства, і норми, які регулюють умови щодо суті, 
юридичної спроможности і перешкод. Слід також враховувати людське право, 
якому підлягає кожна сторона (к. 790 § 2). Особа мусить також знати подружню 
дисципліну східних некатолицьких Церков і цивільне право, якому підлягає ох
рещений західний некатолик. 

Канон 781 є регулятивним правом у рішеннях щодо правосильности подруж
жів, укладених між некатоликами. Виникає проблема, коли некатолицька розлу
чена сторона бажає звершити нове подружжя з католицькою стороною і просить 
заяву про недійсність подружжя від трибуналу Східної Католицької Церкви. Яке 
право слід застосовувати? Якщо припустимим мотивом недійсности є брак зго
ди, що ґрунтується на божественному позитивному чи природному праві, слід 
застосовувати норми східного канонічного права. Якщо, з иншого боку, йдеться 
про брак згоди, який визначає тільки людське право (наприклад, сильний страх, 
помилка через обман, подружжя, укладене умовно), перешкоду людського пра
ва чи дефект форми, східні католицькі судді повинні застосовувати право, яке 
зобов'язувало сторони у час укладання подружжя (к. 781 п. 1-е). Щодо форми об
ряду вінчання, то Церква визнає будь-яку форму, яку приписує чи допускає пра
во, якому підлягали сторони у час вінчання, за умови, що згода була висловлена 
прилюдно. Якщо принаймні одна сторона є вірним християнином будь-якої схід
ної некатолицької Церкви, то подружжя мало бути звершене згідно із священним 
обрядом (к. 781 п. 2-е). Для правосильности подружжя між охрещеним східним 
некатоликом і охрещеним західним католиком потрібен священнний обряд. То
му, не можна нехтувати подружнім благословенням, застереженим за священи
ком чи єпископом як служителем Таїнства, навіть у надзвичайних обставинах, 
які передбачені в к. 832 § 1. У каноні 781 не йдеться про нехрещених, позаяк 
згідно з канонічною доктриною їхнє подружжя керується божественним правом 
і законами держави. 

7.7. Заручини 
У Східних Церквах заручини не вийшли з ужитку, як це сталося на Заході. У 

християнських сім'ях на Сході урочиста обіцянка одружитися зберегла своє тра
диційне значення у приготуванні до подружжя. У різних Східних Церквах для 
правосильности форми заручин вимагається присутність священика, який звер
шує обряд. Однак в инших Східних Церквах релігійний обряд не потрібен. Зва
жаючи на це різноманіття звичаїв заручини не регулюються загальним правом. 
Канон 782 § 1 встановлює, що заручини, які, згідно з традицією Східних Цер
ков, похвально передують подружжю, підлягають партикулярному праву влас
ної Церкви sui iuris. Обіцянка одружитися не дає підстави вимагати звершення 
одруження; однак, вона дає підставу вимагати відшкодування витрат, якщо вона 
обґрунтована (§ 2). 
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7.8. Підготовка до подружжя 
7.8.1. Пастирська підготовка 
Нове законодавство наголошує на важливості підготовки до подружжя і обо

в'язку Пастирів душ і всієї парохіяльної громади підтримувати молодих супру-
гів у плеканні щасливих подружжів. Цей обов'язок згадується в к. 783, чиїм без
посереднім джерелом соборна конституція GS 66-67 і апостольське повчання 
FC 70, 2 папи Йоана Павла I I . 

7.8.2. Визначення вільного стану сторін 
Завданням кожної Церкви sui iuris, після консультацій з єпархіяльними єпис

копами инших Церков sui iuris, які здійснюють свою владу на тій же території, 
є встановити норми стосовно іспиту пари та инших перевірок, особливо щодо 
хрещення і вільного стану, які мусять бути завершені перед подружжям і яких 
слід сумлінно дотримуватися, щоб приступати до вінчання (к. 784). 

Загальне право не приписує оповідей, також і через той факт, що через мобіль
ність сучасного суспільства оповідей вже недостатньо для доведення вільного 
стану. Однак уважне вивчення документів про хрещення і вільний стан вважа
ється потрібним. 

Пастирі душ мають обов'язок відповідно до потреб часу і місця за допомо
гою належних засобів виключити усе те, що загрожує неправосильному чи неза
конному одруженню. Тому, перед вінчанням вони повинні переконатися, що ні
що не перешкоджає правосильному і дозволеному укладанню подружжя (к. 785 
§ 1). Доказ вільного стану має особливу вагу, коли одна із сторін вже укладала 
подружжя. У цьому разі потрібне свідоцтво, яке законно і певно встановлює роз
в'язання першого подружжя (к. 802 § 2). У разі проголошення недійсности по
дружжя потрібен подвійний належний вирок (к. 1370). Ця норма також дійсна 
для подружжів некатоликів. 6 5 У небезпеці смерти, якщо особа не може отримати 
инших доказів, вистачає запевнення сторін, що вони охрещені і вільні від пере
шкод, за умови, що немає протилежної інформації. Якщо виникне потреба, від 
сторін можуть вимагати запевнень під присягою (к. 785 § 2). 

7.8.3. Подружжя, які вимагають попереднього дозволу місцевого єрарха 
Часто виникають ситуації, у яких, навіть якщо йдеться тільки про законність 

подружжя, потрібне втручання і дозвіл місцевого єрарха. Ці випадки перелічені 
в к. 789: 

1. Подружжя неосілих. Це особи, які не мають стабільного місця проживан
ня, постійного чи тимчасового. 

2. Подружжя, яке не може бути визнане чи укладене згідно з приписами ци
вільного права. Мета цього припису полягає в тому, щоб уникнути конфліктів 
між канонічним і цивільним законодавством. У державній системі обов'язково 
цивільним подружжям, визнається тільки подружжя, укладене перед цивільним 

" A A S 84(1992) 549-550. 



К К . 6 6 7 - 8 9 5 453 

службовцем. У факультативній цивільній чи релігійній системі подружжя може 
бути укладене або в цивільній, або в релігійній формі, визнаній цивільним зако
нодавством. Для того щоб отримати цивільне визнання подружжя, слід дотриму
ватися умов, визначених цивільним законодавством. 

3. Подружжя особи, яка зв'язана природними обов'язками щодо третьої сто
рони або щодо дітей, які з'явилися з попереднього зв'язку з тією стороною. 
Справді, несправедливо і скандально допускати до подружжя осіб, які досі ма
ють природні обов'язки, що випливають з попереднього цивільного подружжя чи 
простого союзу de facto. 

4. Подружжя неповнолітніх без відома батьків або проти їхньої волі. У цьо
му випадку священик повинен оцінити мотиви можливої незгоди батьків. 

5. Подружжя особи, якій церковний вирок забороняє переходити до нового 
подружжя, поки вона не виконає певних умов. Усунення такої заборони, яка має 
тільки забороняючу силу, є компетенцією місцевого єрарха, який повинен пере
конатися, чи були виконані умови для зняття заборони. Якщо усунення заборони 
було застережене за трибуналом, то прохання слід подавати до трибуналу, який 
наклав її. 

6. Подружжя особи, яка публічно покинула католицьку віру, навіть якщо не 
перейшла до некатолицької Церкви або спільноти; але місцевий Єрарх хай не 
дає дозволу, поки не будуть виконані приписи в цьому випадку к. 814, зі засто
суванням відповідних модифікацій. Це поширений випадок у сучасному секуля
ризованому суспільстві і складна проблема з юридичного та душпастирського 
погляду. 

7.9. Подружні перешкоди66 

7.9.1. Розриваючі перешкоди в загальному 
У новому законодавстві колишні забороняючі перешкоди зникли і залишило

ся тринадцять розриваючих перешкод. Розриваюча перешкода робить особу не
здатною укладати правосильне подружжя (к. 790 § 1). Перешкода, навіть якщо 
вона стосується тільки однієї із сторін, тим не менш робить подружжя неправо-
сильним (к. 790 § 2). Цей принцип, який ґрунтується на природному праві, за
стосовується також до подружжя між католицькою і некатолицькою сторонами, 
а тому нездатність некатолицької сторони, встановлена її власним правом (на
приклад, брак приписаного віку), робить подружжя неправосильним, якщо вла
да, якій підлягає некатолицька сторона, не надала диспензи, яку не може надати 
церковна влада. 

Перешкода вважається прилюдною, якщо вона може бути доведена на зов
нішньому суді; в иншому випадку вона таємна (к. 791). Цей припис у визначенні 
перешкоди як прилюдної розглядає тільки критерії її доказовости на зовнішньо
му суді. Прикладом може бути випадок особи, яка, згідно з розмовами в місті, 

66 Prader, Matrim. Or. Ос. 75-119; Н. Alwan, «Gli impedimenti» in Matrim. CCEO, 127-185. 
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народилася внаслідок позашлюбного зв'язку, однак офіційні записи доводять, що 
її батько є чоловіком її матері. 

Найвища влада Церкви компетентна встановлювати розриваючі перешкоди. 
З дуже поважної причини sui iuris, порадившись із зацікавленими єпархіяльни-
ми єпископами инших Церков sui iuris, і Апостольським Престолом може засно
вувати розриваючу перешкоду. Жодна инша влада не може встановлювати роз
риваючої перешкоди (к. 792). Завдяки цій нормі, яка надає Східним Церквам sui 
iuris владу встановлювати розриваючі перешкоди у партикулярному праві була 
відновлена давня східна традиція, яка існувала до CA. 

Перед вищезгаданим МР різні подружні перешкоди запроваджувалися через 
звичай; инші були скасовані через невживання. Згідно з к. 793 відкидається зви
чай, який запроваджує нову перешкоду або суперечить існуючим перешкодам. 

7.9.2. Тимчасові подружні перешкоди 
У канонічному законодавстві існують подружні перешкоди, які не є розрива

ючими перешкодами, а лише впливають на законність подружжя. Усунення та
ких перешкод не вимагає диспензи, а тільки дозволу компетентної влади. Такі 
перешкоди можна поділити на три категорії: 

1. Перешкоди ex iure: кк. 789 пп. 1-е, 2-е, Зе, 4-е, 6-е; 813; 840; 
2. Перешкоди, накладені вироком недійсности подружжя (к. 789 п. 5-е); 
3. Перешкоди, накладені місцевим єрархом чи патріярхом. В особливому ви

падку місцевий єрарх може заборонити подружжя своїм підлеглим, де б 
вони не проживали, а також иншим своєї Церкви sui iuris, які в цей час 
проживають в межах територіяльних кордонів його єпархії. Така заборона 
може бути накладена тільки тимчасово, з поважної причини, і поки вона 
триває (к. 794 § 1). Місцевий єрарх не може, однак, заборонити подружжя 
вірних, які належать до иншої Церкви sui iuris, якщо особа не є підлеглою 
відповідно до припису к. 916 § 5. Якщо йдеться про місцевого єрарха, який 
здійснює свою владу в межах територіяльних кордонів Патріаршої Церк
ви, то патріарх може додати розриваючу клявзулу до заборони; в усіх ин
ших випадках це може зробити тільки Апостольський Престол (к. 794 § 2). 
Розриваюча перешкода, накладена патріярхом (у Латинській Церкві розри
ваюча перешкода може бути накладена відповідно до припису СІС к. 1077 
§ 2 тільки Апостольським Престолом), не дозволяє східним вірним будь-де 
правосильно укладати подружжя, навіть на території Латинської Церкви. 

7.10. Диспенза від перешкод 
У новому законодавстві влада диспензувати місцевого єрарха чи патріярха 

може бути розширена. Крім того, кількість перешкод, диспенза від яких засте
режена за Апостольським Престолом, була зменшена тільки до трьох: свячен
ня; довічний прилюдний обіт чистоти, складений в чернечому інституті; супру-
говбивство. Патріярх може, однак, диспензувати від перешкод супруговбивства 
і довічного прилюдного обіту чистоти, складеного в згромадженнях будь-якого 
юридичного стану (к. 795 § 2). 
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Місцевий єрарх може диспензувати своїх підлеглих, де б вони не перебували, 
а також вірних, які є членами його Церкви sui iuris і фактично перебувають в 
межах територіяльних кордонів його юрисдикції, від перешкод церковного пра
ва, за винятком тих перешкод, диспенза від яких застережена за Апостольським 
Престолом чи патріярхом (к. 795 § 1). 

1. У небезпеці смерти місцевий єрарх може диспензувати своїх підлеглих, де 
б вони не перебували, а також инших вірних, які фактично перебувають в ме
жах територіяльних кордонів єпархії, від форми вінчання, приписаної правом, 
і від усіх та окремих перешкод церковного права, як публічних, так і таємних, за 
винятком перешкоди свячення пресвірату (к. 796 § 1). Однак у небезпеці смерти 
місцевий єрарх може диспензувати перешкоду, що випливає з дияконату. 

2. За таких обставин, але тільки у випадках, коли неможна звернутися навіть 
до місцевого єрарха, таку ж владу диспензувати мають парох, инший священик, 
наділений повноваженням благословити подружжя, і католицький священик, 
якого згаданий в ССЕО к. 832 § 2 (к. 796 § 2). 

3. У небезпеці смерти сповідник має таку ж владу диспензувати, якщо йдеться 
про таємну перешкоду, за межами акту сакраментальної сповіді (к. 796 § 2). 

Місцевий єрарх вважається поза межами досягнення, якщо до нього не можна 
звернутися за допомогою листа або через особистий доступ тільки иншими за
собами (к. 796 § 3). В инших випадках, якщо є небезпека порушити таємницю, 
використовуючи, наприклад, телефон, телеграму, факс чи електронну пошту, не 
існує жодного обов'язку подавати рекурс до місцевого єрарха. 

4. Диспенза у випадку нагальної необхідности. Якщо перешкода виявляється, 
коли все готове до укладення подружжя, тобто коли усі формальності чи пере
вірки, які мають йому передувати, були виконані відповідно до приписів права, 
і одруження не може бути відкладене без великої шкоди, поки не буде отримано 
диспензи від компетентної влади, місцевий єрарх, і в тому разі, якщо випадок 
таємний, усі ті, хто згаданий в 796 § 2, з дотриманням приписаних там умов, 
мають право диспензувати від усіх перешкод церковного права, за винятком пе
решкоди свячення і прилюдного довічного обіту чистоти, складеного в інституті 
посвяченого життя (к. 797 § 1). Ця влада поширюється також і на узаконення по
дружжя, якщо загрожує така сама небезпека зволікання і немає часу звернутися 
до компетентної влади (к. 797 § 2). 

5. Реєстрування диспензи. Диспенза, надана на зовнішньому суді, повинна бу
ти записана в парохіяльній книзі подружжів. Священики, які згадані в кк. 796 § 2 
і 797 § 1, повинні негайно повідомити місцевому єрарху про диспензу або уза
конення, надане на зовнішньому суді, що має бути записане в книзі подружжів 
(к. 798). 

6. Реєстрування диспензи від таємної перешкоди, наданої на внутрішньому 
несакраментальному суді. Якщо рескрипт Апостольського Престолу або, у ме
жах їх компетенції, рескрипт патріярха чи місцевого єрарха не постановляє чо
гось иншого, диспенза від таємної перешкоди, надана на внутрішньому несакра
ментальному суді, повинна бути записана в таємному архіві єпархіяльної курії; 
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не потрібна инша дизпенза на зовнішньому суді, навіть якщо таємна перешкода 
стала публічною (к. 799). Натомість, потрібна нова диспенза, якщо вона була нада
на сповідником в межах чи поза межами сакраментальної сповіді, і про неї не 
існує записів. 

7.11. Окремі перешкоди 
7.11.1. Вік 
Мінімальний вік, який потрібен для правосильного укладення подружжя за

лишається таким, як і в попередньому законодавстві: повні 16 років для чоловіка 
і 14 років для жінки (к. 800 § 1). На практиці слід враховувати вік, встановлений 
цивільним законодавством, щоб подружжя було визнане і укладене згідно з при
писами цивільного права (к. 789 п. 2-е). Тому в к. 800 § 2 було встановлено, що 
партикулярне право кожної Церкви sui iuris має повну свободу встановлювати 
вищий вік для правосильного одруження, наприклад, 18/16 років. 

7.11.2. Статеве безсилля 
Імпотенція полягає у нездатності виконання подружнього акту (статевого ак

ту). Ця нездатність має бути попередньою, тобто існувати в момент одруження, 
і тривалою, тобто невиліковною за допомогою звичайних засобів. Безсилля мо
же бути абсолютним або відносним (к. 801 § 1). У першому випадку статеве без
силля існує з будь-яким партнером; у другому випадку безсилля стосується тіль
ки окремої особи. Статеве безсилля має бути певним. Якщо перешкода статевого 
безсилля є сумнівною, чи сумнів це правовий, чи практичний, не слід забороняти 
подружжя, а також, поки існує сумнів, оголошувати його недійсним (к. 801 § 2). 

Безпліддя не забороняє, ані не розриває його зі збереженням к. 821 (к. 801 § 3). 
Нездатність еякулювати справжнє сім'я, що формується в яєчках, вважається без
пліддям, а не імпотенцією. 6 7 Тому вважається статево безсилим чоловік, якщо 
у нього ерекція сім'яної протоки чи немає яєчок; жінка із закупореною піхвою 
у задній частині і повною чи частковою гістеректомією. Жінка вважається стате
во безсилою, коли в неї штучна піхва. Перешкода статевого безсилля належить 
до природного права, а тому стосується також некатоликів. 

7.11.3. Вузол попереднього подружжя 
Особа робить спробу укласти подружжя, коли вона зв'язана вузлами попере

днього подружжя (к. 802 § 1). Перешкода належить до божественного права. Вона 
існує за умови, що попереднє подружжя досі залишається правосильним. Ци
вільне розлучення, проголошене некатолицькою релігійною владою не розв'язує 
подружжя. Перешкода зникає: 1) після смерти супруга; 2) після папської диспен-
зи незавершеного подружжя (к. 862); 3) коли втручається привілей віри (кк. 854-
861); 4) через заяву про недійсність подружжя (к. 1357-1377). В особливих об
ставинах заяви про справжню недійсність подружжя між нехрещеними особами, 
оголошені цивільними трибуналами, можуть бути визнані Церквою. 

67 CDF, декрет (13 травня 1977): AAS 69 (1977): 426; Abate, Matrim. nuova leg., 89-90; C. Lefebvre, «La 
questione del verum semen evoluzione della dottrina délia prassi», ME 102 (1977) 356-362. 
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Канон 802 § 2 визначає, що незаконно укладати инше подружжя, поки до
стовірно і згідно з правом не буде встановлено неправосильність чи розв'язання 
першого, навіть якщо воно неправосильне чи розв'язане з якоїсь причини. «Згід
но з правом» означає, що в разі заяви про недійсність, навіть для подружжя нека-
толиків, слід дотримуватися процедурної вимоги подвійного вироку відповідно 
до кк. 1368 і 1370. 

7.11.4. Нерівність богопочитання 
Перешкода різниці віри існує між особою, яка хрещена в Католицькій Церкві 

чи прийнята в неї і нехрещеною особою (к. 803 § 1) Всупереч положенню СІС 
к. 1086 § 1 східна дисципліна «католицькою» прагне називати особу, охрещену 
в Католицькій Церкві і прийняту в неї, навіть якщо особа була відокремлена від 
Церкви через формальний акт. 

У § 2, який застосовує загальну норму favor iuris (к. 779), визначено, що ко
ли в час укладання подружжя одна сторона була католицькою, а инша вважала
ся хрещеною або її хрещення було сумнівним, слід припускати правосильність 
подружжя, доки не буде достовірно доведено, що одна сторона була охрещена, 
а инша нехрещена. Якщо це доведено, то через присутність перешкоди подруж
жя слід вважати неправосильним. 

Стосовно умов для диспензування перешкоди застосовується к. 814 (к. 803 § 3). 

7.11.5. Свячення 
Особа намагається вступити в подружжя неправосильно, коли вона була по

ставлена у священичий чин (к. 804). Особа, яка прийняла свячення, нездатна од
ружуватися через церковне право. У Католицькій Церкві перешкода свячення 
зобов'язує усіх висвячених in sacris, у тому числі й овдовілих дияконів. 6 8 

7.11.6. Прилюдний обіт довічної чистоти 
Ті, хто склав обіт довічної чистоти в чернечому інституті (к. 805) намагаються 

одружитися неправосильно. Обіт не вважається прилюдним, якщо він був скла
дений в світському інституті (к. 563) або в товаристві посвяченого життя (к. 554). 
Подружня перешкода, яка випливає з цієї клятви, скасовується після скасування 
обіту. Це може статися: 1) після диспензи професа від обітів; 2) через законне 
відпущення з чернечого інституту відповідно до приписів к. 502. 

7.11.7. Викрадення 
Подружжя не може бути правосильно укладене з особою, яка викрадена чи 

принаймні затримана з наміром одруження, якщо тільки особа добровільно вирі
шує одружитися, коли вона звільнена від викрадача або затримувача і перебуває 
у вільному і безпечному місці (к. 806). У латинському праві (СІС к. 1089) ви
крадення є перешкодою тільки для жінки. Однак у східній дисципліні перешкода 
з'являється і в тому разі, коли чоловіка з такою самою метою викрала жінка, 
а також, коли його викрали для одруження з якоюсь жінкою. 

Павло VI , MP Sacrum Diaconatus Oixlinem, п. 16; AAS 59 (1967); 701; Nuntia 10, c. 46; 15 cc. 69-70. 
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7.11.8. Супруговбивство 
Особа, яка заради подружжя з иншою особою заподіяла смерть її супругові 

або власному супругові, намагається неправосильно одружитися (к. 807 § 1). Не-
правосильно також намагаються одружитися ті, хто через фізичну чи моральну 
співучасть спричинив смерть супруга (к. 807 § 2). У той час як § 1 передбачає 
випадок, коли особа вбила власного супруга чи супруга певної особи з наміром 
одружитися з цією особою, § 2 передбачає випадок, коли намагаються одружити
ся ті, хто через фізичну чи через моральну співучасть спричинив смерть супруга 
з наміром чи без наміру одружитися з співучасником. Перешкода належить до 
церковного права. Тому, для того щоб з'явилася перешкода, принаймні одна зі 
сторін повинна бути католиком. 

7.11.9. Кровне споріднення 
Подружжя у прямій лінії є неправосильним між усіма висхідними і низхідни

ми, як законними, так і природними (к. 801 § 1). У бічній лінії воно є неправо-
сильним аж до четвертого ступеня включно (§ 2). У першому ступені прямої лінії 
перешкода належить до природного права. Не можна стверджувати цього поза 
першим ступенем прямої лінії і другим ступенем бічної лінії. У будь-якому разі 
к. 808 § 2 визначає, що подружжя ніколи не можна дозволити, якщо залишається 
будь-який ступінь, що сторони кровно споріднені у будь-якому ступені прямої 
лінії чи в другому ступені бічної лінії. 6 9 Позаяк непевним є те, що заборона у 
другому ступені бічної лінії належить до божественного права, і позаяк католики 
звільнені тільки від церковного права, подружжя між охрещеними некатоликами 
не може бути оголошене неправосильним, як, наприклад, у Швеції, де таке по
дружжя вважається правосильним на підставі подружнього права від 4 липня 
1973 року. Жодна инша країна, крім Швеції, не визнає правосильним подружжя 
між братом і сестрою. 

Нововведенням є скасування у § 4 помноження перешкоди, яка, згідно з СА 
к. 66 § 2, з'являлася внаслідок повторення висхідних, спільних для обох супругів. 

7.11.10. Посвоячення 
Посвоячення розриває подружжя в будь-якому ступені прямої лінії і в дру

гому ступені бічної лінії (к. 809 § 1). Перешкода посвоячення не помножується 
(к. 809 § 2). Скасування у Латинському Кодексі перешкоди в бічній лінії пов'яза
не з фактом, що в Латинській Церкві є частим подружжя між свояками у бічній 
лінії, у той час як у Східних Церквах воно дуже рідкісне. Тому законодавець, вра
хувавши східні традиції і дисципліну Східних Церков, вважав за потрібне збе
регти перешкоду в бічній лінії, скоротивши її від четвертого до другого ступеня. 

69 Павло VI21 січня 1977 р. надав диспензу від перешкоди кровного споріднення у другому ступені бічної 
лінії, для того щоб узаконити подружжя між двоюрідними братом і сестрою (Ochoa, Leges Ecclesiae, 5:7288) 
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7.11.11. Прилюдна пристойність 
Перешкода прилюдної пристойности виникає: 1) з неправосильного подруж

жя після початку спільного життя; 2) з відомого або явного наложництва; 3) з по
чатку спільного життя тих, що зобов'язані до приписаної правом форми вінчан
ня, намагалися б одружитися у присутності цивільного службовця або некато-
лицького служителя (к. 810 § 1). Ця перешкода розриває подружжя в першому 
ступені прямої лінії між чоловіком і кровноспорідненими жінки, а також між 
жінкою і кровноспорідненими чоловіка (§2). 

У латинському законодавстві існувало дві можливості, що розглядалися як 
підґрунтя для перешкоди: неправосильне подружжя і прилюдне та загальнові
доме наложництво (СІС к. 1039). Неправосильним подружжям у цьому каноні 
є тільки те подружжя, яке було укладене у формі, приписаній Церквою, а не по
дружжя, яке намагалися укласти перед цивільним службовцем чи некатолиць-
ким служителем культу.70 Східний Кодекс не залишив жодного сумніву стосовно 
появи перешкоди також і внаслідок цивільного подружжя чи спроби подружжя, 
перш ніж було укладене некатолицьке подружжя після початку спільного життя. 

7.11.12. Духовне споріднення 
Перешкода духовного споріднення, скасована в латинському законодавстві, 

відповідно до східної традиції залишається у Східному Кодексі. Перешкода з'яв
ляється після хрещення і розриває подружжя між хрещеним батьком і похресни-
ком та його батьками (к. 811 § 1). Якщо хрещення повторюється умовно, духов
ного споріднення не виникає, якщо тільки в обряді не брав участь той самий 
хресний батько (§ 2). 

7.11.12. Правове споріднення 
Канон 812 спирається на цивільне право. Якщо цивільним правом встанов

лено, що споріднення батьківства і синівства, відоме як правове споріднення, 
виникає внаслідок цивільного усиновлення, то з'являється канонічна перешкода 
правового споріднення. Нова норма не залежить від того, чи усиновлення ста
новить розриваючу або забороняючу подружню перешкоду у цивільному праві. 
Цього вимагало колишнє законодавство, яке канонізувало цивільну перешкоду 
усиновлення. 7 1 Нове законодавство встановлює розриваючу перешкоду для тих, 
хто пов'язаний правовим спорідненням, яка з'являється внаслідок усиновлення у 
прямій лінії другого ступеня бічної лінії. Позаяк канонічна перешкода не виникає 
з усиновлення, а тільки з правової споріднености, яку спричиняє усиновлення, 
церковні юристи повинні знати відповідне цивільне законодавство про усинов
лення і ту сферу, у межах якої усиновлення матиме наслідком зв'язок правового 
споріднення. 7 2 

10Nuntia 28 (1989) 110-111, Resp. PCLTInt, 26 червня 1984, Periodica MCL 73 (1984), 287-290. 
71 САк. 71; див. Nuntia2 (1976) 26-29; 28 (1989) 111. 
72 Prader, Matrim. Or. Oc, 119-120. 
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7.12. Змішані подружжя 
Подружжя між двома охрещеними особами, одна з яких є католиком, а инша 

некатоликом, заборонене без попередньої згоди компетентної влади (к. 813). На 
відміну від положення Латинського Кодексу (СІС к. 1124), східна норма не звіль
няє від заборони змішаного подружжя східну католицьку сторону, яка відійшла 
від Церкви через формальний акт. 

7.12.1. Умови для надання дозволу 
Дозвіл відрізняється від диспензи. Якщо диспенза є послабленням суто цер

ковного права в особливому випадку (к. 1536 § 1), а тому звільняє особу від 
обов'язку дотримуватися його, дозвіл діє відповідно до припису права, виконую
чи ті умови, яких вимагає право. Канон 814 встановлює, що з виправданої причи
ни цей дозвіл може надати місцевий єрарх, якщо будуть виконані певні умови. 

1. Перша умова вимагає, щоб було захищено обов'язки католицької сторони, 
які випливають з божественного права. Збереження віри є абсолютним обов'яз
ком божественного права. Тому, якщо в певному випадку існуватиме близька не
безпека втрати віри, подружжя Католицької сторони буде заборонене божествен
ним правом, і церковний дозвіл буде неможливим. Однак обов'язок дбати про те, 
щоб усі діти були охрещені і виховані в Католицькій Церкві, обмежений обстави
нами, які не залежать виключно від волі католицького батька. У виконанні цього 
обов'язку йому може перешкоджати право чи суспільний звичай. Якщо існують 
ці обставини, то католицький супруг зобов'язаний виконувати цей обов'язок в 
міру своїх сил. 

2. Друга умова вимагає, щоб некатолицька сторона була делікатно повідом
лена і мала змогу врахувати те, що инша сторона зобов'язана робити згідно зі 
своєю совістю. Це повідомлення має бути зроблене, перш ніж католицька сторо
на дасть обіцянку у такий спосіб, щоб інформація була добре зрозумілою. Місце
вий єрарх ніколи не може вимагати таких же обіцянок від некатолицької сторони. 

3. Позаяк погляди некатоликів щодо цілей та істотних особливостей подруж
жя відрізняються від католицької доктрини, зокрема у питаннях нерозривности, 
третя умова приписує, щоб обидві сторони були ознайомлені з цілями та істот
ними особливостями подружжя. 

Заява католицької сторони є зовнішнім вираженням обов'язку совісти. Вона 
повинна бути зроблена відповідно до форми, приписаної партикулярним правом 
кожної Церкви sui iuris, що встановлює спосіб у який треба робити такі заяви й 
обіцянки, що завжди вимагаються. До того ж, потрібно окреслити спосіб у який 
це має бути відомо у зовнішній сфері й як має бути повідомлена некатолицька 
сторона (к. 815). 

7.12.2. Форма укладення змішаного подружжя 
Слід дотримуватися приписаної правом форми вінчання, якщо принаймні 

один з партнерів був охрещений у Католицькій Церкві або був прийнятим до неї 
(к. 834 § 1) Якщо, однак, католик, приписаний до певної Східної Католицької 
Церкви одружується з особою, яка належить до східної некатолицької Церкви, 
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форма вінчання, приписана правом, повинна дотримуватися тільки для дозво-
лености. А для правосильности необхідним є благословення священика, з до
триманням инших вимог права (к. 834 §2). 7 3 Канон 834 § 2 виправдовує той факт, 
що між Католицькою Церквою і східними некатолицькими Церквами існує тісна 
єдність, ці Церкви мають справжні Таїнства, і зокрема, через апостольське на
ступництво, священство та Євхаристію ( ІЖ 15). Це положення, услід за ОЕ 18, 
справді відновлює ситуацію, яка діяла на Сході перед СА. 

Спільна форма потрібна для правосильности подружжя між католицькою сто
роною і західною некатолицькою стороною, наприклад протестантом. У цьому 
випадку диспенза форми застережена за Апостольським Престолом чи патріяр-
хом, яку потрібно надавати тільки з дуже поважної причини (к. 835). 

7.12.3. Заборона подвійного вінчання 
Коли змішане подружжя укладається у католицькому обряді, цілком можли

вим є те, що некатолицька сторона, перед канонічним вінчанням чи після нього, 
захоче здійснити инший релігійний обряд перед своїм служителем. Канон 839 
забороняє робити це з метою вираження чи відновлення подружньої згоди. Різ
ні православні Церкви не вважають правосильним змішане подружжя, укладене 
відповідно до католицького обряду і вимагають, щоб окрім вінчання у Католиць
кій Церкві, подружжя було укладене відповідно до православного обряду. Як
що це так, то може бути подане прохання про диспензу від католицької форми 
(к. 835). Однак парі заборонено йти до православного священика і отримувати 
літургійне благословення, за умови, що факт другого весілля є загальновідомим. 

Канон 839 також забороняє релігійне вінчання, у якому як католицький, так 
і некатолицький служитель питає про згоду сторін. Однак некатолицькому слу
жителеві дозволено бути присутнім на католицькому вінчанні і перед одружен
ням чи після нього читати молитви і благословляти супругів (ВЕ 158). 

7.12.4. Літургійне укладання змішаного подружжя 
Позаяк можуть виникнути проблеми, пов'язані з прийняттям причастя і при

сутністю некатолицьких свідків і гостей, укладання змішаного подружжя відпо
відно до католицької форми переважно відбувається за межами євхаристійної лі
тургії. Однак, з виправданої причини єпархіальний єпископ може дозволити уді-
лення Євхаристії. У цьому випадку католицький священик може законно уділяти 
євхаристійне причастя східній некатолицькій стороні і східним некатолицьким 
вірним, якщо вони з власної волі просять його і належно підготовлені (к. 671 § 3). 

7.13. Юридична дисципліна згоди 
Подружня згода - це акт волі, на підставі якого чоловік і жінка через нероз

ривний союз взаємно віддають і приймають один одного для утворення подруж
жя (к. 817 § 1). Не існує католицького подружжя для гомосексуалістів. Жодна 
людська влада не може замінити подружньої згоди (к. 817 § 2). 

73 ОЕ 18; СОС. декрет Скасепх Маїгітопіогит, 22 лютого 1967, ААв 59 (1967) 165-166; ЕУ 2: 961-963; 
МіМіа 8 (1979) 12; Ргагіег, Маїгіт. Ог. Ос, 135-137. 
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7.13.1. Психічна нездатність давати згоду 
Канон 818 встановлює три типи психічної нездатносте у природній сфері, які 

роблять подружню згоду неправосильною: 
1- е. Недостатнє користування розумом. Ця нездатність охоплює різні форми 

психічних недуг, у тому числі й тимчасові розлади, які впливають на використан
ня розуму, такі як повна інтоксикація чи вживання наркотиків. 

2- е. Відсутність оціночного розпізнання щодо істотних подружніх прав і обо
в'язків, які взаємно передаються і приймаються. Для правосильноста згоди, 
окрім використання розуму, потрібно, щоб пара володіла оціночною розсудли
вістю, адекватною для подружжя. Ця розсудливість обов'язково охоплює два еле
менти: інтелектуальний і вольовий. Потрібен мінімальний рівень розсудливосте 
і вільного вибору, для того щоб особа була здатна передавати і приймати суттєві 
права та обов'язки, що випливають з подружнього союзу. Дефект розсудливости 
охоплює різноманітні форми розладів особистости, які можуть суттєво змінити 
інтелектуальні та вольові здібності. 

3- є. Причини психічної природи, які перешкоджають прийняттю істотних 
обов'язків подружжя. З огляду на церковну науку та юриспруденцію ця нездат
ність повинна бути: 1) серйозною; 2) присутньою в момент укладання подруж
жя; 3) пов'язаною з істотними обов'язками подружжя. Недостатньо простої труд
носте, яка могла викликати крах подружжя. Це підтвердив папа Иоан Павло Ii 
у своїй промові до Римської Роти 2 лютого 1987 p.: «Має залишатися чітким 
принцип, що тільки нездатність, а не трудність у наданні згоди і усвідомленні 
справжньої єдности життя і любови, робить неправосильним подружжя. Гіпоте
зу про справжню нездатність розглядати слід лише тоді, коли присутня аномалія, 
що має серйозну природу...» 7 4 Цей папський текст містить правдиву юридичну 
норму, якої постійно дотримувалася юриспруденція Римської Роти. Психічна не
здатність повинна стосуватися істотних обов'язків подружжя, тобто «взаємної 
спільносте усього життя», яка «за своєю природою призначається для добра су-
пругів та народження і виховання дітей» (к. 776 § 1) Те, що визначає цю спіль
ність подружнього життя, обов'язково передбачає взаємне і повне віддавання су-
пругів. Хто через важку психічну чи психосексуальну аномалію нездатний на це 
віддавання і усвідомлення тісної єдности життя, любови і нерозривної вірности, 
той нездатний укладати подружжя. 

У випадках, які згадані в пп. 1-е і 2-е, згода є неправосильною через суттє
вий дефект у ній самій. Однак у випадку в п. 1-е акт волі є завершеним, а існує 
нездатність приймати і підтримувати істотні обов'язки подружжя, навіть якщо 
особа знає, які вони, і хоче прийняти їх. Усі три категорії психічної нездатнос
те певною мірою доповнюють одна одну. Попри те існує очевидна відмінність 
між усіма трьома категоріями психічної нездатносте, особливо першими двома 
і третьою. 7 5 

7 4 OR (6 лютого 1987)5. 
75 A. Cuschieri, «Morbus mentis in iure canonico», R E D C 23 (1967), 5-23; 24 (1968), 111-155; M.E. Egan, «The 

nullity of marriage for reason of insanity or lack of due discretion of judgment», E I C 31 (1983), 9-54; той же автор. 
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7.13.2. Незнання сутности подружжя 
Для того щоб існувала подружня згода, потрібно, щоб ті, хто укладає подруж

жя, принаймні знали, що подружжя є тривалим союзом між чоловіком і жінкою, 
який спрямований на народження дітей через певну статеву співдію (к. 819). 
Зміст мінімальних знань, обов'язковий для правосильности подружжя, - це те, 
що «подружжя є тривалим союзом між чоловіком і жінкою, спрямованим для на
роджування дітей...» Не вимагається, щоб пара знала, що подружжя є нерозрив
ним. Незнання чи помилка щодо нерозривности не порушує подружньої згоди 
(к. 822), але обов'язковим є те, щоб пара знала про властиву подружжю постій
ність, яка не допускає визначеного терміну тривалосте, що залежить від наміру 
залишатися разом, допоки існує згода, чи узалежнення союзу від свободи волі. 

Також, щоб ототожнити сутність подружжя, супруги повинні знати, що по
дружжя освячується для народження дітей. У новому варіянті було додано «че
рез певну статеву співдію», і тлумачення, яке підтверджує юриспруденція, поля
гає в тому, що супруги повинні знати, що дитина народжується засобами статевої 
співдії, але не обов'язково володіти повною інформацією щодо цього питання. 

7.13.3. Помилка щодо особи і якости особи 
Помилка щодо особи робить подружжя неправосильним (к. 820 § 1 = CA к. 74 

§ 1). В усьому канонічному законодавстві помилка щодо особи вважалася помил
кою щодо фізичної ідентичносте особи, яка робить подружжя неправосильним 
відповідно до природного права. У сучасному суспільстві така помилка є справді 
рідкісною. Ситуація такого типу може статися, коли подружжя укладається за 
дорученням. 7 6 

Згідно з к. 820 § 2, який переглядає CA к. 74 § 1 п. 1-е, помилка щодо якости 
особи, навіть якщо вона є підставою для подружжя, не робить подружжя непра
восильним, якщо тільки ця якість не була безпосередньо і принципово задумана. 7 7 

Загалом, особа, яка одружується, має намір укладати подружжя з певною осо
бою, а не з певною якістю цієї особи. Але, якщо сторона визначає свою згоду сто
совно певної якости, вважаючи її обов'язковою для вдалого результату подруж
жя, вона дійсно робить правосильність подружжя залежною від присутносте та
кої якости або обумовленою нею. Тому, у разі помилки щодо якости, яка безпо
середньо і принципово задумана, фундаментальною підставою для недійсносте 
подружжя є умова, пов'язана з цією якістю. Норма про помилку щодо якосте осо
би безпосередньо і принципово задуманої, є формулюванням природного права 
у застосуванні принципу к. 933, згідно з яким «юридичний акт, здійснений вна-

«Aliqua methodus in scholis explicandae nullitatis matrimoniis ex defectu discretionis iudicii», Periodica MCL 69 
(1980), 118-128; U. Navarrete, «Incapacitas assumendi onera uti caput autonomum nullitatis matrimonii». Periodica 
MCL 62 (1972) 47-80; M. Pompedda, «Incapacitas assumendi obligationes matrimonialis», Periodica MCL 75 ( 1986) 
129-152; A. Stankiewicz, «L'incapacitàpsichica nel matrimonio», E I C 36 (1980), 234-261; A. Mendonça-N. Sangal, 
«Effects of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa on Marital Consent», ME 121 (1996) 539-610. 

n P. A. Bonnet, «L'errore di diritto giuridicamente rilevante nel consenso matrimoniale canonico», y: Nuova le-
gislazione, 35-61. 

77 G. Ricciardi, «Errore sulla persona ed errore sulla della persona intesa direttamente e principalmente nel matri
monio canonico», y: Nuova Jegislazione, 63-89. 
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слідок незнання або через помилку, яка стосується самої суті акту, або дотичить 
до необхідної умови, є недійсний». Відповідно ССЕО к. 820 § 2 має зворотну дію 
і стосується також подружжів некатоликів. 

7.13.4. Помилка через обман щодо якости особи 
Після прийняття у Латинському Кодексі (к. 1098) норми, яка робила помил

ку через обман щодо якости особи дефектом, який руйнує подружню згоду, 
PCCICOR прийняла СІС к. 1098 у проект ССЕО к. 821. Правильне тлумачення 
норми повинно враховувати подальші передумови: 

1. Обман повинен бути причиною помилки. Обман як такий не має жодного 
впливу на недійсність подружжя. Подружжя робить недійсним помилка, яку ви
кликав обман. 

2. Обман має бути вчинений з наміром отримати згоду. Якщо він вчинений 
з иншою метою, то це не стосується справи. 

3. Обман має бути пов'язаний з якістю особи, з якою одружуються. Дефект 
згоди підтверджується тільки тоді, коли обман спричинив помилку у фактах сто
совно якости тієї, а не иншої особи, яка може жити разом зі супругами, напри
клад, овдовілої свекрухи. 

4. Фізична чи моральна якість повинна об'єктивно мати таку природу, що 
серйозно порушує подружнє життя. Чітке визначення того, якими є ці якості чи 
як їхня відсутність робить подружжя недійсним, буде завданням юриспруденції. 
Об'єктивна важкість також залежить від звичаїв і культури. У східних суспільст
вах, насичених традиціями, цнотливість нареченої, а також неплідність, можуть 
мати істотну вагу (к. 801 § 3). Не можна дати об'єктивних критеріїв, які вичерпно 
вказують на те, коли і як якість особи, за своєю природою, може істотно пору
шити подружжя. Вагомість таких якостей також залежить від суб'єктивної оцін
ки супруга, втягнутого в помилку; і поки що канон може мати зворотну дію. 7 8 

7.13.5. Помилка щодо суттєвих якостей і гідности тайни подружжя 
Канон 822 стверджує: «Помилка щодо єдности або нерозривности, або гід

ности тайни подружжя не порушує подружньої згоди, якщо не детермінує волі». 
Помилка не детермінує волі, якщо фальшиве судження залишається в інтелекті, 
і не впливає на волю. Звісно, що існує зв'язок між тим, що особа думає і чого хо
че, але не завжди те, що особа думає у принципі, буде тим, чого особа хоче на 
практиці. Тим не менш, не можна не визнати тісного зв'язку мотиваційної помил
ки з волею суб'єкта, враховуючи загальний принцип, що подружня згода не може 
бути заступлена будь-якою людською владою (к. 817 § 2). Юриспруденція Рим
ської Роти 7 9 зосереджується на тому, якою мірою така помилка закарбована у сві
домості супруга. Що глибше вона закорінена у свідомості супруга, то більше во
на позначиться на його рішенні, і тому, відіграватиме вагомішу роль у детермі
нуванні його волі. 

78 Nuntia 8 (1979) 18; 10 (1980) 49; 15 (1982) 77; і. Castano, «Il dolo matrimonio», y: Nuova legislazione, 101-
116; J. G. Johnson, «On the Retroactive Force of Canon 1098», StCan 23 (1989) 61-84. 

™ Див. особливо c. Fe/ici, 17 грудня 1957. 
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Тлумачення к. 822 не допускає висновку, що затята помилка виключає по
дружню волю як таку. Дефект згоди, згаданий в к. 822, полягає тільки в позитив
ному акті волі, тою мірою, якою він був викликаний помилкою. 8 0 Не існує жодно
го сумніву, що помилка, закорінена в особі, може бути причиною виключення по
зитивного акту волі щодо нерозривности чи гідносте Таїнства подружжя. Напри
клад, внаслідок лібералізації законодавства про розлучення у країнах сучасного 
світу легкість, з якою особа може отримати розлучення, стає причиною появи 
у молоді характерної постави: «Якщо подружжя буде невдалим, ми розлучимо
ся». Існування такої поширеної «ментальносте швидких розлучень» легко веде 
до зникнення загального припущення про потребу одружуватися так, як вста
новив Господь, і створює протилежне припущення, яке, як таке, може служити 
доказом помилки детермінування волі. Але для юридичної важливости помилки 
детермінування волі, позитивний акт волі має бути доведений правосильними 
аргументами. 

7.13.6. Симуляція подружньої згоди 
Взаємна згода сторін є дійсною причиною подружжя (к. 776 § 1). Внутрішня 

згода, яка не виявлена зовнішньо, не має жодних наслідків; вона не встановлює 
подружжя. Канон 824 § 1 проголошує принцип, згідно з яким «приймається, що 
внутрішня згода відповідає словам або знакам, ужитим при укладанні подруж
жя». Цей принцип грунтується на факті, що особи загалом проголошують те, 
що вони думають і чого хочуть. 8 1 Хоча об'єктом припущення в к. 824 § 1 є воля 
укласти справжнє подружжя, просто зробити припущення, яке завжди допускає 
протилежний доказ. Може легко статися, що у сторін, або в однієї з них, вияв зго
ди не відповідає внутрішній волі; у такому разі відбувається симулювання укла
дення справжнього подружжя, яке виключає елемент істотної якосте подружжя. 
Але, як стверджує к. 824 § 2, «якщо, однак, одна із сторін або обидві позитивним 
актом волі виключили б саме подружжя або якийсь істотний елемент подружжя, 
або якусь істотну властивість, укладають його неправосильно». 

І. Виключення самого подружжя. Існує цілковита симуляція 1) коли сторона, 
виявляючи згоду, внутрішньо відмовляє у подружжі, вважаючи обряд укладання 
простою формальністю, яка не має наслідків; 2) коли сторона, виявляючи згоду, 
бажає подружжя, але виключно для зовнішньої мети, мати змогу іммігрувати до 
чужої країни чи отримати велику спадщину. 

Суть повної симуляції полягає у тому факті, що метою проголошення зго
ди є не утворення спільносте всього життя, призначеного для добра супругів, 

*° Nuntia 15 (1982) 78; Z. Grocholewski, «Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis exclusionem in 
nuptiis contrahendis», Periodica MCL 69 (1980), 569-602; A. Stankiewicz, «Errore circa le proprietä e la dignitä 

sacramentale del matrimonio», у: Nuova legislazione, 117132; там же, 133159; P. A. Bonnet, Z. Grocholewski, 

A. Stankiewicz, Error determinans voluntatem (SG 35), 1161. 

" Щодо значення припущення в к. 824 § 1 див. R. Colantonio, «Valore della presunzione del can. 1101 § 1 del 

СІС», у; Simulazione, 13-44; RR, dec. c. Parisella, 216November 1981; c. Colagiovanni, 26 April 1983: DeLanversin, 
11 April 1984; c. Fiore, 16 April 1988. 
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а щось инше. 8 2 Однак існує часткова симуляція, якщо сторона виключає не саме 
подружжя, а істотний елемент чи істотну якість. 

2. Виключення народження чи виховання дітей. Нова норма щодо добра ді
тей (к. 776 § 1) натхненна GS 48 і 51, а також HV 12.83 Останній наголошує на 
нерозривному зв'язку між подружнім актом і народженням дітей, якого хоче Бог. 
Кожен, хто укладає подружжя, застерігаючи за собою право розірвати цей неви
димий зв'язок поведінкою, яка суперечить відповідальному батьківству, виклю
чає істотну ціль подружжя. Намір утриматися від народження дітей на визначе
ний період не робить подружжя неправосильним, позаяк він per se не має впли
ву на подружній акт. Однак подружжя є неправосильним через обмежену згоду: 
1) коли особа одружується із застереженням відмовляти иншій стороні у наро
дженні дітей безумовно і завжди; 2) коли супруги, за спільною згодою, вирішу
ють відмовитися від народження дітей з причин, які не узгоджуються з принци
пами відповідального батьківства, егоїстично відкидаючи дітородження; 3) коли 
супруги мають намір постійно використовувати протизаплідні засоби чи аборт; 
4) коли виключення народження дітей, навіть тільки на певний час, збігається 
з виключенням нерозривносте подружжя або, наприклад, з умовою, що особа 
робить народження дітей залежним від успіху подружжя. 8 4 Істотним елементом 
формального об'єкту згоди є не тільки народження дітей, але й також їхнє на
вчання та виховання. Особа, яка одружується з наміром покинути, продати чи 
убити дітей, як тільки вони народяться, укладає неправосильне подружжя. Це 
однак, не стосується особи, яка одружується з наміром виховувати дітей без ре
лігії чи у релігії, відмінній від власної: у цьому разі навчання і виховання дітей 
не виключається. 8 5 

3. Виключення Ьопшп coniugium. Згідно з к. 776 § 1 призначення подружжя 
для bonum coniugum («добра супругів») становить суттєвий елемент подружжя. 
Вопит coniugum характеризує «взаємна спільність» супругів (GS 48, 3). Щоб 
бути цілком особистим, їхнє взаємне віддавання має бути повним не тільки у 
його фізичному вимірі, але й також психологічно і духовно. Якщо особа робить 
застереження, обмеживши це віддавання у повноті, якої вимагає подружня лю
бов, це виключить bonum coniugum. Якщо не враховувати важкі психічні хво
роби, то фізичні причини, які можуть спричинити нездатність прийняти bonum 
coniugum, можна узагальнити як егоцентризм, який виключає здатність налаго
джувати міжособистісні стосунки. 

4. Виключення Bonum Fidei. Згідно з юриспруденцією Римської Роти, яка до
мінувала після рішення к. De Iorio (ЗО жовтня 1963), виключення bonum fidei іс-

82 P. Moneta, «La simulazione totale», y: Simulazione, 45-56; A. Stankiewicz, De iurisprudentia recentiore circa 
simulationem totalem etpartialem, (Rome, 1989). 

83 Енцикліка папи Павла VI Humanae Vitae (15 липня 1968) AAS 60 (1968) 481-503; EV 3: 587-617. 
" A. Stankiewicz, «L'esclusione délia procreazione ed educazione délia proie», y: Simulazione, 149174; RR dec. 

с. Stankiewicz, 26 May 1983; c. Pompedda, 27 March 1984; c. Colagiovanni, 26 June 1984; c. Fiore, 15 October 1986. 
85

 S. Mastrotto, L'educazione dellaprole come elemento essenziale dell'oggetto formale del consenso, (Rome, 

1984); H. Mussinghoff, «Ausschluss der Erziehung als Ehenichtigkeitsgrund», AfkKR 156 (1987), 78 ff; RR dec. 

с. Raad, 20 March 1980; c. Stankiewicz, 23 July 1981; с. Stankiewicz, 20 April 1989. 
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нує в тому разі, коли встановлено, що одна із сторін, не приймаючи подруж
ньої вірносте, відмовляється надати иншій виключно інтимні стосунки і вима
гає «відкритого» подружжя. Те саме може бути сказане про того, кого змусили 
до подружжя суспільні впливи, і хто одружується з наміром водночас зберігати 
позашлюбні стосунки з коханцем. 8 6 

5. Виключення гідносити Таїнства подружжя. Позаяк к. 824 § 2 явно визнає 
юридичну важливість істотних елементів подружжя, одним з яких є його сакра
ментальність, більше немає потреби сперечатися про те, що «той, хто бажає по
дружжя, бажає Таїнства». Позаяк к. 822 визнає важливість помилки щодо гід
носте тайни подружжя, коли вона детермінує волю, не видається можливим вва
жати доречним виключення Таїнства позитивним актом волі, згаданим в к. 824 
§ 2. Якщо позитивний акт волі спрямований на виключення сакраментальносте, 
то обов'язковим є висновок, що подружжя є недійсним, позаяк той самий прин
цип нероздільносте правосильного подружжя і Таїнства; якщо особа не бажає 
Таїнства, то вона не бажає подружжя. Тому виключення Таїнства вважається не
залежною причиною для недійсносте подружжя. 8 7 

6. Виключення нерозривности. Якщо сторони, що укладають подружжя, не 
тільки не переконані, що подружжя є нерозривним, але й також за допомогою 
позитивного акту волі вирішують укладати його відповідно до цього переконан
ня, існує передумова для неправосильности подружжя. Це може статися, коли 
одна із сторін, на яку вплинув сучасний загальний погляд про «невиправний роз
рив» подружжя, застерігає за собою право звернутися до розлучення у випадку 
нещасливого подружжя. Виключення також може статися і в тому разі, коли на 
волю впливає не загальна культура заперечення нерозривности подружжя, а осо
биста думка. Якщо тільки сторона зробить подружній союз залежним від власної 
волі, то подружня згода позбавляється нерозривности подружжя, позаяк нероз
ривність є істотним об'єктом згоди. 8 8 

7. Виключення єдности. Якщо чоловік укладає перше подружжя, застерігаю
чи за собою право зробити цей союз полігамним, подружжя є неправосильним. 
Однак, якщо він одружується без будь-якого позитивного застереження мати, по
ряд з першою, у майбутньому другу дружину, подружжя є правосильним. Тому 
можливою є навіть диспенза на подружжя між католичкою і нехрещеним чоло
віком, який просто допускає можливість полігамії у майбутньому: виключення 
єдности відбувається тільки разом з позитивним актом волі. 8 9 

86 U. Navarrete, «І beni del matrimonii) - elementi e propriété essenziali», y: Nuova legislazione, 89-100; A. Abate, 
Matrim. Nuova leg., 14-23; R. Funghini, «L'esclusione del bonum fidei», y: Sirmilazione, 139-147. 

87 Z. Grocholewski, «Crisis et iurisprudentia rotalis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matri-
moniali», Periodia (1978), 283-295; M. F. Pompedda, «Fede e Sacramento del matrimonio - Mancanza di fede e con
sensu matrimoniale: Aspetti giuridici», Quaderni di studio rotale, 2:62; D. Faltin, «L'esclusione délia sacramentalità 
del matrimonio con particolare riferimanto al matrimonio dei battezati non credenti», y: Simulazione, 57-94; RR. Dec. 
c. Pinto, 28 June 1971; c. Bruno, 26 February 1988; Z. Grocholewski, «L'esclusione délia dignità sacramentale del 
matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale», M£ 21 (1996) 539-610. 

88 Z. Grocholewski, De exclusione indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiusque probatione, Naples, 1973; 
S. Villeggiante. «L'esclusione del bonum sacramenti», y: Simulazione, 189-236. 

"'A. Abate, Matrim. Nuova leg., 63-64. 
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7.13.7. Подружжя, укладене під примусом чи під впливом страху 
Подружжя, укладене під впливом фізичного насильства, є недійсним відпо

відно до природного права. Згідно з позитивним правом, моральне насильство, 
яке складається із загрози, може зруйнувати подружню згоду. Для того щоб по
дружжя було неправо сильним через страх, к. 825 встановлює три умови, які по
винні співіснувати: 1) страх повинен бути сильним; його сила має бути сумір
на шкоді, яка загрожує стороні і її характеру (вік, характер, соціяльний стан); 
2) страх має бути спричинений особою, а не природною подією. Це обмеження 
накладає позитивне право. 9 0 Тому внутрішній страх не має юридичної важли
восте: наприклад страх самотносте і подальшого самогубства, через який особа 
почувається змушеною одружитися; 3) подружжя повинне бути єдиним порятун
ком від сильного страху. Сторона повинна бути переконаною, що зможе уникну
ти шкоди, яка загрожує їй, тільки погодившись одружитися. 

Прикладом сильного страху внаслідок морального насильства є «святобли
вий страх», який викликають ті, кому особа підвладна через батьківські узи чи 
особисту залежність. У різних східних регіонах досі діє звичай, який надає бать
кам особливу роль у влаштуванні подружжя для їхніх дітей через обрання май
бутнього супруга. Однак, якщо очевидно, що дочка заперечує проти подружжя 
і одружується тільки тому, що в неї немає иншого вибору, подружжя не є пра-
восильним. 

7.13.8. Умовне укладання подружжя91 

У дусі колишньої східної норми (СА к. 83), яка твердила: «Умовне подруж
жя не може бути укладене», к. 826 встановлює: «Не можна правосильно уклада
ти подружжя з умовою». Коли одна чи обидві сторони накладають умову на по
дружню згоду, подружжя слід вважати недійсним на підставі дефекту згоди. Ця 
норма відображає давню східну традицію, у якій умовне подружжя буде супере
чити сакраментальному характеру подружжя. Тільки в XIX столітті умовне по
дружжя латинського канонічного права прийняли декілька Церков (Вірменська, 
Румунська, Сирійська). 9 2 

СІС к. 1102 § 2 допускає укладення подружжя з минулою чи теперішньою 
умовою. Зважаючи на суттєву відмінність між СІС і ССЕО, постає проблема, до 
якого з них слід звертатися у рішенні щодо правосильности подружжя між ла
тинським католиком та східним католиком, укладеного з певною умовою: напри-

90 U. Navarrctc, «Rcsponsa Pontificiac Commisionis Codicis Iuris Canonici Authcnticc Imcrprctandos», OCP 77 
(1988) 497-510; Prader, AfeWm. Or. Ос, 175-183; C. Gullo, «Simulazione e Metus», Malrim. CCEO, 233-270. 

91 Nuntia 6 (1978) 34-41; 10(1980) 14-50; 15 (1982) 79-80:24-25(1987) 148; Prader, Malrim. Or. Oc, 183-191; 
той же автор, «II consenso matrimoniale condizionato», y: Matrim. CCEO, 271-282; K. Th. Geringer, «Die bedingte 
Eheschliessung im Recht der katholischen orientalischen Kirchen», AfkKR 100 (1991) 68-83; L. A. Robitaille, «Con-
ditioned Consent: Natural Law and Human Positive Law», StCan 26 (1992) 75-110; P. Gefaell, «11 matrimonio con
dizionato durante la codificazionc pio-benedettina. Fönte del c. 826 CCEO», IE 7 (1995) 581625. 

K

 J. Prader, «De consensu matrimoniali condicionato», Nuntia 6 (1978) 3441; також 15 (1982) 7980. Доречність 
виключення умовного подружжя добре обґрунтовує класичне римське право і право Юстиніаиа, які говорять 
про юридичні акти, що не допускають умов: «Actus legitimi qui non recipiunt condicionem in totum vitiantur per 
condicionis adiectionem» (L77, D 50, 17). 
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клад: «Я одружуюся з тобою за умови, що в тебе немає СНІДу». Відповідь може 
бути тільки такою: правосильність чи недійсність подружжя залежить від того, 
яка сторона поставила умову. Якщо умову висунула східна сторона, то подруж
жя є неправосильним, незалежно від виконання умови. Якщо умову висунула 
латинська сторона, то подружжя є правосильним або неправосильним залежно 
від того, чи шипа сторона має хворобу. У першому випадку згода підлягає ССЕО 
к. 826; у другому випадку - СІС к. 1102 § 2. 

7.13.9. Тривання згоди 
Навіть якщо подружжя укладалося неправосильно з огляду на перешкоду чи 

дефект форми, вважається, що дана згода триває, поки не стане відомим відкли
кання (к. 827). Це припущення права важливе у випадку оздоровлення подружжя 
в корені (к. 848-852), яке неможливе, якщо не буде продемонстровано, що згоду 
відкликав принаймні один партнер. 

7.14. Форма вінчання 
7.14.1. Священний обряд 
Форма укладання подружжя визначається в загальних термінах у к. 828 § 1, 

який вимагає священного обряду для правосильности подружжя. «Священним 
обрядом вважається «участь священика, який асистує і благословить» (к. 828 
§ 2). У східній традиції, католицькій і некатолицькій, подружнє благословення, 
яке застережене за священиком, вимагається для правосильности подружжя. 4 3 

Тому випливає, що повноваження благословляти подружжя не може бути надано 
диякону.9 4 Це мається на увазі в к. 834 § 2. Священний обряд робить видимою 
священний характер і гідність Таїнства подружжя і допомагає зупинити поши
рення тенденції десакралізувати подружжя. 

У Латинській Церкві подружнє благословення не є суттєвим елементом зви
чайної форми укладання подружжя. Участь священика як представника церков
ної спільноти в укладанні подружжя переважно полягає тільки в юридичному 
акті прохання і прийняття вияву згоди супругів (СІС к. 1108 § 2). Тому навіть 
мирянин може бути уповноважений виконати цю роль (СІС к. 1112). Однак, якщо 
подружжя укладається в Латинській Церкві, і одна зі сторін є східним католиком, 
для правосильности має бути дотриманий к. 828 § 2, позаяк він зобов'язує схід
них вірних. 

У Вірменській Церкві подружнє благословення священика було приписане для правосильности з початку 
V століття (кк. З і 7 Шагапіванського Собору [444]); у Халдейській Церкві з VII століття (J.-B. Chabot, Sy-
nodicun Orientale, Paris, 1902, 487); y Сирійській Церкві з VIII століття (W. Selb, Orientalisches Kirchenrecht. 11, 
Geschichte des Kirchenrechts der Westsyrer, Vienna, (Corpus Iuris Civilis, Cologne, 1735) 1168-1169; J. Zepos, lus 
graeco-romanum christianorum orientalium, t. III, Paris, 1930, 447-459; E. Herman, «De benedictione nupliali quid 
statuent lus byzantinum», OCP 4 (1938), 189-234; P. Tocanel, «De novellae 89 Leonis philosophi canonizazione», 
Apollinaris 42 (1969), 21 ff. 

и C. G. Fürst, «Kann ein an sich ordnungsgamäß delegierter lateinischer Diakon oder Laie unter bestimmten 
Umständen auch Ehen von und mit Orientalen segnen?» Prawo Kaniniczne 43 (2000) 47-66. 
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7.14.2 Компетенція для звичайного благословення подружжя 
Згідно з к. 829 § 1 місцевий єрарх і місцевий парох, доки вони законно ви

конують уряд, правосильно благословляють подружжя в межах територіяльних 
кордонів своєї території, незалежно від того, чи супруги є їхніми підлеглими, за 
умови, що принаймні одна із сторін приписана до його Церкви sui iuris. По суті, 
клявзула «якщо принаймні одна з двох сторін належить до власної Церкви свого 
права» мала би бути непотрібною, позаяк звичайна влада благословляти подруж
жя прикріплена до уряду місцевого єрарха і пароха. Цей уряд здійснюється, як 
правило, виключно у власній Церкві sui iuris. У будь-якому разі, ця клявзула по
кликана наголосити на приписах ССЕО, що також зобов'язують Латинську Церк
ву. До них належать: 

1. У тих місцях, де не встановлена єрархія для вірних Церкви sui iuris власним 
єрархом є місцевий єрарх иншої Церкви sui iuris, навіть Латинської Церк
ви (див. к. 916 § 5). Відповідно, східні католики, які мають постійне чи 
тимчасове місце проживання на території, де є тільки латинський ордина-
рій, підлягають латинському ординарієві зі всіма юридичними наслідками, 
у тому числі й щодо делегування. Усі священики, які отримали делегуван
ня від латинського місцевого ординарія, можуть правосильно благословля
ти подружжя східних католиків, які підлягають латинському ординарієві. 
Подружжя, укладене перед латинським парохом без такого делегування, 
є неправосильним через дефект форми. 9 5 

2. Якщо, однак, у місці, де проживають східні католицькі вірні, заснована 
єрархія їхньої власної Церкви sui iuris, ці вірні підлягають східному єрар-
ху згідно з приписом к. 916 § 1, і, з цієї причини, коли вони одружуються 
між собою, священики иншої Церкви sui iuris, і навіть Латинської Церкви, 
не можуть правосильно благословляти подружжя цих східних вірних без 
делегування вищезгаданого єрарха. 

3. Якщо у певному місці вірні Церкви sui iuris мають не єрарха, а пароха влас
ної Церкви sui iuris, то місцевий парох иншої Церкви sui iuris не може в 
межах своєї компетенції правосильно благословляти подружжя цих вірних 
без делегування від того ж східного пароха, місцевого єрарха чи ординарія. 

7.14.3. Повноваження патріярха благословляти подружжя 
у будь-якій частині світу 

На підставі самого права патріярх наділений повноваженням благословляти 
подружжя у будь-якій частині світу, дотримуючись того, чого законно слід дотри
муватись, якщо принаймні одна зі сторін приписана до Церкви, яку він очолює 
(к. 829 § 3). Це повноваження особисте і не може бути делеговане. 9 6 

95 PCCICOR, Resp. 16 June 1983 (Ochoa, Leges Ecclesiae, 6:8650-8651). 
96Nuntia 22 (1986) 75-76. 
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7.14.14. Делеговане повноваження 
Місцевий єрарх і місцевий парох, поки законно виконують свій уряд, можуть 

надавати священикам будь-якої Церкви, навіть Латинської, повноваження благо
словляти подружжя в межах своєї території (к. 830 § І). Загальне повноваження 
може надати тільки місцевий єрарх з дотриманням к. 302 § 2, який дає пароху 
владу надавати загальне повноваження благословляти подружжя парохіяльному 
співробітнику (к. 830 § 2). 

Щоб делегування було правосильним, к. 830 § 3 вимагає: 
1) воно повинно бути надане у виразний спосіб, тобто, у такий спосіб, що іс

нує доказ його надання; 
2) воно має бути надане визначеним священикам, названим на ім'я та прізви

ще або в будь-який инший спосіб, що ідентифікує їх; 
3) воно має бути надане письмово, якщо йдеться про загальне делегування. 

У Латинській Церкві повноваження, навіть загальне, асистувати на одруженні 
може бути також делеговане дияконам (СІС к. 1111 § 1) і там, де не вистачає свя
щеників і дияконів, мирянам (СІС к. 1112). 

7.14.5. Надання повноваження благословляти подружжя 
У випадку загальної помилки, фактичної чи правової, а також у випадку сумні

ву, позитивного і правдоподібного, правового або фактичного, Церква доповнює 
виконавчу владу управління як у зовнішньому, так і внутрішньому обсязі (к. 994). 
Ця норма також поширюється на повноваження благословляти подружжя. 

Згідно із загальною юриспруденцією, у випадку загальної помилки, надання 
повноваження асистувати на одруженні застосовується тільки у випадку браку 
звичайних повноважень чи загального делегування, а не у випадку особливого 
делегування, тому що єдиною причиною, заради якої Церква надає повноважен
ня асистувати на одруженні, є потреба уникати загальної шкоди, тобто, неправо-
сильности кількох подружжів. 

Церква також застосовує повноваження асистувати на подружжі у випадку 
позитивного чи правдоподібного сумніву, чи то правового, чи то фактичного. 
Правовий сумнів може виникнути, коли священик не здатен визначити, чи право 
у конкретній ситуації надає це повноваження. Фактичний сумнів може виникну
ти, тоді, коли право не викликає сумнівів, але священик не здатний визначити чи 
існують умови, яких вимагає право для здійснення повноваження; наприклад, чи 
визначене місце належить парохії, де укладається подружжя. 

7.14.6. Умови для законного благословення подружжя 
Подружжя повинне укладатися у парохії, де одна з двох сторін має постій

не чи тимчасове місце проживання чи, якщо йдеться про неосілих, у парохії, 
де вони перебувають. За згодою власного єрарха чи власного пароха, подружжя 
може бути укладене в иншому місці. Якщо в межах власної парохіяльної тери
торії існує «виключна територія» иншої Церкви sui iuris, подружжя може бути 
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укладене правосильно чи законно, якщо тільки єрарх, який здійснює владу в цьо
му місці, виразно відмовив у цьому.9 7 

Подружжя повинне бути укладене перед парохом нареченого, якщо тільки 
партикулярне право не встановлює иншого або для цього існують виправдані 
причини (к. 831 § 2). Ця норма також відображає східну практику в укладанні 
подружжів між східними католиками, приписаними до різних Церков sui iuris. 

7.14.7. Надзвичайна форма одруження 
Для випадку, коли католицькі супруги не мають доступу до священика чи свя

щеник не може бути присутнім на укладанні подружжя без поважної невигоди, 
к. 832 встановлює дві ситуації, у яких подружжя укладене правосильно і законно 
у присутності двох свідків. Перша ситуація: загрожує «небезпека смерти» однієї 
чи обох сторін, коли час передбачуваної відсутности священика не має значення 
(к. 832 § 1 п. 1-е). У другій ситуації, поза небезпекою смерти, подружжя може 
бути укладене правосильно і законно у присутносте тільки двох свідків, якщо 
розсудливо передбачається, що такий стан речей буде тривати місяць (к. 832 § 1 
п. 2-е). 

Якщо в обох випадках доступний инший священик, його слід по змозі покли
кати, щоб він благословив подружжя, з дотриманням правосильности подруж
жя в присутності лише свідків; у цих випадках можна запросити також некато-
лицького священика (к. 832 § 2). Якщо подружжя було укладене в цій «надзви
чайній формі», супруги не повинні зволікати з якнайшвидшим отриманням по
дружнього благословення від священика (к. 832 § 3). 

7.14.8. Благословення подружжя двох східних християн некатоликів 
Канон 833 § 1 встановлює, що місцевий єрарх може надати будь-якому като

лицькому священикові повноваження благословляти подружжя християн будь-
якої східної некатолицької Церкви, які не можуть звернутися до священика влас
ної Церкви без поважної причини, у випадку, коли вони з власної волі про це 
попросять. Очевидна умова полягає в тому, що не існує перешкод для правосиль-
ного і законного укладання подружжя. У сучасних умовах загальнопоширеної 
еміграції людей зі східних країн, може легко статися так, що двоє східних некато-
лицьких християн не мають змоги знайти власного священика, щоб він благосло
вив їхнє подружжя. Якщо ці християни звернуться до католицького священика 
(не тільки Пастирів), щоб він благословив їхнє подружжя, нема підстав їм від
мовляти у цьому проханні, а потрібно виконати його як діло любови в екуменіч
ному дусі. Католицький священик, перш ніж благословляти подружжя, повинен 
повідомити про це компетентну владу цих вірних (к. 833 § 2). 9 8 

" PCCOR. Resp. (8 July 1952), AAS 442 (1952) 552. 
и Nuntia ЗО (1990) 73. Щодо еволюції ККЦС к. 833 див. М. Brogi, «Communicatio in sacris», Antonianum 53 

(1978) 189; той же автор, «Ulleriori possibilitä di Communicatio in sacris», Antonianum 60 (1985) 459; той же автор, 

«Aperrure ecumeniche nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium», Antonianum 66 (1991), 466. 
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7.14.9 Приписана правом форма вінчання 
Відповідно до к. 834 § 1, слід дотримуватися канонічної форми вінчання, як

що принаймні одна зі сторін охрещена у Католицькій Церкві чи прийнята в неї. 
Паралельна Латинська норма (к. 1117) звільняє латинського католика, який поки
нув Церкву «за допомогою формального акту», від обов'язку канонічної форми, 
коли він укладає подружжя з охрещеним несхідним некатоликом, з католицькою 
стороною в такому ж стані або з нехрещеною стороною. Цей виняток не перед
бачений у східному кодексі, позаяк немислимо, щоб східний католицький віро
відступник поза Церквою укладав без священного обряду подружжя, яке право-
сильне перед Церквою. 

7.14.10. Диспенза від канонічної форми 
1. Відповідно до к. 835, для подружжя між східною католицькою стороною 

і охрещеною західною некатолицькою стороною чи нехрещеною стороною дис
пенза від форми вінчання, приписаної правом, застережена за Апостольським 
Престолом чи патріярхом, який повинен надавати її тільки з дуже поважної при
чини. Відповідно до СІС к. 1127 § 2, місцевий ординарій католицької сторони 
(з дотриманням права Східних Церков, згаданого в ССЕО к. 835) має право дис-
пензувати від дотримання канонічної форми вінчання в індивідуальних випад
ках. У певних регіонах, наприклад, Північній Америці, де існує східна католиць
ка меншина і подружжя з охрещеними некатоликами чи нехрещеними особами 
відбуваються часто, східні єрархи можуть попросити Апостольський Престол 
про особливе повноваження диспезувати." 

2. У випадку подружжя між католицькою стороною і некатолицькою східною 
стороною, форма вінчання, приписана правом, має бути дотримана тільки для 
правосильности. Для правосильного укладання подружжя у східній некатолиць-
кій Церкві місцевий єрарх католицької сторони має право, відповідно до к. 834 
§ 2, диспензувати від приписаної канонічної форми. 

3. За надзвичайних обставин місцевий єрарх може диспензувати від форми, 
приписаної правом, тобто, у небезпеці смерти одної чи двох сторін (к. 796 § 1) для 
оздоровлення подружжя в корені, яке є нечинним через дефект форми (к. 848). 

7.14.11. Присутність сторін на вінчанні подружжя через уповноваженого 
Згідно з природним правом, подружня згода може бути виявлена у будь-який 

доречний спосіб, щоб засвідчити волю сторін. Канонічне право (к. 837 § 1) при
писує, що для правосильного укладення подружжя потрібно, щоб сторони були 
присутні одночасно і взаємно висловили згоду на подружжя. Для правосильного 
подружжя потрібно, щоб сторони були особисто присутніми. Тільки для закон-

" ИиШіа 28 (1989) 116-117. Папа Йоан Павло II вирішив (21 вересня 1991), що диспенза від канонічної 
форми подружжя для східних католиків може бути надана папськими представниками у всьому світі з дуже 
поважної причини, за умови асі уаІісИіаІет, що подружжя буде укладене згідно з певною публічною формою» 
(Апостольська Нунціатура США, № 5895/7, 12 листопада 1991). 
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ности потрібно, щоб вони висловили згоду під час обряду вінчання. У різних 
Східних Церквах не передбачений вияв згоди впродовж вінчання, і він відбува
ється або виразно, або за допомогою символічних знаків перед початком обряду. 

Згідно з к. 837 § 2 подружжя не може бути укладене правосильно через упо
вноваженого, якщо тільки партикулярне право відповідної Церкви sui iuris не 
постановляє иншого. У цьому випадку партикулярне право повинно вказати на 
умови, за яких таке подружжя може бути укладене. Канон 837 § 2 змінив колиш
ню норму (CA к. 80), для того щоб відобразити східну традицію, яка не дозво
ляє літургійне вінчання через уповноваженого. СІС кк. 1104 і 1105 дозволяють 
його. 

7.14.12. Місце та обряд вінчання 
Місцем вінчання є парохіяльна церква або, за дозволом місцевого єрарха чи 

пароха, инше святе місце; особа не може вінчатися в инших місцях без дозволу 
місцевого єрарха (к. 8"Х § 1). Це також стосується подружжя між католицькою 
стороною і некатолицькою стороною, хрещеною чи нехрещеною. Під час вінчан
ня слід дотримуватися літургійних книг і законних звичаїв, за винятком необхід-
ности (к. 836). 

7.14.13. Таємне вінчання 
Під таємним подружжям розуміють подружжя, якому, хоча воно й було укла

дене перед парохом чи належно делегованим священиком та двома свідками, 
бракує публічности. Таємниця охоплює факт вінчання і реєстрацію одруження. 
Дозвіл на таємне подружжя може бути наданий місцевим єрархом з поважної 
і нагальної причини, і він містить у собі важливий обов'язок зберігати таємницю 
з боку місцевого єрарха, пароха, священика, наділеного повноваженням благо
словляти подружжя, свідків і одного супруга, якщо другий супруг не погоджуєть
ся на розголошування (к. 840 § 1). Таємне подружжя має цілковито винятковий 
характер і тому вимагається, щоб причина для надання дозволу була не тільки 
поважною, але й нагальною. Однією з таких причин буде, наприклад, заборона 
подружжя цивільним правом. 

Обов'язок дотримуватися таємниці з боку місцевого єрарха припиняється, 
якщо через її зберігання загрожує поважне згіршення або велика шкода для свя
тости подружжя (к. 840 § 2). Прикладом може бути випадок, коли один із супру-
гів спробує укласти друге подружжя, використовуючи таємність першого. 

Подружжя, укладене таємно, повинне бути записане тільки в спеціяльній 
книзі, що зберігається в таємному архіві єпархіяльної курії, якщо тільки на пере
шкоді не стоїть дуже поважна причина (к. 840 § 3). Дуже поважна причина може 
виникнути в тих країнах, цивільне право яких забороняє релігійне подружжя без 
попереднього цивільного, загрожуючи ув'язненням чи иншими важкими санкці
ями для служителя та пари. 
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7.14.14. Запис подружжя 
Через канонічні наслідки, а також там, де діє система факультативного релі

гійного чи цивільного подружжя, через його цивільні наслідки, вінчання повин
не бути записане в книзі подружжів парохії, де було укладене подружжя, і в книзі 
хрещень парохії, де супруги були охрещені. Місцевий парох або його заступник 
відповідає за обидва записи, навіть якщо жоден з них не благословляв подруж
жя. У парохіяльній книзі мають бути якомога швидше записані імена супругів, 
священика, який благословляв, і свідків, місце і день вінчання, якщо потрібно, 
диспензу від форми вінчання або перешкод та її автора разом з перешкодою і її 
ступенем; надання повноваження благословляти подружжя та инше відповідно 
до способу, приписаного власним єпархіяльним єпископом (к. 841 § 1). 

Місцевий парох повинен також записати в книзі охрещених парохій, що така 
то пара одружилася у певний день у парохії; однак, якщо особа була охрещена 
в иншому місці, повідомлення про подружжя має бути надіслане або особисто, 
або через єпархіяльну курію до парохії, де хрещення супруга було записане, і па
рох не має бути спокійним, поки не отримає повідомлення про запис подружжя в 
книзі охрещених (к. 841 § 2). Запис подружжя у книзі охрещених парохії, де осо
ба була охрещена, потрібен тому, що в книзі охрещених записані повідомлення 
про приписання охрещеної особи до певної Церкви sui iuris відповідно до припи
су к. 37, уділення миропомазання, а також інформація про канонічний стан вір
ного внаслідок подружжя (однак з дотриманням того, що приписане в к. 840 § 3), 
усиновлення, свячення і довічну професію в чернечому інституті. Ця інформація 
завжди має бути вписана до свідоцтва про хрещення (к. 296 § 2). 

Якщо подружжя було уділене відповідно до приписів к. 832, священик, який 
благословив подружжя, в иншому разі, свідки і супруги повинні подбати про те, 
щоб подружжя було якнайшвидше записане в приписаних книгах (к. 841 § 3). 

Якщо подружжя або узаконюється для зовнішньої сфери, або визнається не
дійсним, або згідно зі законом розв'язується, крім випадку смерти, то треба по
відомити пароха місця вінчання, щоб він здійснив запис у книгах подружжів 
і охрещених (к. 842). 

7.15. Узаконення подружжя 
7.15.1. Звичайне узаконення 
Певні неправосильні подружжя можуть бути зроблені правосильними. їхня 

недійсність може залежати від: 1) перешкоди; 2) дефекту згоди; 3) дефекту форми. 
У першому випадку, коли подружжя недійсне через розриваючу перешкоду, 

яка не була диспензована, для узаконення потрібно, щоб перешкода перестала 
існувати (наприклад, після досягнення віку) або була диспензована, і сторона, 
яка знала про перешкоду, відновила згоду (к. 843 § 1). Це відновлення згоди ви
магається для правосильности узаконення, навіть якщо на початку обидві сторо
ни дали згоду і пізніше не відкликали її (к. 834 § 2). Цей припис вимагається ad 
cautelam, щоб забезпечити правосильність подружжя. Відновлення згоди повин
не бути новим актом волі на подружжя, про яке відновлююча сторона знає або 
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припускає, що воно від початку було неправосильне (к. 844). Припис відновлен
ня згоди є суто церковним законом, який зобов'язує лише католиків. 

Якщо перешкода прилюдна, згода має бути відновлена обома сторонами у 
приписаній правом формі вінчання (к. 845 § 1). Якщо перешкода таємна, то ви
стачає, щоб згода була відновлена приватно і таємно: стороною свідомою пере
шкоди, якщо триває згода висловлена другою стороною, або двома сторонами, 
коли перешкода відома обом сторонам (к. 845 § 2). 

У другому випадку недійсности подружжя, коли згоди бракує чи вона має 
дефект від самого початку, або була пізніше відкликана, вимагається, щоб згода 
була запропонована чи відновлена. Цього вимагає природне право, позаяк жодна 
людська влада не може заступити згоди. Подружжя, яке є неправосильним через 
дефект згоди, узаконюється тоді, коли сторона, яка не висловила згоди, уже її 
дає, і триває згода висловлена другою стороною (к. 846 § 1). Якщо дефекту згоди 
не можна довести, то вистачає, щоб сторона, яка не висловила згоди, приватно 
і таємно відновила її (к. 846 § 2). Якщо дефект згоди може бути доведений, то 
потрібно, щоб згода була відновлена у приписаній правом формі вінчання (к. 846 
§ 3). Дефект згоди може бути доведений, якщо, наприклад, намір виключити на
родження дітей чи нерозривність подружжя був оголошений иншим людям. 

У третьому випадку неправосильности через дефект форми вінчання, припи
саної правом, для узаконення подружжя повинне бути знову укладене в цій фор
мі (к. 847). Брак форми, приписаної правом, - це факт, який завжди може бути 
доведений, навіть якщо сторони чи инші особи не знають про це, наприклад, у 
випадку священика, який благословив подружжя без приписаного делегування. 
У такому випадку, однак, було б розсудливо, щоби парох, дізнавшись про не-
правосильність подружжя, не повідомляв про це супругів, а попросив місцевого 
єрарха про оздоровлення в корені. 

7.15.2. Оздоровлення в корені 
7.1 5.2.1. Характерні риси оздоровлення в корені. Поряд з простим узаконен

ням існує оздоровлення в корені, яке не є актом сторін, а наданням компетентної 
влади. До характерних рис, які відрізняють оздоровлення в корені від простого 
узаконення, належать: 

1) воно містить узаконення неправосильного подружжя без відновлення 
згоди; 

2) його надає компетентна влада; 
3) воно охоплює диспензу від перешкоди, якщо вона існує, і, крім того, дис-

пензу від форми вінчання, приписаної правом, якщо її не було дотримано. 
4) воно має зворотну дію щодо канонічних наслідків подружжя (к. 848 § 1); 
5) воно стається від моменту надання ласки; переведення наслідків у минуле 

відноситься до моменту укладення подружжя, хіба що в наданні ласки ви
разно застерігається инше (к. 848 § 2). По суті, коли подружжя є недійсним 
через існуючий вузол у час вінчання, оздоровлення відбувається тільки 
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в момент зникнення перешкоди, через смерть чи через розв'язання по
дружжя на підставі заступницької влади Римського Архиєрея, і з цього 
моменту починають також діяти канонічні наслідки подружжя, оздоров
леного in radice. 

7.15.2.2. Умови для надання оздоровлення в корені 
1. Перша умова для правосильного надання оздоровлення в корені полягає в 

тому, що в момент оздоровлення повинна тривати згода обох сторін (к. 850 § 1). 
Відповідно до к. 827 слід припустити, що висловлена згода триває, поки не буде 
доведено її відкликання. У будь-якому разі не можна припускати, що католик, 
який зобов'язаний дотримуватися канонічної форми вінчання, має намір укласти 
справжнє католицьке подружжя, коли він укладає суто цивільне подружжя. 

2. Друга умова для правосильного надання оздоровлення в корені полягає в 
тому, що має бути усунута перешкода, яка була причиною того, що не діяла згода 
стосовно наслідків правосильного подружжя. У випадку перешкоди церковного 
права чи дефекту форми, надання оздоровлення в корені охоплює диспензу від 
перешкоди і від обов'язку форми. Однак не існує диспензи від божественного 
права, як наприклад, щодо вузла попереднього подружжя. Подружжя, яке непра-
восильне через перешкоду божественного права не може бути оздоровлене, поки 
перешкода не перестане існувати (к. 850 § 2). 1 0 0 

Третя умова для правосильного надання оздоровлення в корені полягає в то
му, що повинна існувати поважна причина і вірогідність, що сторони хочуть під
тримувати спільність подружнього життя (к. 849 § 2). Поважною причиною за
вжди є неможливість чи недоречність відновлення згоди. Якщо це невірогідно чи 
існує сумнів, що сторони хочуть зберегти подружжя, від оздоровлення в корені 
слід відмовитися. 

Оздоровлення подружжя в корені може бути надане навіть без відома однієї 
чи обох сторін (к. 849). Як правило, їх потрібно повідомити. Прохання про оздо
ровлення в корені може зробити сама пара, один із супругів, а також зацікавлені 
сторони чи парох. 

3. Виключення оздоровлення в корені. Подружжя не може бути правосильно 
оздоровлене, якщо з боку обох сторін чи однієї з них від самого початку немає 
згоди; або, навіть якщо дана на початку згода була відкликана (к. 851 § 1). Ця нор
ма очевидна, тому що згода не може бути заступлена будь-якою людською вла
дою (к. 817 § 2). Якщо ж спочатку згоди не було, але пізніше вона була висловле
на, оздоровлення може бути надане від моменту висловлення згоди (к. 851 § 2). 

, 0° Відповідно до колишньої латинської і східної дисципліни (СІС-1917 к. 1139 § 2 = CA к. 128 § 2), навіть 
після того, як перестала існувати перешкода, Церква не оздоровлювала в корені подружжя, яке зазнає пере
шкоди божественного позитивного чи природного права. Перевагу здобув докгринальний погляд на користь 
скасування цієї заборони, який враховував виключно практику Церкви. Своїм MP De Episcoporum Muneribus 
(15 червня 1966 р.), п. IX, 18 b для Латинської Церкви і MP Episcopalis Potestalis (2 травня 1967 p.), п. VIII , 13 b 
для Східних Церков папа Павло VI визнав можливість оздоровлення в корені, застерігши за собою диспензу від 
права відновлення подружньої згоди щоразу, коли його спричиняла перешкода природного чи божественного 
позитивного права, яка вже перестала існувати (AAS 58 [1966] 470; AAS 59 [1967] 389); Ochoa, Leges Ecclesiae, 
3: 3449, 3553; EV 2: 707-738; 1133-1146. 
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4. Влада, яка компетентна надавати оздоровлення в корені. Патріярх чи єпар-
хіяльний єпископ можуть надати оздоровлення в корені не тільки в окремих ви
падках, коли перешкодою правосильности подружжя був брак приписаної пра
вом форми вінчання, або перешкода, від якої вони самі можуть диспензувати, 
але й також у приписаних правом випадках, якщо були виконані умови, про які 
йдеться в к. 814 (к. 852). Єпархіальний єпископ, силою звичайної влади, яка мо
же бути делегована, вправі надати оздоровлення в корені «в окремих випад
ках», тобто, коли індивідуально розглядається кожне подружжя, яким би не було 
їхнє число. Якщо подружжя, яке слід оздоровити, було укладене між католиць
кою стороною і некатолицькою стороною, хрещеною чи нехрещеною, то до його 
оздоровлення повинні бути виконані умови, приписані для змішаних подруж
жів в к. 814 пп. 1-е, 2-е, 3-є. 

Тільки Апостольський Престол має право надати оздоровлення в корені, коли 
подружжя неправосильне: 

- через перешкоду, диспенза якої застережена за Апостольським Престолом 
відповідно до к. 795 пп. 1-е, 2-е і 3-є. Патріярх може диспензувати від перешкод, 
згаданих у пп. 2-е і 3-є; 

- через перешкоду божественного права, яка перестала існувати 1 0 1; 
- якщо йдеться про оздоровлення в корені кількох подружжів, не визначених 

окремо (к. 852). 

7.16. Розлучення супругів 
7.16.1. Розірвання подружнього вузла 
Сакраментальний подружній вузол після довершення подружжя не може бути 

розв'язаним ніякою людською владою і з жодної причини, окрім смерти (к. 853). 
Церква не має влади розривати сакраментальне подружжя, правосильно укладе
не і довершене. Инші подружжя можуть бути розв'язані компетентною церков
ною владою з виправданих причин. 

7.16.1.1. Розв'язання сакраментального недовершеного подружжя і приві
лей віри. Недовершене подружжя з виправданої причини може розв'язати Рим
ський Архиєрей на прохання обох сторін або однієї з них, навіть якщо би инша 
не бажала цього (к. 862). Для отримання розв'язання недовершеного сакрамен
тального подружжя 1 0 2 або подружжя між хрещеною і нехрещеною особою, що 
инакше відоме як розв'язання на підставі привілею віри (див. нижче с. 584-

1 0 1 21 січня 1977 р. папа Павло VI надав диспензу від перешкоди кровної спорідненосте у другому ступені 
бічної лінії (брат — сестра) з метою узаконити союз і легімітизувати нащадків (Ochoa, Leges Ecclesiae, 5:7288). 

102 Litterae Circulares (20 грудня 1986) Конгрегації у справах Таїнств; CIC кк. 1697-1706. Abate, Matrim. 
nuova leg. 239-270; B. Marchetta, «Il processo super rato et non consummato nel nuovo Codice di Diritto Canonico», 
y: Dilexitlustitiam, (Festschrift A. Cardinal Sabattani), Rome, 1984,407-430; G. Orlandi, / 'Casi Difficili 'nelProcesso 
super Rato (Padova, 1984); O. Buttinelli, «Il procedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la fase 
davanti al Vescovo diocesano», y: Iprocedimenti speciali nel diritto canonico (SG 27), LEV, 1992, 107-124; R. Melli, 
«II processo di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la fase davanti alla Congregazione», той же автор, 
125-134. 
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585),ш з слід ретельно дотримуватися приписів, встановлених Апостольським 
Престолом (к. 1384). 

7.16.1.2. Розв 'язання подружжя на підставі павлового привілею.104 Павловий 
привілей походить з науки Апостола Павла і дозволяє розв'язання вузла, коли 
одна з двох нехрещених сторін навертається до християнської віри, у той час 
як инша залишається поза Церквою, відмовляючи у мирному співжитті (див. 1 
Кор. 7: 12-16). Тепер, у період високої мобільности осіб і різних культур та релі
гій, часто трапляються випадки, коли один супруг навертається в християнство, 
а инший далі дотримується своєї релігії або залишається атеїстом. 

Умови для застосування павлового привілею: застосування павлового приві
лею залежить від таких передумов: 

- це повинне бути подружжя, правосильно укладене між двома нехрещени-
ми особами, одна з яких має намір охреститися. Якщо инша особа також при
ймає хрещення, то подружжя автоматично стає Таїнством. Якщо инша сторона 
не приймає хрещення, але вирішує мирно жити з хрещеною стороною, то вузол 
зберігається; 

- якщо нехрещена сторона відходить від иншої або не має наміру жити, не пе
решкоджаючи релігійним та моральним зобов'язанням охрещеного супруга, то 
подружжя розв'язується («на підставі привілею віри»), коли охрещена сторона 
укладає нове подружжя (к. 854 § 1). Вважається, що нехрещена сторона віді
йшла, якщо вона не бажає жити у мирі з хрещеною стороною «не ображаючи 
Творця», (тобто, скоряючись божественному праву), якщо тільки охрещена сто
рона не дала иншій стороні виправдану причину для відходу (к. 854 § 2). 

Запитування нехрещеної сторони: щоб охрещена сторона могла скористатися 
павловим привілеєм і правосильно укласти подружжя, нехрещену сторону слід 
спитати, чи вона не хотіла б прийняти хрещення, і, у випадку відмови, чи во
на, принаймні, хоче мирно жити з хрещеною стороною, «не ображаючи Творця» 
(к. 855 § 1), надаючи иншій стороні повну свободу практикувати і визнавати 
християнську віру. 

Як правило, це запитування повинне відбутися після хрещення, але місцевий 
єрарх може з поважної причини дозволити, щоб таке запитування відбувалося 
перед хрещенням, і навіть може звільнити від запитування, як перед хрещенням, 
так і після хрещення, якщо з перевірки, принаймні сумарної і позасудової, буде 
встановлено, що його не можна проводити або, що воно буде безплідним (к. 855 
§ 2). Неможливість запитування встановлюється в тому разі, коли нехрещену 

1 0 5 CDF прот. № 2717\68, 6 грудня 1973, Instructio pro solutione matrimonii in favorem fidei: Normae procédu
rales pro conficiendoprocessu dissolutions vinculi matrimoniales in favouremfidei (Ochoa, Leges Ecclesiae, 5:6702-
6705); Abate, Matrim. Nuova leg. 273-306; A. Silvestrelli, «Scioglimento di matrimonio in favorem fidei», y: Ipro-
cedimenti speciali... (n. 43), 179-204, 210-216; U. Navarrete, «De termino «Privilegium petrinum» non adhibendo», 
Periodica MCL 53 (1964) 223-273; J. Tomko, «De dissolutione matrimonii in favorem fidei», y: Periodica MCL 64 
(1975) 99-139. 

1 0 4 Abate, Matrim. Nuova leg., 309-348; G. Girotti, «La procedura per lo scioglimento del matrimonio nella fat-
tispecie del «Privilegio Paolino», y: Iprocedimenti speciali, op. cit., 157-178. 
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сторону неможливо знайти або коли вона не може відповідати, наприклад, через 
хворобу. Неможливість чи безплідність запитування повинна бути встановлена 
після «перевірки, принаймні сумарної і позасудової», тобто ретельне досліджен
ня повинне визначити, чи запитування слід вважати неможливим або безплід
ним, і якими є підстави для цього. 

Запитування повинно проводитися, як правило, на підставі влади Єрарха міс
ця проживання наверненої сторони, який зобов'язаний дати другій стороні, якби 
вона про це просила, час на відповідь, зазначаючи однак, що коли цей час мине 
без відповіді, то мовчання буде вважатися за відмову (к. 856 § 1). Запитування, 
проведене навіть приватно наверненою стороною, є правосильним, навіть до
зволеним, якщо не можна зберегти приписану вище форму (к. 856 § 2). В обох 
випадках той факт, що запитування відбулося, і його наслідок повинні бути вста
новлені у зовнішній сфері (к. 856 § 3). 

Нове подружжя з католицькою стороною. Відповідно до к. 857 хрещена сто
рона має право укласти нове подружжя з католицькою стороною, якщо инша сто
рона відповіла негативно на запитання або воно було законно пропущено. Це 
право триває далі, і тому, якщо нехрещена сторона після періоду мирного спів
життя відходить без виправданої причини, тобто, не виконує взятих на себе обо
в'язків, хрещена сторона може використати павловий привілей і перейти до но
вого подружжя. У цьому випадку, однак, запитування повинно відбутися зазда
легідь відповідно до приписів кк. 855 і 856 (к. 857 п. 3-є). 

Нове подружжя з некатолицькою стороною. Нове законодавство передбачає 
в к. 858, що хрещена сторона, з поважної причини і з дозволу місцевого єрарха, 
використовуючи павловий привілей, може укласти подружжя з некатолицькою 
стороною, хрещеною або нехрещеною, дотримуючись приписів канонів про змі
шані подружжя. Поважною причиною може, бути, наприклад, невелика кількість 
католиків в певній місцевості або узаконення дітей. Відповідно до колишнього 
законодавства це було неможливим без дозволу Апостольського Престолу. 

Подружжя особи, яка перед хрещенням мала кількох жінок. 1 0 5 Наново впо
рядкувавши колишні норми папи Павла I I I і папи Пія V щодо цього питання (див. 
CÄ к. 114), к. 859 розглядає випадок нехрещеного, який має кількох нехрещених 
жінок. Він повинен зробити вибір, перш ніж прийняти хрещення. Якщо йому 
обтяжливо жити з першою дружиною, якій, відповідно до божественного права, 
він має зберігати вірність, він може залишити одну з них, віддаливши усіх ин-
ших. Те саме стосується нехрещеної дружини, яка має одночасно кількох нехре
щених чоловіків (к 859 § 1). Щоб в такому випадку їхній союз був правосильним, 
вони повинні вінчатися за приписаною правом формою, з дотриманням також 
инших правових вимог (к. 859 § 2) Таке відновлення згоди у приписаній правом 
формі хоча й не потрібне для правосильности, але в будь-якому випадку доречне, 
щоб за допомогою публічного акту визначити вибір супруга. 

1 0 5 A. Abate, «Lo scioglimcnto del matrimonio dei poligami», Apollinaris 40 (1967) 526-533; той же автор, 
Matrim. nuova leg., 309-348. 
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Використання цього привілею не повинно нікому завдавати шкоди, переважно 
першій законній дружині. Тому к. 859 § 3 передбачає, що місцевий єрарх, беручи 
до уваги моральні, суспільні й економічні умови місць і осіб, має подбати, згідно 
з вимогами справедливости, любови та слушности, про достатнє забезпечення 
потреб тих, які були віддалені. Зважаючи на такий обов'язок місцевого єрарха, 
його слід повідомити перед таким хрещенням чи вінчанням особи, яка раніше 
мала кількох жінок. 

Подружжя тих, хто перебуває в ув'язненні чи зазнає переслідувань. Канон 860 
зберігає розпорядження, зроблене папою Григорієм X I I I (конституція Рориііз, 25 
січня 1585) на користь рабів, депортованих з Африки до Америки, а тому від
окремлених від своїх дружин без жодної надії знову зійтися з ними. Папа дозво
лив їм входити в нове подружжя з католиками після диспензи, наданої місцевим 
ординарієм, парохом чи сповідником-єзуїтом. Аналогічна ситуація може статися 
навіть сьогодні з політичними біженцями, які, фактично, опинилися в полоні, чи 
особами, які зазнають переслідувань. Якщо вони не можуть відновити співжиття 
зі своїм колишнім супругом, то мають змогу одружитися знову, навіть якщо в той 
час инша сторона прийняла хрещення з дотриманням к. 853. Попередній вузол 
розв'язується після укладення нового подружжя. 

Перевага привілею віри. Якщо з'являються сумніви щодо однієї чи кількох 
вимог, приписаних правом для застосування павлового привілею або кк. 859 чи 
860, може бути застосований привілей віри: тобто, сумнівний випадок слід роз
глядати на користь «віри» (хрещеної сторони). Встановивши, що привілей віри 
користується прихильністю права, к. 861 відкидає будь-які сумніви, незалежно 
від того, з якого права V цих випадках вони походять: божественного чи позитив
ного. Павловий привілей не можна застосувати, якщо подружжя було укладене 
між двома хрещеними особами і, якщо існує сумнів стосовно правосильности 
подружжя однієї зі сторін. Якщо подружжя було укладене між нехрещеною осо
бою і хрещеною особою, і існує сумнів щодо хрещення останньої, то випадок 
має бути переданий до Конгрегації у справах віровчення. 

7.16.2. Розлучення під час тривання вузла 
7.16.2.1. Розлучення через перелюбство 
Від давніх часів традиція Церкви, яка спирається на Євангеліє від Матея 

(5: 32), вважала перелюбство достатньою причиною для довічного розлучення. 
Перелюбство дає невинному супругові право розв'язати спільність подружнього 
життя (не подружній вузол) на умовах, встановлених у к. 863 § 1: 

1) що особа не погодилася на перелюбство, не стала його причиною і сама не 
допустилася перелюбства; 

2) що особа виразно чи мовчазно не простила вину перелюбника. 
Мовчазне прощення має місце тоді, коли невинна сторона, дізнавшись про 

перелюбство, добровільно з подружнім почуттям співживе з невірною стороною. 
Мовчазне прощення припускається, якщо вона впродовж шести місяців підтри-
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мувала спільність подружнього життя і не зверталася в цій справі ні до церков
ної, ні до цивільної влади (к. 863 § 2). 

Постійне розлучення, всупереч попередній нормі (САк. 119), більше не дозво
лене без рішення компетентної влади. По суті, якщо невинна сторона розв'язала 
спільність подружнього життя за власною ініціятивою, вона повинна упродовж 
шести місяців передати справу про розлучення компетентній владі, яка, врахову
ючи всі обставини, визначає, чи невинну сторону можна було б схилити до про
щення вини і до того, щоб не продовжувати розлучення (к. 863 § 3). 

7.16.2.2. Розлучення через инші порушення подружнього життя 
Якщо кожен із супругів робить спільне життя небезпечним чи надто важким 

для иншого супруга чи для дітей, к. 864 § 1 дає иншому супругу законну при
чину для розлучення на підставі декрету місцевого єрарха чи навіть власного 
рішення, якщо небезпека є нагальною. Инші причини розлучення можуть бути 
встановлені партикулярним правом Церкви sui iuris, залежно від звичаїв народів 
і обставин місця (к. 864 § 2). Справжньою причиною для розлучення може бути 
віровідступництво иншого супруга. За винятком перелюбу, який є причиною по
стійного розлучення, инші порушення подружнього життя per se є причинами 
тимчасового розлучення. У всіх випадках, коли причина розлучення припиня
ється, треба відновити спільність подружнього життя, хіба що компетентна вла
да постановляє инше (к. 864 § 3). У дусі християнської любови і прощення не
винний супруг може знову допустити иншого супруга до спільности подружньо
го життя, відмовляючись таким чином від права розлучення (к. 866). 

8. Посвячення і благословення, святі місця і часи, 
почитания святих, обіт і присяга 

8.1. Посвячення і благословення 
Канон 867. Канони про посвячення і благословення поміщені в Титулі, у яко

му йдеться про божий культ і зокрема про Таїнства, позаяк, це є питанням актів 
богопочитання, хоча й не сакраментальних. Тим паче, законодавець, враховуючи 
принцип субсидіарности і різноманіття літургійного спадку Східних Церков, яке 
«не тільки не шкодить її одності, але її ще більше виявляє» (ОЕ 2), скоротив цей 
розділ загального кодексу до одного канону, передавши решту партикулярному 
праву Церков sui iuris.106 Обряд відправи і уділення посвячень і благословень 
приписаний у літургійних книгах Церков. 

Цей єдиний канон про посвячення і благословення в § 1 текстуально повто
рює соборну конституцію SC 60-61. Він описує зв'язок посвячення і благосло
вення з Таїнствами як такий, що полягає в певному наслідуванні, яке існує між 
священними знаками посвячення та благословення і знаками Таїнств. Посвячен
ня і благословення не є просто речами (res) і діями (actiones), а радше священни
ми знаками, літургійними знаками божественної благодати. Якщо Таїнства вста-

ш Nuntia 10 (1980) 15. 
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новлені Христом, то посвячення і благословення встановлені Церквою, яка, че
рез свою молитовну і заступницьку віру, освячує життя усіх людей і готує їх при
йняти головний наслідок Таїнств. 

8.2. Святі місця 
Канон 868. У цьому розділі ССЕО немає жодних згадувань про приватні мо-

лільні чи каплиці, святилища та инші вівтарі. Якщо не вистачає незапам'ятного 
звичаю окремих Східних Церков, то все, що очевидно з самого мовчання Кодексу, 
може регулювати партикулярне право. 1 0 7 Кодекс регулює тільки питання церков, 
де відправляється прилюдне богопочитання, кладовищ і церковного похорону. 

Святі місця постійно призначені для богопочитання. Для їхнього заснування 
потрібен дозвіл єпархіяльного єпископа, позаяк він є керівником, поборником 
і охоронцем усього літургійного життя в єпархії, яка довірена йому (к. 199 § 1). 

8.2.1. Церква 
Канон 869. Церква - це свята будівля, постійно і виключно призначена для 

прилюдного богопочитання через її посвячення чи благословення відповідно до 
приписів літургічних книг. Давні канонічні норми визначають Церкву, священ
ний храм, як «дім Божий». 1 0 8 

У ССЕО церкви поділені на чотири категорії: 1) катедральні церкви; 2) паро-
хіяльні церкви; 3) церкви монастирів чи приналежні дому інституту посвяченого 
життя; 4) инші церкви, довірені опіці пресвітера, що виконує функції настоятеля 
(кк. 304-310). ССЕО уникає розрізнення між «церквами» та «молільнями» чи «ка
плицями», яке характерне для Латинської Церкви (СІС кк. 1214-1229) і чуже для 
східної традиції. 1 0 9 Канонічно, усі вони є церквами, чи то катедри, чи то каплиці, 
позаяк вони є святими будівлями, виключно призначеними для богопочитання. 
Церкви не мають бути окремими будівлями: більшість «церков» (каплиць) чер
нечих інститутів є частиною більшої будівлі, і в певних мусульманських країнах 
християнам не дозволяють будувати церкви, які є окремою будівлею. Освячення 
церков відбувається через посвячення чи благословення. 

Канон 870. Для побудови церкви потрібен виразний письмовий дозвіл єпар
хіяльного єпископа, якщо тільки загальне право не постановляє иншого. По суті, 
дозвіл на побудову монастиря чи чернечого дому містить також дозвіл, якого 
вимагає цей канон (кк. 437 § 1, 509 § 2, 556, 566). Припис для латинських ченців 
є иншим: вони повинні отримати окремий дозвіл, який охоплює деталі побудови 

т Nuntia 10 (1980) 15-16. 
1 0 8 Гангрзький Синод, к. 21: Joannou, 1, 2, «Epilogue», с. 99, «Ми шануємо дім Божий і вітаємо святе зібран

ня, що відбувається в ньому». 
1 Ю Уникаючи розрізнення, PCCICOR не засуджувала і не скасовувала розрізнення там, де воно існує, а 

відмовилася запроваджувати його через ССЕО і розширила його на всі Східні Церкви: див. Nuntia 28 (1989) 
119. У передмові до Проекту про божий культ і зокрема про Таїнства ми читаємо: «У проекті зовсім не йдеться 
про приватні молільні, каплиці і вівтарі. Якщо незапам'ятного звичаю Церков не вистачає, щоб регулювати ці 
питання, вони передаються, на підставі самого мовчання у проекті, партикулярному праву» (Nuntia 10 [1980] 
15-16). Мовчання Кодексу не є скасуванням (за винятком карних справ), а часто застосуванням принципу суб-
сидіарности, що було стверджено виразно: «Мовчання Кодексу дає змогу для створення положення у партику
лярному праві Церков sui iuris, або навіть єпархій» (Nuntia 28 [1989] 120). 
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церкви чи каплиці на кшталт її точного розташування (СІС к. 1215 § 3). Перш 
ніж давати свою згоду, єпископ повинен перевірити через раду священного мис
тецтва Церкви sui iuris чи «проекти нових церков, каплиць та пов'язаних буді
вель ... відповідають критеріям і значенню їхньої власної літургійної традиції». 1 1 0 

Канон 871. З чотирьох типів церков (див. к. 869 угорі) катедральні церкви 
освячуються через літургічний обряд посвячення, а якщо можливо, то також па-
рохіяльні церкви і церкви монастирів та инших чернечих домів; инші церкви 
освячуються через літургічний обряд благословення. Посвячення застережене за 
єпархіяльним єпископом, який може делегувати иншого єпископа. Але, навіть у 
виняткових випадках, єпархіяльний єпископ не може надати такого повноважен
ня пресвітеру, позаяк «на Сході недопустимо, щоб особа, не наділена єпископ
ським свяченням, посвячувала церкви». 1 1 1 Посвячення церков та инших вівтарів 
виконується через помазання миром. Щодо инших церков, то посвячення зазви
чай відбувається через літургійне благословення. 

Приготування документу щодо проведення посвячення чи благословення 
церкви не є простою формальністю, а радше актом «ратифікації», також і кано
нічної, статусу посвяченої чи благословенної церкви як святого місця. Цей архів 
зберігають в архіві єпархіяльної курії. 

Канон 872. Святість і краса дому Божого вимагає найбільшої турботи, щоб 
не допускати нічого такого, що несумісне зі святістю місця чи шаною, яка на
лежить Божому дому. Тому потрібно завжди зберігати у Церкві чистоту і забез
печити захист для святих і цінних речей. Про обов'язки пресвітерів та ректорів 
щодо цього питання див. кк. 278 § 1 п. 3-є і 309 відповідно. 

Канон 873. Передання церкви дозволяється, якщо фізично немає змоги її ви
користовувати як будівлю для богопочитання і неможливо її відремонтувати. 
Передати Церкву для світського, але не для недостойного вжитку може єпархі
яльний єпископ. З инших поважних причин єпархіяльний єпископ може переда
ти церкву для світського, але не для недостойного використання, порадившись 
з пресвітерською радою за згодою тих, хто законно набув прав щодо цієї церкви. 

8.2.2. Церковні кладовища і похорони 
Канон 874. Християнські кладовища є святими місцями, призначеними для 

поховання померлих вірних. Ці місця, особливо гроби мучеників, вірні вшанову
вали з перших років християнства. На кладовищах Церква не тільки згадує по
мерлих, але й також визнає віру у воскресіння мертвих. Юридично, Католицька 
Церква, (особливо, єпархії, парохії, монастирі і чернечі інститути) можуть мати 
власні кладовища. Якщо Церква не має власних кладовищ, то вона має право 
отримати, якщо це можливо, місце на цивільних кладовищах для поховання ві
рних. Ці місця треба поблагословити; це слід зробити і над могилою з нагоди по-

1 1 0 COC, Instruction 110. 
111 Nuntia 28 (1989) 120. У латинській традиції не існує такого застереження: порівняйте миропомазання. 
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хорону. Заборонено ховати померлих у церквах, якщо це не патріярхи, єпископи 
чи екзархи. Будь-який суперечливий звичай відкидається каноном (§ 3). 

Канон 785. Канон описує передусім богословський і духовний сенс церков
них похоронів: прохання духовної допомоги для померлих, вшанування їхніх 
тіл, утішання вірних завдяки надії на вічне життя. Церковні похорони повинні 
надаватися всім вірним та катехуменам, за винятком тих, що згадані в к. 877. 
Як правило, похорон повинен відправляти власний парох померлого (к. 290 § 2) 
ССЕО не заглиблюється у деталі щодо похоронів у церквах, що перебувають 
поза парохією померлого. «У разі мовчання Кодексу це питання може бути пе
редбачено в партикулярному праві Церкви sui iuris чи єпархії, позаяк недоречно 
накладати такі детальні норми на всі Східні Церкви», 1 1 2 які, однак, Латинський 
Кодекс передбачив у к. 1177. 

Канон 876. Канон дозволяє проведення церковних похоронів для хрещених 
некатоликів, православних чи протестантів, за умови, що це не суперечить їх
ній волі і вони не мають свого служителя (§ 1). Той же принцип стверджений 
в DE 120. 

Щодо дітей, померлих перед прийняттям хрещення, то попри намір батьків 
хрестити їх, «Церква доручає їх Божому милосердю» (CEC 1261). Канон допус
кає, щоб їхній похорон відбувся за розсудливим рішенням місцевого єрарха. Це 
також стосується нехристиян, які певним чином здавалися близькими для Церк
ви, але померли, перш ніж прийняли хрещення (§ 2). Стосовно кремації, то Ка
толицька Церква не заперечує проти неї у принципі, але підкреслює, що надає 
перевагу похованню тіл. Християнин може вибрати кремацію свого трупа, якщо 
тільки його рішення не було вмотивоване причинами, що суперечать християн
ській вірі, особливо догмі щодо воскресіння тіла. Якщо кремація викликає згір-
шення для вірних, як це зазвичай буває на Сході, то після консультацій з владою 
зацікавлених Церков sui iuris може бути запроваджене партикулярне право, яке 
визначить норми, що регулюють це делікатне питання. 1 1 3 

Канон 877. Конгрегація у справах віровчення, скасовуючи (папською вла
дою) к. 1240 § 1 СІС-1917, проголосила, що «не слід забороняти похорон явних 
грішників, якщо перед смертю вони виявили певні ознаки каяття і немає загрози 
прилюдного згіршення вірних». 1 1 4 Церква позбавляє церковного похорону тіль
ки для того, щоб уникнути прилюдного згіршення. Прилюдне згіршення не є 
ні упередженим згіршенням, ані фарисейським згіршенням, а згіршенням, яке 
впливає на частину Народу Божого, якого безпосередньо стосується церковний 
похорон або його позбавлення. Сама тільки недобра слава не заслуговує на від
мову, а лише таке скандальне життя, що проведення похорону створить новий 
прилюдний скандал. У разі сумніву слід завжди приймати рішення на користь 

,nNimtia2S(№9) 120. 
1 . 3 Окрім поховання і кремації, третім способом може бути також замороження. 
1 . 4 CDF, Декрет Patres S. Congregations de sepultura ecclesiastica (20 вересня 1973), AAS 65 (1973) 500; EV 

4: 2610; Ochoa, 5: 4223; C L D 8:864. 
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померлого, і складніші випадки потрібно передавати до місцевого єрарха. Цер
ковний похорон не представлений в Кодексі як останнє право вірних, а як вираз
но пастирський обов'язок і приховано сімейний обов'язок (родичів померлого). 
Це унікальний момент для Церкви наново усвідомити своє есхатологічне покли
кання як віруючої спільноти надії і любови. 1 1 5 

Тут йдеться про таких грішників: 1) ті католики, які стали загальновідомими 
віровідступниками, єретиками, схизматиками; 2) ті, хто вибрав кремацію своїх 
тіл з причин, що суперечать християнській вірі; 3) инші явні грішники, яким не
можливо дозволити похорон без прилюдного згіршення для вірних (С1С к. 1184 
§ 1). 

Щодо самогубства, то хоча СІС-1917 к. 1240 § 1 п. 3-є виключив надання цер
ковного похорону, у новому кодексі нема жодної виразної згадки про це. Однак, 
зважаючи на те, «поважні психічні порушення, тривога, сильний страх перед 
труднощами, стражданнями і тортурами може послабити відповідальність за са
могубство», не потрібно втрачати надії на вічне спасіння (CEC 2282-2283); тому 
особу, яка вчинила самогубство, загалом не потрібно позбавляти похорону, якщо 
тільки цей акт не було вчинено при повному розумі і рішучою та скандальною 
зневагою до життя. 

Канон 878. Позаяк усі вірні мають однакові права й обов'язки у Церкві, на 
похороні слід уникати будь-яких привілеїв чи дискримінації. Це означає, що 
Церква не повинна відправляти урочистий чи простий похорон залежно від со-
ціяльного статусу померлого. Тим паче, канон наполегливо рекомендує практику, 
згідно з якою з нагоди похорону потрібно приймати тільки ті пожертви, які вірні 
дають добровільно. Крім того, бідних, які не можуть дати жодних пожертв, не 
слід позбавляти церковного похорону, який повинен надаватися «усім вірним...» 
(к. 875). 

Канон 879. Книга померлих (к. 296 § 1) слід старанно вести в кожній парохії 
і зберігати деталі, зроблені у них після похорону. 

8.3. Свята і дні покаяння 
Канон 880 §§ 1 і 2 узгоджуються з ОЕ 19, який стверджує: «встановляти, пе

реносити або зносити святкові дні спільні для всіх Східних Церков на майбут
нє належатиме до Вселенського Собору або Апостольського Престолу». Однак 
встановлення, перенесення чи скасування свят, а також покаянних днів для окре
мих Церков sui iuris повинна робити влада, яка компетентна встановлювати своє 
партикулярне право. До приписаних свят, спільних для всіх Східних Церков, на
лежать: крім неділь, дні Різдва Господа Нашого Ісуса Христа, Богоявлення, Во-
знесіння, Успіння Пресвятої Богородиці Марії і день святих апостолів Петра 
і Павла. Відповідно до § 3 партикулярне право кожної Церкви sui iuris, затвер
джене Римським Апостольським Престолом, може скасувати будь-яке з цих при
писаних свят чи перенести їх на неділю. 

u s Nuntialb (1989) 120-121. 
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Щодо спільного святкування Великодня з православними, яке Святий Пре
стол заохочує як екуменічний знак братерства, див. ОЕ 20, SC Додаток, ССС 1170 
і СОС, Інструкція 36. 

Канон 881 § 1 приписує, що вірні повинні дотримуватися неділі і приписаних 
святкових днів, беручи участь у Божественній Літургії чи відслуженні церковно
го правила відповідно до партикулярного права кожної Церкви sui iuris (ОЕ 15). 
Постало питання, чи канон можна тлумачити таким чином, що він встановив 
церковне правило («Літургію Часів») як альтернативу для Божественної Літур
гії, і в такий спосіб став причиною неоднозначности, яка спонукатиме вірних 
обирати легший шлях. Coetus de expensione observationum відповіла, що клявзу-
ла «відповідно до приписів або законного звичаю власної Церкви свого права» 
була додана, щоб уникнути цього. 1 1 6 Очевидно, що Божественна Літургія є верши
ною і джерелом християнського духовного життя і має унікальну вагу (SC 106). 
Тим не менш, зберігаючи як альтернативу участь вірних у церковному правилі, 
ССЕО має намір наголосити, що церковне правило також має особливу важли
вість у християнському житті. «Кодекс Канонів Східних Церков нагадує нам про 
обов'язок - який часто забувають чи відкидають - правити [церковне правило] 
у катедральних церквах, парохіях, чернечих спільнотах і семінаріях» (СОС, Ін
струкція 98). 

§§ 2 і 3 повторюють ОЕ 15 щодо цього обов'язку і святого причастя. 
§ 4 приписує відчуття недільного відпочинку: утримання від тих робіт і за

нять, які перешкоджають віддавати Богу честь, переживати радість, властиву 
Господньому дню, а також користуватися належним духовним і фізичним відпо
чинком (DE 115). 

Канон 882. Згідно з божественним правом усі вірні зобов'язані виконувати 
покаяння як умову для практикування Євангелії: «покайтеся і вірте в Євангелію» 
(Мр. 1: 15). Дні і манера посту та стримування встановлюються партикулярним 
правом їхньої власної Церкви sui iuris. У Латинській Церкві тих, кому виповни
лося понад 14 років, зобов'язує закон стримування, а тих, кому від 16 до 60 років, 
зобов'язує закон посту (СІС к. 1252). У ССЕО не має таких умов; тому, позаяк усі 
особи віком понад сім років підлягають церковним законам (к. 1490), діти, яким 
виповнилося 7 років, і старші люди, яким понад 60, зобов'язані постити і стриму
ватися. Однак спосіб, у який вірні повинні постити і стримуватися, визначається 
партикулярним правом кожної Церкви sui iuris. Саме партикулярне право повин
не пристосувати цей спосіб до різних категорій вірних. 

Канон 883. У той час як к. 40 § 1 встановлює, що «вірні повинні плекати 
пізнання і пошану власного обряду і всюди його дотримуватись, хіба що право 
допускає якийсь виняток», цей канон, по суті, допускає виняток і повторює те, 
що встановлене в ОЕ 21 щодо діяспори і міжритуальних сімей. 

1 1 6 Wund'a 28 (1989) 122. 
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8.4. Почитания святих, священних ікон або образів та мощей 
Канон 884. Згідно з традицією Церкви святих почитають, їхні свята пропо

відують чудесні речі Христа на його слугах, і вони дають вірним приклад, гід
н и й наслідування (SC 111). Завдяки своєму тіснішому зв'язку з Христом вони змі
нюють святість Церкви і ніколи не перестають заступатися за нас (LG 49). Щодо 
вшанування Марії, Матері Божої та инших святих і блаженних канон відобра
жає соборні твердження в UR 15 та LG 51. Заступництво є останньою серед усіх 
ц і л е й . 

Канон 885. Прилюдним почитанням, тобто, літургійним обрядом, який очо
лює священнослужитель, можна вшановувати тільки тих слуг Божих, які зачис
л е н і до святих чи блаженних владою Церкви. 

Канон 886. Канон підтверджує практику Церкви, яка поміщує святі ікони 
для почитания вірними. Сьомий Вселенський Собор у Нікеї (787), який засудив 
є р е с ь іконоборства, виправдав почитания ікон, відрізнивши його як від ідолопо-
клонництва, яке суперечить першій заповіді, так і від поклоніння, яке належить 
тільки Богові. Обґрунтовуючи почитания ікон воплоченням Божого Слова, собор 
постановив: «...чесні і святі образи, чи то мальовані, чи то зроблені з мозаїки 
або иншого придатного матеріялу, слід розміщувати у святих церквах Божих, на 
святих інструментах і ризах, на стінах і вітражах, у домах і прилюдно; це об
рази нашого Господа, Бога і Спасителя Ісуса Христа і нашої Непорочної Діви, 
Пресвятої Богородиці, і святих ангелів і будь-яких безгрішних святих чоловіків 
[і жінок]». 1 1 7 

Згідно з II Ватиканським Собором (SC 125), звичай поміщення святих ікон та 
образів у церквах слід зберігати. Це відображено у першій частині к. 886, який 
передає партикулярному право кожної Церкви sui iuris визначення способу і по
рядку поміщення святих образів у церквах. 

Канон 887. Священні ікони, особливо дорогоцінні, що вирізняються своєю 
давниною чи мистецькою вартістю, поміщені у церквах для вшанування вірни
ми, не повинні бути об'єктом комерції чи відчуження. Також їх не можна пере
носити до иншої церкви без письмової згоди єрарха , який здійснює владу над 
церквою. Щодо таких дій єрарх повинен дотримуватися кк. 1034-1041. Для мис
тецької реставрації святих ікон чи дорогоцінних образів потрібна письмова згода 
того ж єрарха, видана після консультацій з фахівцями. 

Канон 888. Святі мощі не мають бути об'єктом комерції; тому продавати їх 
повністю заборонено. Відповідно до традиції Церкви справжні мощі святих по
трібно вшановувати і поважати (SC 111). 

§ 2 стосується мощей, ікон чи образів, які мають велику пошану в якійсь церк
ві з боку народу. Він встановлює, що їхнє відчуження чи постійне перенесення 
ДО ИНШОЇ ЦерКВИ Є Неправо СИЛЬНИМ без ЗГОДИ РИМСЬКОГО АПОСТОЛЬСЬКОГО ПреСТО-

Tanner, D E C 1:135-136. 
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лу чи патріярха. Патріярх не може дати своєї згоди без згоди постійного синоду, 
з дотриманням к. 1037. Суворість норми покликана охороняти духовний добро
бут вірних, які присвятили себе вшановуванню цих мощей чи святих ікон. 

8.5. Обіг і присяга 
Канон 889. Обіт - це свідома і добровільна обіцянка щодо можливого і кра

щого добра, яка має бути виконана з огляду на релігію. Тут йдеться про обіцян
ку, яка ґрунтується на власній добрій волі і передбачає певне зобов'язання, а не 
просто нечітку чи абстрактну пропозицію або бажання. Ця обіцянка є актом по
клоніння і богопочитання, через яке особа пропонує себе Богові чи обіцяє Йому 
виконати якесь добре діло. Щоб обітниця була правосильною, особа повинна ма
ти здатність користуватися розумом (к. 909), якщо тільки право не встановлює 
вищого віку, як у випадку з чернечою професією. Обіт, складений під впливом 
зовнішнього насильства, несправедливо спровокований важким страхом чи під
ступом є недійсним. 

ССЕО зберігає тільки розрізнення між прилюдним і приватним обігом: 1 1 8 обіт 
є прилюдним, якщо його від імени Церкви приймає уповноважений церковний 
настоятель, як це відбувається під час монашої чи чернечої професії; обіт є при
ватним, якщо він складений у внутрішній сфері, без жодного такого церковного 
втручання. 

Канон 890. Поклавши край суперечці щодо того, чи обов'язок, який випливає 
з обіту, передається щодо res шляхом успадкування (як у СІС-1917 к. 1310 § 2), 
канон виразно приписує, що на підставі релігії обіт зобов'язує тільки того, хто 
його складав. Нерозсудливо, коли той, хто складає обіт, зобов'язує третю особу. 
Обіт не може успадковувати спадкоємець спадкоємців, на кшталт останньої волі 
чи Завіту. 

Канон 891. Згідно з каноном, обіт припиняється: 1) коли минув час, призна
чений для виконання обов'язку; 2) коли істотно змінюється обіцяний предмет, 
коли обставини змінюються і обіт стає морально чи фізично неможливо вико
нати; 3) коли не здійснюється умова, від якої залежить виконання обіту, як, на
приклад, коли багач, який пообіцяв допомагати бідним, раптом стає бідним сам; 
4) коли більше не існує остаточної цілі, для якої було складено обіт, як, напри
клад, коли особа обіцяє допомогти учневі у навчанні, а учень успішно завершує 
його; 5) після диспензи, згаданої в к. 893; 6) після заміни діла у приватному обіті 
на рівне чи більше добро особою, яка склала обіт, або тим, хто має владу дис-
пензувати відповідно до к. 893. 

Канон 892. Особа, яка має владу щодо предмета обіту, може диспензувати 
обов'язок виконати його, якщо виконання обіту завдасть шкоди такій особі. Було 
б нерозумно складати обіцянку, яка зашкодить третій особі. Батьки і чернечі на
стоятелі можуть призупинити виконання обіту у тих питаннях, які шкодять їхнім 

mNuntia 10 (1980) 16. Порівняйте С1С к. 1192. 
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інтересам, таких як обіт дитини чи новика виконати прощу до Люрду чи подібно 
святині. 

Канон 893. З виправданої причини диспензу від приватних обітів може на 
дати уповноважений настоятель, який має церковну владу у зовнішній сфері, ЗІ 
умови, що диспенза не порушує прав, набутих иншими. До компетентної влади 
яка може диспензувати від приватних обітів, належать: 1) місцевий єрарх, парох 
і місцевий настоятель інституту посвяченого життя, який має владу керівництва, 
стосовно своїх підлеглих; 2) місцевий єрарх і місцевий парох стосовно усіх ин-
ших вірних своєї Церкви sui iuris, які живуть в межах територіяльних кордонів 
єпархії чи парохії; 3) місцевий настоятель, який має владу керівництва, стосовно 
тих, хто вдень і вночі живе в інституті посвяченого життя, а також вищий насто
ятель; 4) сповідник, але тільки у внутрішній сфері. 

Канон 894. Обіти, складені перед чернечою професією, призупиняються, по
ки той, хто їх склав, залишається приписаним до монастиря, чину чи згрома
дження. Причина цього в тому, щоб монах чи чернець не був настільки обтяже-
ний обов'язком чернечих обітів в інституті, до якого він приписаний. 

Канон 895. Присяга - це призивання імени Божого як свідоцтва правди того, 
що стверджується. 1 1 9 Присяга, складена перед Церквою, є правосильною і має 
юридичні наслідки тільки у випадках, встановлених правом (наприклад, кк. 1213 
і 1243 § 2). 

ОСНОВНА БІБЛІОГРАФІЯ 
// matrimonii) nel Codice dei canoni dette Chiese Orientali (SG 32), LEV, 1994. 
Prader, Joseph, 11 matrimonio in oriente e accidente (Kanonika 1), PIO, 1992. 
Salachas, Dimitrios, L'iniziazione cristiana nei codici orintale e latino: battesimo, cresima, 

eucaristia nel CCEO e ml CIC, Rome - Bologna, Edizioni Dehoniane, 1991. 
, Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale: Studio teologico-

giuridico comparativo, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1999. 

"* Слід зауважити, шо заборону Ісуса: «А я кажу вам не клястися зовсім» (Мт. 5, 34), слід розуміти не як 
осудження присяги в традиції Церкви, а викриття лицемірства, яке прагне приховати фальш за призиванням 
Господнього імени. Істину не слід підкріплювати присягою, якщо тільки цього не вимагає законна влада (СЕС 
2150-2155). 



Титул XVII 

ХРЕЩЕНІ НЕКАТОЛИКИ, ЗГІДНІ 
НА ПОВНУ ЄДНІСТЬ З КАТОЛИЦЬКОЮ ЦЕРКВОЮ 

(кк. 896-901) 

Новий підхід у пошуку єдности серед християн полягає в праці Церкви для 
відновлення повної єдности віри і служіння, яка, хоча й недосконала, уже різ
ною мірою існує між Католицькою Церквою та иншими Церквами і Церковними 
Спільнотами. Однак, очікуючи відновлення повної єдности, Католицька Церк
ва не може відмовляти несилуваному і добровільному прагненню тих християн, 
які «під поштовхом ласки Святого Духа доходять до католицької одности» (ОЕ 
25). Це делікатне питання врегульоване в цьому Титулі.1 Урегулювання цього пи
тання було потрібне; справді, давні канонічні збірки Східних Церков містили 
низку приписів щодо нього. 21 після II Ватиканського Собору римське відомство 
у справі поширення християнської єдности видала два правильники, назви яких 
скорочувалися як ED і DE відповідно, і в яких, крім усього иншого, іде мова про 
це питання. 3 

Заголовок цього Титулу є другим за величиною після заголовку Титулу X I I . 
У його формулюванні задля точности довелося пожертвувати стислістю. «Пер
шоджерела» Титулу, які опублікувала PCCOR ще перед II Ватиканським Собо
ром як частину канонів про навчання церкви, має назву «De recipiendis in Eccle-
siam acatholicis».4 В еклезіологічній та екуменічній перспективі II Ватикансько
го Собору, сформульованій в документах LG, UR і ОЕ, заголовок Титулу X V I I 
ССЕО відповідає здебільшого новому погляду на взаємини Католицької Церкви 

1 У цьому коментарі до Титулу X V I I , який є перекладом рукопису, наданого автором, редактор переглянув 
вступ, додав бібліографію і більшість приміток, усе з дозволу автора. Італійський оригінал був опублікований 
у DirCanOr, с. 93-96: «La restaurazione délia piena comunione con la Chiesa cattolica». 

2

 G. Nedungatt, «The Schema De magisterio ecclesiastico, Part 2», Nuntia 11 (1980) 7274. Про опрацювання 

канонів цього Титулу X V I I у PCCICOR див. Nuntia 12 (1981) 12-13, 33-34; 17 (1983) 57-62. 
3 Перший Екуменічний Правильник був виданий у Двох частинах в 1967 і 1970 pp.; а другий у 1993. Пер

ший Екуменічний Правильник (скор. ED, як у Nuntia), виданий Секретаріятом у справах поширення християн
ської єдности, складається з Частини І: «Ad totam Ecclesiam»« (AAS 59 [1967] 574-592) і Частини II: «Spiritus 
Domini» (AAS 62 [1970] 705-724); EV 2: 1194-1292. Другий правильник (скор. DE), виданий тим самим секре
таріатом, який отримав нову назву Папська рада у справах поширення християнської єдности (PCUniCF), має 
назву Правильник для застосування принципів і норм щодо екуменізму (25 березня 1993), Vatican City, 1993; 
AAS 85 (1993) 1093-1119; EV 13: 2169-2507. 

* Nuntia 3 (1976) 76-79. 



492 ТИТУЛ XVII: ХРЕЩЕНІ НЕКАТОЛИКИ, ЗГІДНІ НА ПОВНУ ЄДНІСТЬ 3 КАТОЛИЦЬКОЮ ЦЕРКВОЮ 

з ишлими Церквами та Церковними Спільнотами. Він містить шість канонів: 
кк. 896-901. 

Канон 896. Кожен християнин, охрещений в некатолицькій Церкві чи Цер
ковній Спільноті має право, на підставі сумління, не тільки наполягати на своїй 
приналежності до тієї самої Церкви чи Церковної Спільноти, але й вибрати иншу, 
у тому числі Католицьку Церкву. Тому такий християнин може вирішити добро
вільно вступити в повну католицьку єдність (ІЖ 4; 99). Католики зберігають 
тверде переконання, що єдина Христова Церква, яку в символі віри ми визнаємо 
як єдину, святу, католицьку і апостольську, що встановлена і впорядкована в цьо
му світі як спільнота, існує в Католицькій Церкві, яку очолює наступник Петра 
і єпископи, що перебувають у єдності з ним; 5 і що «тільки через єдину Католиць
ку Церкву Христову, що є загальною допомогою спасіння, можна досягти повно
ту засобів спасіння» ( ІЖ 3). «Католики визнають, що повнота об'явленої істини, 
Таїнств і служіння, дана Христом для побудови своєї Церкви і сповнення її мі
сії, перебуває в католицькій єдності Церкви» (БЕ 17). Як наслідок, Католицька 
Церква не може відмовити вимозі тих, «що під поштовхом ласки Святого Духа 
доходять до католицької одности» (ОЕ 25), тобто вирішують об'єднатися з Хрис
том через Католицьку Церкву через визнання віри, Таїнств і церковного управ
ління (ССЕО к. 8). Звісно, «очевидним однак є, що діло приготування та поєд
нання тих одиниць, що бажають повної католицької спільноти, по своїй природі 
різниться від екуменічних починів; однак нема між ними якоїсь противорічнос-
ти, бо обидві справи походять з подиву гідної постанови Божої» ( ІЖ 4). 

На цих охочих слід «ніякого більше не накладати тягару крім цього необхід
ного». Ця фраза узята з декрету ІЖ 18, який, цитуючи Діяння 15: 18, виразно 
проголошує, що задля збереження чи відновлення єдности не можна «накладати 
тягару крім цього необхідного». Цей принцип був виправдано поміщений в пер
ший канон Титулу X V I I , з одного боку, щоб запобігти будь-яким можливим непо
розумінням, а з иншого, щоб наголосити на узах єдности віри і благодаті, які вже 
різною мірою існують між Католицькою Церквою та иншими християнськими 
Церквами і Спільнотами. Канон виразно виключає будь-який акт прозелітизму, 
позаяк у ньому йдеться про окремих осіб чи групи, які з власної волі прагнуть 
до католицької єдности. Під «прозелітизмом» розуміють будь-які дії, що мають 
ознаки примусу, нечесної чи підступної підмови, особливо, якщо йдеться про не-
освічених чи нужденних осіб. Паралельно має бути стверджено, що некатолиць-
кі релігійні громади мають право не зазнавати перешкод у навчанні і публічному 
свідоцтві власної віри усно і письмово (БН 4). Окрім уникнення прозелітизму, 
потрібно в кожному окремому випадку уважно розрізняти наміри осіб чи груп 
і визначати глибинні мотиви, позаяк людська поведінка і бажання можуть мати 
різноманітну мотивацію. 

Канон 897. Щоб правильно зрозуміти цей канон, важливо звернути увагу 
на термінологію, використану тут і в инших місцях ССЕО. У ССЕО «Ессіевіае 

5 ІХі 8; ІЖ 4; ССЕО к. 7 § 2. 
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orientales, quae plenam communionem cum Ecclesia catholica non habent» (к. 671 
§ 3) чи «Ecclesiae orientales acatholicae» (к. 833 § 1, 834 § 2) - це Православні 
Церкви, які поділяють константинопольську традицію6 і давні Східні Церкви, 
які називають також «д охал кед енськими». 7 Крім того, на підставі узагальнення, 
яке містилося в протоколі PCCICR стосовно к. 874 § 2,8 вислів «Communitas ес-
clesialis non catholica (acatholica)» не охоплює некатолицькі Східні Церкви і сто
сується тільки Церков та Церковних Спільнот, що переважно відомі під іменем 
Реформаторських, і особливо Церков Англіканської Спільноти.9 

У цьому каноні йдеться про християн, які є охрещеними членами однієї з не-
католицьких Східних Церков. Такі християни не можуть бути звинувачені в грі
ху відокремлення; і тому, позаяк вони не винні у цьому злочині, їм не потрібне 
розрішення від екскомуніки. Він них не вимагається щось більше, ніж просте ви
знання католицької віри. 1 0 Для цього, однак, може виявитися потрібною доктри-
нальна і духовна підготовка залежно від стану кожної особи. У цьому питанні не 
слід недооцінювати того факту, що східні некатолики визнають, як і некатолики, 
фундаментальні догми християнської віри стосовно Трійці і Божого Слова, Во-
плоченого від Діви Марії, і що їхні Церкви мають справжні Таїнства і, передусім, 
силу апостольського наступництва, священство і Євхаристію, завдяки яким вони 
досі залишаються об'єднаними з нами найтіснішими узами (UR 14-15). «Право-
сильність хрещення, уділеного в різних некатолицьких Східних Церквах взагалі 
не викликає сумніву. Тому достатньо встановити факт уділення хрещення. У цих 

6 «Сьогодні православні є спільнотою Церков, зосереджених у Східній Європі і на Близькому Сході. Вони 
поділяють ту саму віру, ті самі Таїнства і візантійську традицію духовности, канонічного права, богослов'я 
і літургії. Православні визнають перших сім Вселенських Соборів як нормативні щодо доктрини і життя Церк
ви... Сьогодні існує тринадцять Православних Церков, яких загалом визнають автокефальними... До автоке
фальних Церков належать давні патріярхати Константинополя, Олександрії, Антіохії, Єрусалима, а також 
пізніші патріярхати Москви, Сербії, Румунії, Болгарії і Грузії. Непатріярхальні Церкви Кіпру, Греції, Польщі 
і Албанії також мають автокефалію. .. .Автономні Церкви Фінляндії та Естонії залежать від Константинополя, 
у той час як Церкви Синайської гори в Єрусалимі і Церкви Китаю та Японії від Московського Патріярхату». -
R. Roberson, «Ortodossa Chiesa», DEDOC, 552-553. 

7 Ці останні англійською часто називають «Орієнтальними Східними Церквами», відрізняючи таким чином 
від перших, що мають назву «Східні Православні Церкви». Однак це розрізнення між «Східними» і «Орієн
тальними» не є загальновизнаним, і його справді не завжди можна застосовувати, як, наприклад, у назві «Кон
грегація у справах Орієнтальних Церков / Східних Церков». 

«Орієнтальні Православні Церкви по-різному називали в минулому: Менші Східні Церкви, Дохалксдон-
ські Церкви, Давні Східні Церкви. Сьогодні до них належать Вірменська Апостольська Церква, Коптська Пра
вославна Церква, Ефіопська Православна Церква, Сирійська Православна Церква (Якобітська), Маланкарська 
Православна Церква Індії і Еритрейська Православна Церква». - R. Roberson, «Chiese orientali ortodosse», 
DEDOC, 556-557. 

"Com 5 (1983) 182. 
9 UR 13; також DE 107. DE містить подальше роз'яснення (примітка 28): «Термін «православний» пере

важно використовують для назви Східних Церков, які приймали рішення Ефеського і Халкедонського Соборів. 
Нещодавно, однак, з історичних причин цей термін застосовувався також до Церков, які не приймають певних 
догматичних формул того чи иншого собору (UR 13) Щоб уникнути всіх непорозумінь, цей Правильник вико
ристовує загальний термін «(Східні) Орієнтальні Церкви» (Églises orientales), щоб позначити усі Церкви різних 
східних традицій, які не перебувають у повній єдності з Церквою Риму» (наголос доданий). 

Остання фраза викликає подив і сум'яття: вона передбачає, що Східні Католицькі Церкви у єдності з Ри
мом не є Східними чи Орієнтальними. Зауважте, що ССЕО не використовує терміну «Православні Церкви». 

10 UR 3; ОЕ 25; ED 19. Випадок повторного допущення колишнього католика до Католицької Церкви від
мінний. 
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Церквах Таїнство конфірмації (миропомазання) законно уділяє священик одно
часно з хрещенням» (DE 99а). Сказане про хрещення також стосується і свячення. 

Тому цілком очевидно, що повторного хрещення східних християн, яке рані
ше широко практикувалося в Католицькій Церкві, і яке досі практикується де
якими Православними Церквами попри екуменічні домовленості, слід уникати 
як релікту полемічного минулого. Якщо факт хрещення у східній некатолицькій 
Церкві не викликає сумніву, то правосильність хрещення слід також вважати без
сумнівною. Таким є правило. Якщо у винятковому випадку існує сумнів щодо 
факту чи правосильности хрещення з причин обставин і осіб, то мусить бути 
справді вагомий сумнів, щоб відійти від правила і уділити хрещення умовно. У 
такому випадку католицький служитель повинен поставити собі таке пробне за
питання: чи вважав би я за потрібне уділити умовне хрещення такій особі, якби 
вона була охрещена в Католицькій Церкві за тотожних обставин? Однак таке 
умовне хрещення має бути уділене приватно, а не прилюдно. 

Чи Таїнство покаяння є частиною обряду прийняття у повну єдність з Като
лицькою Церквою?" Загальне право не зобов'язує до нього, як не може цього 
робити партикулярне право. Звісно, що після умовного хрещення не логічно уді
ляти Таїнства покаяння перед визнанням віри. Якщо хрещення не потрібне (це 
правило, у той час як умовне хрещення є винятком), то це питання буде залежати 
від пастирської розсудливости католицького служителя, який повинен знайти на
лежний спосіб, якщо виникне потреба, повинен змусити кандидата усвідомити 
потребу приступати до визнання віри з чистою совістю, тим більше, що після 
цього обряду виглядає цілком доречним прийняти Пресвяту Євхаристію. 

Літургічний обряд прийняття у повноту єднання з Католицькою Церквою є 
простим визнанням католицької віри: воно складається з визнання апостольської 
віри неподільної Церкви у єдності з Римською Церквою і її єпископом та єпис
копами, що перебувають у єдності з ним. Як правило, слід використовувати фор
мулу визнання віри, яку приписують літургійні книги кожної Церкви sui iuris, 
у яку приймають особу чи осіб. Традиційно ці формули містять відречення від 
єретиків (на кшталт Несторія, Діодора, Теодора), які слід оминати, якщо тільки 
після екуменічної літургійної реформи вони не перетворилися на згадування, 1 2 

дотримуючись при цьому норм щодо затвердження літургічних текстів. 1 3 

11 Так. Про це у John D. Fans, «The Reception of Baptized Non-Catholics into Full Communion», Acta Symposii 
Kaslik, cc. 159-177, нас . 174. 

12 Brian McNeil, One City One Bishop?, Bangalore, Dhannaram / Rome, C11S, 1987, 101-103. 
13 Канони 656-657. Відречення та анафеми, які містяться в традиційних формулах визнання віри були опу

щені чи скасовані в літургійній реформі латинського обряду. Новий обряд визнання віри був складений як реак
ція на II Ватиканський Собор (SC 69 b): «Необхідно також укласти новий обряд для вже важно охрещених, що 
повернулись до священних католицьких речей, в якому буде зазначене їхнє прийняття до спільности Церкви») 
і приписаний у Латинській Церкві. Після Нікейсько-Константинопольського Символу Віри ідуть такі слова: «Я 
визнаю і вірую в усі істини, яких навчає Свята Католицька Церква і проголошує об'явленими Богом». Згодом 
(без хрещення чи після умовного хрещення, що також можливо) служитель покладає свою руку на голову кан
дидата, кажучи: «Господь приймає тебе, N., у Католицьку Церкву. У своєму милосерді Він привів тебе до повної 
єдности з нами у Святому Дусі, у вірі, яку ти визнав перед цим зібранням» (CDWDS, «Decrerum Ordinis baptismi 
adultorum» (6 січня 1972), AAS 64 [1972] 252-254; EV 4: 1503-1515; DE 101: DE 13: 2372). Див. «Обряд допу
щення до повної єдности з Католицькою Церквою тих, хто був правосильно охрещений» у Rituale Romanum. 



К К . 8 9 6 - 9 0 1 495 

Канон 898. Цей канон відповідає на запитання, хто кого може приймати. Пе
редусім, у § 1 йдеться про прийняття в Католицьку Церкву східного некатолиць-
кого єпископа. Згідно з цим каноном, таку компетенцію безумовно має Римський 
Архиєрей. Крім того, це можуть робити глави Патріярших Церков, Верховних 
Архиєпископських Церков і Митрополичих Церков sui iuris за згодою Синоду 
Єпископів чи Ради Єрархів. Ця норма еклезіологічно виправдана, позаяк йдеться 
про прийняття єпископа у католицьку єрархічну єдність з главою вселенської 
Церкви і главою та єпископами партикулярної Церкви sui iuris. 

Про прийняття тих, які не є єпископами, йдеться в § 2. Як правило, місцевий 
єрарх повинен приймати в католицьку спільноту будь-якого иншого священнос
лужителя чи мирянина, як поодинці, так і колективно. Однак, згідно з партику
лярним правом, таку компетенцію може мати також патріярх, і в такому разі у цю 
справу можуть втручатися инші особи тільки після того, як партріярх відмовився 
від свого права в окремому випадку. Відповідно до § 3 парох також може при
ймати окремих мирян, але не групи. Партикулярне право, однак, зважаючи на 
делікатні ситуації чи инші пастирські потреби, може заборонити це і застерег
ти прийняття навіть окремих мирян вищій владі, чи то місцевому єрарху, чи то 
єпархіяльним єпископам, митрополитам або патріархам. 

Відповідно до вказівки II Валлонського Собору (ОЕ 4) і к. 35 ССЕО, некато-
лики, які згідні на повну єдність з Католицькою Церквою, зобов'язані по змозі 
зберігати, поважати і виконувати свій обряд, тобто, свій літургійний, богослов
ський, і духовний і дисциплінарний спадок (див. к. 28 § 1); тому вони мають бути 
приписані до Церкви sui iuris того самого обряду, за винятком випадків, коли слід 
подавати рекурс до Апостольського Престолу з урахуванням особливостей осіб, 
спільнот чи місцевостей. 

Канон 899. II Ватиканський Собор постановив: «А тому що в них [східних 
некатоликах] збережено важне священство, східнім клирикам, які приступають 
до католицької одности, вільно є виконувати свій чин, відповідно до норм, вста
новлених відповідною владою» (ОЕ 25). Тут маються на увазі всі чини, вищі 
і нижчі. Про владу священства в цьому контексті більше не йдеться. 

Щодо влади управління норма є відмінною. Єпископи стають членами Коле
гії Єпископів. Тому їх слід приймати за згодою Римського Архиєрея, глави цієї 
колегії. Перш ніж східні некатолицькі єпископи, прийняті у католицьку спіль
ноту, зможуть здійснювати владу управління, потрібно попросити і отримати 
згоду Римського Архиєрея. Так само відбувається з будь-яким иншим католиць
ким єпископом в будь-якому иншому місці. Це єднання є органічною реальніс
тю і вимагає юридичної форми. Єпископ стає членом Колегії Єпископів силою 
свого єпископського свячення і через єрархічне єднання з Главою Колегії та її 
членами. 1 4 

Нову формулу визнання віри див. у CDF, Professiofidei et iusiurandumfidelitatis (29 червня 1998), AAS 90 (1998) 
542-551; EV 17: 1124-1154, на 1130-1136. Про формулу визнання віри, яку слід використовувати в Східних 
Католицьких Церквах, див. Коментар у цьому Путівнику до Титулу XV, Церковне навчати, 110, «Визнання 
віри» (див. вище с. 462-464). 

1 4 LG 22, «Попереджуюча роз'яснювальна замітка», 2. 
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Канон 900. Канон розглядає особливий випадок неповнолітніх. Не слід при
ймати у католицьку спільноту неповнолітнього, тобто, особу, якій ще не випо
внилося 14 років, якщо заперечують батьки. У неповнолітніх, які відвідують 
католицькі освітні інституції чи инші місця молодіжної душпастирської діяль-
ности, може виникнути добровільне бажання приєднатися до Католицької Церк
ви. Але таке бажання може бути незрілим і нерозважливим, особливо, якщо не
повнолітньому далі доведеться жити у вороже налаштованій батьківській оселі. 
Тому, коли йдеться про неповнолітніх, то завжди слід питати думки і згоди їхніх 
батьків, за винятком небезпеки смерти. Таким чином канон досягає вдалої рівно
ваги між публічним і приватним добром, правами дітей і правами батьків. 

Канон 901. Останній Канон Титулу X V I I стосується некатоликів, які нале
жать до Реформаторських Церков чи Церковних Спільнот. Він постановляє, що 
їх слід приймати у католицьку спільноту як східних некатоликів, якщо вони пра-
восильно охрещені. Справді, також і протестанти, «що сьогодні в цих громадах 
народжуються та сповнюються віри Христової, не можуть бути оскаржені в грісі 
розколу» (UR 3). З цієї причини тут не йдеться про жоден делікт; і якщо вони 
з власної волі просять, щоб їх прийняли у повноту католицької єдности, то не 
повинні зрікатися єресі; їх потрібно приймати через визнання католицької віри 
(ED 20). 

У Латинській Церкві обряд християнського втаємничення для дорослих пе
редбачає також обряд для прийняття таких осіб у Латинську Церкву,1 5 який вклю
чає, окрім усього иншого, визнання католицької віри; кандидат разом з присут
німи вірними читає символ віри і додає такі власні слова: «Я визнаю і вірую 
в усі істини, яких навчає Свята Католицька Церква і проголошує об'явленими 
Богом». 

Однак, в окремих випадках католицька влада може потребувати слідства, щоб 
переконатися, що прийняте хрещення було правосильно уділене. Це важливе пи
тання; правосильність хрещення усіх протестантів не можна вважати безсумнів
ною. Вказівка DE є такою: 

Якщо було видано офіційну церковну атестацію щодо цих християн, то немає по
треби сумніватися у правосильності хрещення, уділеного в їхніх Церквах чи Церков
них Спільнотах, якщо тільки в особливому випадку перевірка не виявляє, що існують 
вагомі підстави для сумнівів: чи то стосовно формули, яку використовували під час 
хрещення, чи то наміру охрещеного дорослого або служителя, який виконував хре
щення. Якщо, навіть після ретельного слідства залишаються підстави для сумніву 
стосовно правильного уділення хрещення і виникає потреба для умовного хрещення 
[. . . ] , обряд умовного хрещення повинен бути звершений приватно, а не публічно (DE 
99 с, d). 

15 Як правило, протестанти, які згідні на повну єдність з Католицькою Церквою, зберігають латинський 
ібряд і приписуються до Латинської Церкви (див. к. 35) Однак припущення, що протестанти дотримуються 
атинського обряду є сумнівним (мабуть, за винятком англіканців і лютеран) і тому слід вважати, що після 
риєднання до Католицької Церкви вони мають свободу бути приписаними до будь-якої Церкви sui iuris: див. 
Hmtiu 28 (1989)27. 
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Недавній приклад: Конгрегація у справах віровчення оголосила, що хрещен
ня Церкви Ісуса Христа Святих Останнього Дня (або просто мормонів) не є 
правосильним. 1 6 Крім того, «Усі християни повинні враховувати ризик неправо-
сильности хрещення, уділеного окропленням, передусім, коли воно колективне» 
(ED 105). Щодо Таїнства миропомазання: 

Поки що у наших стосунках з Церковними Спільнотами, які виникли внаслідок 
Реформи XVI століття, ми не дійшли згоди ані стосовно важливосте чи сакрамен
тальної природи, ані уділення Таїнства миропомазання. Як наслідок, за теперішніх 
обставин особи з цих спільнот, які згідні на повну єдність з Католицькою Церквою, 
повинні приймати Таїнство миропомазання відповідно до обряду й доктрини Като
лицької Церкви, перш ніж їх допустять до євхаристійного причастя (ED 101). 

Висновок 
Практика прийняття християн некатоликів у повну єдність з Католицькою 

Церквою суттєво відрізнялася залежно від місця і часу. Те саме можна сказати і 
про практику Православних Церков, які дотримувалися священних канонів. 

Згідно з цими канонами, існує три способи прийняття іновірця у Церкву: 1) через 
повторне хрещення (фактично, просто хрещення), коли хрещення іновірця вважаєть
ся недосконалим чи неправосильним з огляду на недосконалість віри і (або) практики; 
2) через миропомазання і підписання відповідного libellus про відречення від певної 
єресі, якої навернений раніше дотримувався; 3) просто через підписання відповід
ного libellus чи Визнання Віри, у яких належним чином проголошується зречення від 
помилок іновірства прийнятої особи і повністю приймається православ'я.17 

У 1988 р. Об'єднаний Комітет Американського Православного і Римо-Като-
лицького Діялогу вибрав і запропонував «прийняття римо-католицьких наверне
них до православ'я тільки через миропомазання». 1 8 
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Титул XVIII 

ЕКУМЕНІЗМ, АБО НЕОБХІДНІСТЬ ПЛЕКАННЯ 
ЄДНОСТИ ХРИСТИЯН 

(кк. 902-908) 

Екуменізм - це нова тема в канонічному праві.1 Вона не фігурує в СІСО чи 
СІС-1917. 2 ССЕО розглядає її в семи канонах, зважаючи на особливу місію чи 
завдання, доручене Східним Католицьким Церквам II Ватиканським Собором, 
сприяти єдности серед християн, особливо східних (ОЕ 24). Ця місія чи завдання 
стали строго канонічними після проголошення ССЕО. 

Позаяк тема нова, цей Титул не мав жодного ТІ, з якого можна було б почи
нати перегляд. У десяти принципах чи настановах для перегляду СІС, схвалених 
Синодом Єпископів у жовтні 1967, не було згадки про екуменізм. Однак у СІС в 
кількох канонах йде мова про екуменізм, хоча явно цьому питанню присвячено 
тільки один канон. 3 У ССЕО ситуація дещо відмінна. Третій з десяти принципів 
для перегляду, схвалений пленарним засіданням PCCICOR у березні 1974 p., під
креслив екуменічний характер Кодексу і зокрема «Східні Церкви мають особли
вий обов'язок дбати про одність усіх християн» (ОЕ 24). Тому ССЕО присвятив 
екуменізму цілий Титул з семи канонів (кк. 902-908), і крім того, розглянув цю 
тему в кількох инших дотичних канонах, як це зробив СІС. 

Позаяк «екуменізм» є новим терміном в канонічному праві, слід вжити за
побіжних заходів, щоб випередити будь-які непорозуміння та кривотлумачення. 
Відтак IV дослідницька група PCCICOR вирішила внести точність у заголовок 
власне Титулу X V I I : «плекання одности християн» додане до «екуменізму» за 
допомогою приєднувального сполучника seu («або»). PCCICOR не повинна була 
сформулювати будь-яких нових норм, а тільки кодифікувати те, що вже було до
ступне в джерелах, переважно UR і ED. 

1 У цьому коментарі до Титулу XVII , який є перекладом рукопису, наданого автором, редактор додав вступ, 
бібліографію і кілька приміток, усе з дозволу автора. Італійський оригінал був опублікований у DirCanOr, 
с. 93-102: «La missione ecumenica délie Chiese orientale cattoliche». 

2

 C1C1917 к. 1325, розглянувши віру, єресь і схизму в §§ 1 і 2, застеріг католиків у § 3 «від участи у дис
кусіях та суперечках з некатоликами, особливо прилюдними, без дозволу Святого Престолу, або, в нагальному 
випадку, місцевого ординарія». 

3 СІС к. 755, останній із вступних канонів Книги III «Навчальний уряд Церкви» (кк. 747-755), називає від
новлення єдности серед християн метою екуменічного руху, стверджує, шо відповідальність плекати і спрямо
вувати її серед католиків, належить найвищій владі Церкви, і що єпископи та єпископські конференції повинні 
плекати екуменізм відповідно до приписів права. 
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II Ватиканський Собор окреслив конкретну мету для екуменічного руху - від
новлення єдности серед усіх християн (ІЖ 5), яку собор оголосив своїм «одним 
з важніших намірів». Від самого початку історії Церкви існували поділи. Пізніше 
поважніші розбіжності проявилися на Сході, а ще инші на Заході, викликані від
мінностями у питаннях доктрини, дисципліни, божественної установи і структу
ри Церкви. II Ватиканський Собор визнає, що розбіжності виникали «деколи не 
без вини людей з обох сторін» (ІЖ 3). Однак, попри ці відмінності серед хрис
тиян, сама єдність Христової Церкви як тайни Христового Тіла ніколи не була 
зруйнована. «Як віримо [одність] знаходиться незнищима в Церкві католицькій, 
та, сподіваємося, зростатиме щораз, аж до кінця». Католицька Церква різною 
мірою поділяє із Східними Православними Церквами і з иншими Церквами та 
церковними спільнотами Заходу багато елементів святости та істини, які, як осо
бливі дари Христової Церкви, прагнуть до католицької єдности (ЬЄ 8). Като
лицька Церква на соборі урочисто прийняла завдання працювати задля реалізації 
повноти єдности християн, яке регулюють також норми канонів. 

Історично склалося так, що ставлення Католицької Церкви до екуменізму 
спершу не було позитивним, хіба що в сенсі повернення всіх некатоликів до Ка
толицької Церкви. Блудний син повинен повернутися до батьківської оселі; за-
блукану вівцю потрібно привести до кошари. Такими були два постійні образи 
папського навчання, аж надто очевидні для католиків (відколи Пій IX закликав 
до єдности, скликавши І Ватиканський Собор, усіх некатолицьких християн, 
особливо православних), але вкрай абсурдні для инших. Така ідея єдности була 
чужою для перших порухів екуменізму наприкінці XIX століття. Екуменізм на
родився на місіонерському фронті, коли брак єдности серед християн практично 
паралізував справу євангелизації - і в цьому сенсі екуменізм народився з єванге-
лизації. Народження екуменізму зазвичай датують 1910 роком, коли в Единбур
зі відбулася Міжнародна Місіонерська Конференція, яка в 1921 році створила 
Міжнародну Місіонерську Раду, покликану плекати єдність місіонерських на
мірів і дій християн в усьому світі. У 1927 і 1937 рр. два органи ради, Життя 
і Праця та Віра і Порядок виявили намір об'єднатися. Так в Амстердамі (1948) 
народилася Всесвітня Рада Церков. Католицька Церква, залишаючись осторонь 
увесь цей час, у 1963 році вперше послала спостерігачів на загальну асамблею 
Всесвітньої Ради Церков у Нью-Делі. 

Офіційно позиція Католицької Церкви почала змінюватися за папи Йоана 
XXI I I , який невдовзі після початку виконання своїх обов'язків, 25 січня 1959 ро
ку, проголосив з Базиліки св. Павла «за мурами» свій намір скликати Вселен
ський Собор, який буде «запрошенням до пошуку єдности для відокремлених 
християнських спільнот». На II Ватиканському Соборі Католицька Церква офі
ційно присвятила себе екуменічній справі, однак не подала прохання про член
ство у Всесвітній Раді Церков. Це питання не стільки принципу, як функціональ
носте: якщо почне діяти пропорційне представництво, то Католицька Церква 
заполонить органи ВРЦ завдяки своїй величезній кількісній перевазі, зробивши 
їх практично недієздатними. Тому було досягнуто взаємної домовленосте не по-
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рушувати поки що питання про формальне членство. Суттєвим є те, що чис
ленні екуменічні діялоги дали плоди у кількох узгоджених заявах, які з'ясували 
віковічні непорозуміння, особливо у христології, таким чином зробивши єдність 
Церкви ще ближчою. 

ССЕО кк. 902-908 обговорює принципи і норми, що регулюють практику еку
менізму. Ці канони встановлюють особливу мету для екуменізму: відновлення 
єдности християн Східних Церков.4 

Канон 902. Услід за II Ватиканським Собором (UR 4), перший канон визнає, 
що екуменічний рух є плодом ласки Святого Духа. Як частина місії Церкви, еку
менічний рух містить особливу епіклезу. Як наголошує Правильник про екуме
нізм (DE), 5 це «Божа ласка, дана Отцем у відповідь на молитву Ісуса і прохан
ня Церкви, натхненні святим Духом» (DE 22). «Екуменічний рух повинен бути 
відгуком на дар Божої благодаті, закликаючи всіх християн до віри в містерію 
Церкви, згідно із задумом Божим, який бажає привести людство до спасіння 
і єдности у Христі, через Святого Духа. Цей рух закликає християн до надії для 
повної реалізації Ісусової молитви «щоб усі були одно» (Ио. 17: 21; див. Еф. 4: 4) 
(DE 9). II Ватиканський Собор особливо рекомендував екуменічну діяльність 
«єпископам у цілому світі, щоб пильно її плекали та второпно нею кермували» 
(UR 4). Через ССЕО ця соборна рекомендація стає також канонічним обов'язком 
для всіх вірних Східних Католицьких Церков, але особливо для всіх Пастирів. 

Піклування про відновлення єдности усіх християн завдяки плеканню еку
менічної діяльности і керуванню нею - це, передусім, обов'язок єпископського 
чину. До обов'язків єпархіальних єпископів ССЕО включає обов'язок в к. 192 
§ 2: «Особливо має старатися єпархіяльний єпископ, щоб усі вірні, доручені його 
опіці, підтримували єдність між християнами відповідно до засад, схвалених 
Церквою». 

Канон 903. Цей канон, який майже дослівно цитує вказівку II Ватикансько-
го Собору (ОЕ 24), визначає екуменічне завдання, яке характерне для Східних 
Католицьких Церков, а саме, плекання єдности серед східних християн, като
лицьких і православних. Апостольська конституція Sacri Canones наголошує, що 
ССЕО жодним чином не є перешкодою для екуменізму. 

Стосовно усього питання екуменічного руху, який розпочав Святий Дух для реа
лізації досконалої єдности усієї Христової Церкви, новий кодекс зовсім не є перешко
дою, а радше великою допомогою. Справді, цей кодекс захищає це фундаментальне 
людське право кожного, а саме - право визнавати віру відповідно до обряду, який 
належить кожному з нас майже від народження, правило, що властиве будь-якому 
екуменізму. Цей кодекс не нехтує нічим, для того щоб Східні Католицькі Церкви здій
снювали, у порядку спокою, бажання II Ватиканського Собору, щоб «вони проквітали 
та з новою апостольською силою виконали доручену собі місію» (ОЕ 1). 
4 Про формування канонів Титулу XVIII див. G. Nedungatt, «The Schema De magisterio ecclesiastico. Part 2», 

Nuntia II (1980) 55-75, на с. 70-72; також Nuntia 12 (1981) 13-14, 35-36; 17 (1983) 62-65; 
5 Про перший Екуменічний Правильник (ED) 1967 і 1970 pp. і Другий Правильник про екуменізм (DE) див. 

примітку під попереднім Титулом XVII (вище, с. 597). 
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ОЕ 24 згадує шість засобів, які перелічені в каноні: 1) передусім, молитва, зго
дом 2) приклад свідоцтва життя, 3) шаноблива вірність давнім традиціям Схід
них Церков, 4) краще знання одне одного, 5) співпраця; 6) братерська повага до 
того, що належить иншим, цінування їхніх почуттів і поглядів. 

1. У молитві за єдність вірних християни об'єднуються в молитві Христа 
«щоб усі були одно». Тут йде мова про особисту, літургійну і спільну молитву за 
єдність християн. 

Крім того, для екуменічного вишколу дуже корисно поширювати молитви за єд
ність з нагоди певних дат, таких як Тиждень молитви за єдність (18-25 січня) або 
тиждень між Вознесінням і П'ятдесятницею, щоб Святий Дух міг укріпити Церкву 
у єдності та апостольськості її загальної місії спасіння (DE 62b). 

2. В екуменічному русі потрібно віддавати пріоритет правдивому християн
ському життю. Тою мірою, якою особа практикує справжнє духовне життя, за
свідчуючи Євангелію Христа у своєму власному становищі в житті, вона може 
активно брати участь в екуменічній діяльності Церкви (UR 7). 

3. Третє означає «старатися... шанобливою вірністю супроти старовинних 
східних традицій» (ОЕ 24). У царині дисципліни «не можна забувати, що Східні 
Церкви, які поки що не перебувають у повній єдності з Католицькою Церквою, 
підлягають фундаментально одній і тій же спадщині канонічної дисципліни, 
дисципліні «священних канонів» перших століть Церкви» (апостольська консти
туція Sacri Canones). Однак східні католики упродовж століть зазнали певної ла
тинізації. Звідси і вказівка Собору, що в тому разі, «якщо б від них (літургійних 
обрядів та правопорядку) навмисно відступили через невзгоди часів чи осіб, не
хай стараються повернутися до прадідівних передань» (ОЕ 6). Однак це повер
нення не є відновленням, а потребує розсудливого пристосування до умов сього
дення (ОЕ 9). Справді, «можна буде вносити зміни тільки з рацій властивого 
й органічного поступу» (ОЕ б). 6 Щодо цього у своїй апостольській конституції 
Sacri Canones папа Иоан Павло II виразно проголошує: «Нашим наміром є те, 
щоб усі, хто має законодавчу владу в окремих Церквах sui iuris, якомога швидше 
забезпечити їх особливими нормами, враховуючи традиції їхнього власного об
ряду, відповідно до розпоряджень II Ватиканського Собору». 

4. Взаємне неуцтво є великою перешкодою для відновлення єдности Церков. 
Брак знань один про одного також породжує упередження. Позаяк головною 
умовою для успіху екуменізму є більші знання один про одного. 

5. Крім теоретичних знань, існують також практичні знання, які слід отрима
ти зі спільної праці, яка може знищити упередження і нетерпимість, прищеплю
ючи почуття взаєморозуміння. Про конкретні сфери співпраці див. нижче к. 908. 

6 Про соборну вказівку повернення до прадідівних передань, яку часто розуміють неправильно, див. 
G. Nedungatt, «Return to Ansestral traditions According to the Second Vatican Council» у: The Synod of Diamper 
Revisited (Kanonika 9), PIO, 2001, 241-255. Ці сторінки є розділом 4 ширшого дослідження, названого «Return 
to Pre-Diamper traditions» (там же, 227-272). 
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6. Зрештою, «fraterna rerum animorumque aestimatio», буквально, «братнє ці
нування справ і поглядів (чи почуттів)». Тут йде мова про позицію, а не знання. 
Доекуменічна негативна позиція, пов'язана з осуджуванням инших Церков як 
єретичних чи схизматичних, дефективних чи диявольських, має бути замінена на 
позитивну позицію схвалення, яка може зробити багато на екуменічному шляху. 
Позаяк концепція «Церков-Сестер» стосується Східних Церков, вона також під
казує, як потрібно ставитися до них, а також до того, що належить їм {res1): це, 
якщо можливо, мають бути ті ж родинні почуття, які виявляють до цих Церков 
їхні члени. 

Канон 904. Цей канон доручає партикулярному праву Церков sui iuris все, 
що потрібне для плекання в кожній з них екуменічного руху, під керівництвом 
Апостольського Римського Престолу для вселенської Церкви. Це керівництво 
артикульоване таким чином: «Саме Апостольський Престол і єпископи, належ
но дотримуючись прав патріярхів та їхніх синодів і враховуючи всі обставини, 
повинні вирішувати те, як діяти в екуменічних питаннях» (ED 2). Органом Апос
тольського Престолу для цього «керівництва» є PCUniCF, а Правильник про еку
менізм (1993) є його сучасним меморандумом. 

У кожній з Церков sui iuris законодавча влада повинна встановити певні нор
ми, згідно з якими особи чи комісії, згадані нижче, будуть займатися діяльністю, 
якої вимагають від них, і виконувати нагляд над застосуванням цих норм. «Крім 
того, потрібно подбати про те, щоб ті, кому довірені ці екуменічні обов'язки, 
мали адекватні знання щодо католицьких екуменічних принципів і були належно 
підготованими для свого завдання» (DE 40). 

У кожній Церкві sui iuris повинна бути заснована комісія експертів з екуме
нізму. DE 46 встановлює кілька норм для заснування і функціонування цих ко
місій: Синод Єпископів і Ради Єрархів з дотриманням своїх процедур повинні 
заснувати єпископську раду у справах екуменізму, використовуючи допомогу 
експертів, чоловіків і жінок, вибраних з-поміж духовенства, чернецтва (ченців 
і черниць) і мирян. Якщо це тільки можливо, рада повинна мати свій секретаріат, 
метод роботи якої мають визначати статути, схвалені Синодом чи Радою, і отри
мати завдання пропонувати орієнтири в екуменічних справах і конкретні спосо
би дій, дотримуючись законодавства, вказівок і законних церковних звичаїв, що 
мають силу, враховуючи фактичні можливості певної місцевости. DE 47 вказує 
на подальші завдання, які повинна виконувати ця комісія: 1) виконання норм та 
інструкцій Апостольського Престолу у цій справі; 2) стимулювання співпраці се
ред осіб, відповідальних за екуменізм в єпархіях та самих єпархіяльних комісіях; 

1У перекладі ССЕС-2 шостий пункт має значення «братерська повага до почуттів инших та їхньої історії». 
Справді, латинське res («річ, речі») є широким і невизначеним, але воно, безсумнівно, охоплює більше, ніж 
«історію» (яка мала би бути res gestae) і охоплює сучасну реальність Церков з усім, що у них є: патріярхатом, 
літургією, іконами, чернецтвом, пастирським урядом, одруженим духовенством і т. ин. Y. Congar (After Nine 
Hundred Years: The Background ofthe Schism Between the Eastern and Western Churches, New York, Fordham, J 959) 
підсумував це так: «Усе це фундаментально спільне для Заходу і для Сходу, і, водночас, усе відмінне... Куль
турні і релігійні відмінності дуже важливі; як наслідок, навіть там, де фундаментальні позиції ідентичні, майже 
все відмінне, тому що його инакше осмислюють, тлумачать, пояснюють, виражають і переживають», сс. 44-45. 
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3) плекання співпраці між християнами у духовній та матеріяльній царинах, 
у дослідженнях і навчанні, а також у пастирських питаннях; 4) започаткування 
діялогу з тими, хто відповідальний за инші Церкви, і створення структур, при
стосованих до такого діялогу; 5) призначення експертів, які за офіційним дору
ченням Церкви повинні брати участь у консультаціях та діялозі з експертами ин-
ших Церков і Церковних Спільнот або національними та міжнародними екуме
нічними організаціями; 6) загалом, налагодження взаємин в екуменічних спра
вах з синодами инших Східних Католицьких Церков і Папською Радою у справі 
єдности християн. 

У кожній єпархії або, якщо це видається кращим, у кількох разом повинна 
бути рада для сприяння екуменічному рухові. Принципове завдання цієї ради 
полягає в тому, щоб реалізувати рішення єпархіяльного єпископа чи єпископів 
щодо застосування вчення і приписів II Ватиканського Собору про екуменізм, а 
також пост-соборних документів, виданих Римським Апостольським Престолом 
і норм, наданих Синодом Єпископів чи Радою Єрархів (ОЕ 44а). Якщо немож
ливо заснувати раду, то єпархіяльний єпископ повинен призначити принаймні 
одного з вірних (священнослужителя, ченця чи мирянина), щоб той плекав еку
менічну діяльність. 

Канон 905. Цей канон, натхненний ЕО, стверджує: 

У цій справі потрібно бути дуже розважливим, щоб сам екуменічний рух не зазнав 
шкоди і вірні не страждали духовно через небезпеку фальшивого «іренізму» чи бай
дужосте [...] ефективність цієї пастирської розсудливости зростатиме пропорційно 
до розмаху і грунтовности вишколу вірних щодо доктрини та автентичної традиції як 
Католицької Церкви, так і відокремлених Церков чи Спільнот (ЕБ 2). 

ОЕ 6 додає: «У наш час подекуди виникає тенденція до доктринального не
порозуміння. Тому дуже важливо, як у царині екуменізму, так і в инших, уника
ти зловживань, які можуть сприяти доктринальній байдужості чи вести до неї». 
В екуменічному діялозі фальшивий «іренізм»8 може вести до синкретизму і до
ктринального «конфузіонізму», до затьмарення істини і втрати тієї ж єдности, 
яку усі намагаються відновити. «Індиферентизм» може призвести до відчужен
ня від власної церковної ідентичности чи нехтування екуменізмом. Надмірна 
ревність може вести до нерозсудливого суперництва або відсутносте реалізму 
у здійсненні екуменічних починань. Ґрунтовний вишкіл, розсудливість і вива
женість повинні надихати кожну екуменічну справу. 

Канон 906. У цьому каноні йдеться про екуменічний вишкіл вірних і завдан
ня, яке потрібно виконати в цій царині тим, хто працює в пастирському служінні, 
наприклад, проповідникам, керівникам засобів масової і суспільної комунікації, 
вчителям, директорам католицьких шкіл та інститутів, вузів і т. ин. (ЕБ 2). 

* 3 грецького «сігепе», що означає «мир»; «іренізм», тобто, мир будь-якою ціною; відтак, союз Церков, 
попри глибокі доктринальні та инші відмінності. Іренізм не є миром, так само як легалізм не є правом, а зло
вживанням правом. 
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Екуменічний вишкіл вірних вимагає педагогіки, пристосованої до конкрет
них життєвих ситуацій окремих осіб та груп. Як наслідок, католики повинні за
вжди здобувати глибші знання про доктрину, історію, духовне і літургійне жит
тя, релігійну психологію і культуру своїх некатолицьких братів (ІЖ 9). Засобами 
екуменічного вишколу є увага до Слова Божого та його дослідження, пропові
дування, катехиза, навчання у вищих школах. Середовищем, найбільш присто
сованим для екуменічого вишколу, є сім'я, парохія, школа, вищий заклад освіти, 
університет. Щодо катехизи, то її екуменічний вимір слід підкреслити. 

Катехиза буде мати екуменічний вимір, якщо, без відречення від вчення, що 
повноту об'явлених істин і засобів спасіння, встановлених Христом, слід шука
ти в Католицькій Церкві, вона, тим не менш, робитиме це зі щирою повагою у 
словах і ділах до Церковних Спільнот, які не перебувають у повній єдності з Ка
толицькою Церквою. У такому контексті вкрай важливо коректно і чесно пред
ставляти ці Церкви (СТ 32).9 

Канон 625 кодифікує це повчання за допомогою такої норми: «Катехиза по
винна мати екуменічну основу, даючи правильну картину инших Церков і Цер
ковних Спільнот; взагалі, однак, треба старатися, щоб була забезпечена правиль
на суть католицької катехизи». Щодо католицького вишколу, то к. 350 § 4, врахо
вуючи вказівку ІЖ 10, постановляє, що «екуменізм має бути однією з необхідних 
основ («гап'олеу») кожного теологічного предмету» (див. НЕ 72-91). 

Канон 907. Цей канон передусім призначений для збереження принципу ре
лігійної свободи инших християн і ґрунтується на положеннях ЕБ 53-54, 62-63. 
Ця норма пояснюється таким чином у першому екуменічному правильнику (ЕБ 
141-142): 

У школах та католицьких інститутах потрібно докладати якомога більше зусиль, 
щоб поважати віру і сумління учнів та вчителів, які належать инших Церков чи цер
ковних спільнот [...] Влада цих шкіл та інституцій повинна дбати, щоб висвячені 
служителі инших спільнот могли без будь-яких перешкод виконувати духовну і са
краментальну службу для своїх вірних, які відвідують такі школи чи інституції. На
скільки дозволяють обставини, з дозволу єпископа, такі можливості можуть бути 
запропоновані в місцях, що належать католикам, у тому числі церкві чи каплиці. 
У госпіталях, притулках для старих людей і схожих інституціях, якими керують ка
толики, влада повинна подбати про те, щоб поінформувати священиків і служителів 
инших християнських спільнот про присутність їхніх вірних, забезпечити їм можли
вість відвідати цих осіб і надати їм духовну та сакраментальну допомогу у належних 
і пристойних умовах, дозволивши навіть використання каплиці. 

У зв'язку з цим варто також згадати к. 670 § 2: «Якщо християни некатолики 
не мають місця, де могли б достойно виконувати богопочитання, єпархіяльний 
єпископ може дати дозвіл на користування католицьким будинком або кладо
вищем або церквою, згідно з приписом партикулярного права власної Церкви 

' Йоан Павло II, апостольське повчання Са/есЛет/ Тгасіепсіае, (16 жовтня 1979), п. 32. 
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свого права». Припис к. 907 натхненний також правилом Католицької Церкви 
щодо спільної участи католиків у несакраментальному літургійному житті і са
краментальному житті, зокрема, Євхаристії (див. кк. 670-671). Зважаючи, однак, 
на нерозривний зв'язок між містерією Церкви і участю в Таїнствах, особливо 
через церковну єдність і євхаристійне причастя, католицькі служителі, як прави
ло, законно уділяють Таїнства тільки католицьким вірним; тому директори шкіл, 
лікарень та инших католицьких інституцій повинні гарантувати, щоб инші хрис
тияни, які відвідують ці заклади або є їхніми пацієнтами, мали змогу отримати 
духовну допомогу і прийняти Таїнства від власних служителів. 

Канон 908. Достоту так, як перший канон Титулу X V I I надає законної сили 
апостольському принципу (не потрібно накладати зайвий тягар), так і цей остан
ній канон Титулу X V I I I впроваджує, услід за ЕО 33, принцип християнської 
коіпопіа (спільности): робити разом, а не поодинці, те, що можна зробити разом. 
У другій частині канон на прикладах вказує на різноманітні сфери, у яких спів
праця (див. к. 903) між католицькими вірними та иншими християнами є мож
ливою та бажаною. До них належать діла любови і соціяльної справедливости 
(соціяльні акції); захист гідности та фундаментальних людських прав; плекання 
миру, відзначення днів згадки про батьківщину, національних свят. 

Крім того, співпраця можлива у місіонерській діяльності, у діялозі з иншими 
релігіями, у суспільному та культурному житті, дослідженні соціяльних та етич
них питань, справедливих законів, людського та національного розвитку, збе
реження навколишнього середовища, поліпшення санітарних умов, засоби сус
пільної комунікації і т. ин. Очевидно, якщо моральні закони та доктринальні по
ложення Католицької Церкви перебувають у небезпеці, будь-яка екуменічна спів
праця є забороненою (ОЕ 204-218). 

Пастирська співпраця є особливо бажаною у певних ситуаціях. Тому, хоча 
важливо оберігати право й обов'язок кожної Церкви та Церковної Спільноти дба
ти про власних вірних, «тим не менш, існують ситуації, в яких релігійні потреби 
християн можуть бути набагато ефективніше забезпечені, якщо висвячені пас
тирські працівники і миряни різноманітних Церков і Церковних Спільнот пра
цюють разом. Таку екуменічну співпрацю можна успішно здійснювати в лікар
нях, в'язницях, армії, університеті, великих промислових комплексах» (ОЕ 204). 

Висновок 
Підсумовуючи, слід зауважити, що не всі канони, у яких йдеться про екуме

нізм, можна знайти під Титулом X V I I I . Тому, наприклад, канони про соттипі-
сайо іп засгіБ, про змішане подружжя і т. ин. регламентують стосунки з иншими 
християнами і Церквами. Ми цитували вище канон про екуменізм у клирицько-
му вишколі, що «екуменізм має бути однією з необхідних основ кожного теоло
гічного предмету» (к. 350 § 4), і ще один про екуменічний вимір катехизи (к. 625). 
В усьому Титулі X V I I йдеться про християн, які хочуть приєднатися до Католиць-
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кої Церкви. По суті, окрім Титулу XVI I I , існує набагато більше канонів, у яких 
йдеться про екуменізм, безпосередньо чи опосередковано. Справді, це та мето
дологія, яку використовує СІС, розглядаючи це питання, достоту так, як ССЕО 
використав такий же метод у питаннях визнання віри. Відсутність окремого 
Титулу чи розділу про екуменізм в СІС не означає, що цей кодекс є менш еку
менічним. 1 0 Але навіть в цьому випадку, створивши новий Титул із заголовком 
про екуменізм, ССЕО вдається привернути увагу до важливости цієї теми, осо
бливо для Східних Католицьких Церков. 
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Титул XIX 

ОСОБИ І ЮРИДИЧНІ АКТИ 
(кк. 909-935) 

У канонічному праві термін «особа» переважно використовується для озна
чення людини як суб'єкта прав та обов'язків, як орієнтир у юридичних ситуаціях 
і у зв'язку із спроможністю здійснення істотних дій у правовій сфері. Титул XIX 
присвячений особам та їхній діяльності з юридичної точки зору.1 

1. Особи 
Хоча «особистість», тобто, стан буття особи, можна розуміти як формаль

ний атрибут, наданий правом, юридична концепція фізичної особи обов'язково 
пов'язана з онтологічною концепцією, тобто, людською істотою.2 Видається, 
що особа, з огляду на її гідність, наділена правами перед законом ще до того, 
як ці права визнає будь-яке позитивне право. 3 Людина як особа є ргіш перед 
законом.4 

Тісно пов'язані з юридичним поняттям особи подальші концепції: юридична 
здатність, тобто, якість володіння чи існування як об'єднуючий і незалежний 
центр конкретних юридичних ситуацій; і здатність діяти, якість, яку припису
ють особі, що детермінує юридичну дієвість власних актів. 

1.1. Фізичні особи 
Хоча ССЕО не визначає - як не робило цього явно попереднє законодавство5 -

індивідуальних суб'єктів, які визнаються як фізичні особи в канонічному пра
ві, очевидним є те, що норми Кодексу у цьому питанні передбачають, що вірні 

' Щодо редакційної історії канонів цього титулу див. Nuntia ІЗ (1981) 3-20; 18 (1984) 3-20 ^4-25 (1987) 
163-167; 27 (1988) 77-78; 28 (1989) 32, 125-128; 31 (1990) 43. 

2 Щодо цього питання див. J. Hervada, Natural Right and'Natural Law: Л Critical Introduction, Pamplona, 1987, 
125-139. 

3 «Кожен має право бути визнаним усюди як особа перед законом». - ООН, Всесвітня декларація прав 
людини, арт. 6. 

4 Латинський прикметник «ргіш», нейтральна форма «ргіог» (m. f.), використовується тут як іменник, щоб 
відтворити ідею попередньої величини чи вартости, яка робить себе обов'язковою для права. Як стверджує 
II Ватиканський Собор, «началом, підметом і метою всіх громадських установ є, і повинна бути, людина» 
(GS25). 

5 Щодо попереднього законодавства про фізичних осіб див. CS кк. 16-26, у AAS 49 (1957) 440-443. 
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(к. 7 § 1) мають цей стан. 6 Це, однак не виключає того, що може бути визнана 
юридична здатність нехрещеного в канонічній системі; фактично, він може бути 
суб'єктом юридичних взаємин, і, як наслідок, володіти правами й обов'язками 
в церковному праві. 7 Сам Кодекс визнає у нехрещеному здатність брати участь 
у судовому процесі, здатність одружуватися, важливість його волі у справах про 
спадщину; він також передбачає спеціяльний статут для катехуменів, а тобто, 
осіб, які поки що не охрестилися.8 

1.1.1. Обставини, які впливають на фізичних осіб щодо їхньої 
здатности діяти (кк. 909-918). 

У церковному праві, як і в усіх инших юридичних системах, дієвість юри
дичних актів залежить від певних умов, встановлених правом: віку, психічного 
здоров'я, місця проживання, споріднености і канонічного статусу. 

1) Вік. Щоб встановити об'єктивні і однорідні критерії, що визначають зрі
лість особи, яка потрібна для виявлення актів, що мають значимість у праві, ко
декс вибрав вік як головний елемент, нехтуючи иншими традиційними крите
ріями, такими як статева зрілість. Час, який минув від дня народження особи, 
відіграє основну роль у розрізненні неповнолітніх і тих, хто досяг повноліття.9 

Ті, кому не виповнилося 18 років, вважаються неповнолітніми; ті, то переступив 
цей вік, досягай юридичного повноліття, або є «повнолітніми», тобто вони юри
дично «дорослі» (к. 909 § І ) . 1 0 Ці останні мають повноту виконання своїх прав: 
завдяки praesumptio iuris (допускається доказ протилежного) передбачається, що 
вони здатні розуміти і виявляти волю таким чином, що можуть ефективно та від
повідально діяти у юридичних взаєминах (к. 910 § 1). Неповнолітній, з иншого 
боку, зазвичай підлягає владі батьків чи опікунів. Встановлення опікунів кано
нічне право передає цивільному, хоча як загальне право, так і партикулярне право 

6 C C E O не містить твердження, що «через хрещення людина стає особою у Церкві Христовій», аксіома, 
яка підтверджена в CS к. 16 § 1. Переглядаючи цей канон, який передував нормам щодо фізичних осіб у СІСО, 
P C C I C O R просто оминула його, попри прохання про його включення услід за С І С к. 96. Текст цього канону є 
переглядом к. 87 С ІС-1917 , уже один раз переглянутого в CS к. 16, що призвело до його поділу на два парагра
фи, для того щоб уникнути обумовленім самої аксіоми (§ 1) кваліфікаціями (§ 2). Я к повідомлялося в Nimtiu 
13 (1981) 4, автори проекту безумовно вважали, шо вірний є фізичною особою в Ecclesia. Про зв'язок між 
концепціями особи і вірного див. у G . L o Castro, 11 soggetto e і suoi dirilii nell'ordinamento canonico (=суб'єкт 
і його права в канонічному праві), Mi lan, 1У85, 14-99. 

7 Згідно з Lombardia, його здатність у канонічному праві грунтується на особистості «in iure divino fiindata», 
яка не ототожнюється із самою здатністю, а становить її основу. Див. P. Lombardia, Derecho divino у persona 
fisica en el ordenamienlo canonico (= lus divimim і фізична особа в канонічній системі), в той же автор, Escritos 
de Derecho canonico, Vol. I, Pamplona, 1973,249. 

* Див. кк. 586, 587, 588, 803, 875, 1043, 1134, 1360, 1384. Ми можемо стверджувати, що як охрещені, так 
і нехрещені є особами в канонічному праві, хоча вони й мають різні юридичні стани. Ці стани аналогічні 
у цивільному праві станам громадян і чужоземців відповідно. 

9 В і к стосується також л и т и х сфер: прийнятая Таїнства священства (кк. 180 і 759); посідати певні уря
ди чи виконувати певні завдання (кк. 64, 227 S 2, 247 § 2. 1086 § 4, 1141, 442 і 513 § 2, 557); зрікатися уряду 
(кк. 210 § 1, 218, 297 § 2 і 444 § 3) або втрачати його (к. 965 § 1). В ік також враховується під час виборів єпис
копів (к. 183 g 4). 

1 0 Було вирішено встановити загальний критерій для всіх Східнігх Церков; відтак пропозиція дозволити 
партикулярному праву встановити вищий вік ( C S к. 17) не була схвалена, як і не була прийнята пропозиція про 
посилання на цивільне право. Див. Nuntia 13 (1981)4; і 18 (1984)5 . 
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Церкви sui iuris може передбачити инше. Тим не менш, к. 910 § 2 зберігає давнє 
право єпархіального єпископа в разі потреби призначити опікунів. Це останнє 
положення вважалося особливо доречним для особливих умов, що існують у 
певних країнах." 

Приписи щодо неповнолітніх ґрунтуються на двох елементах: перше, нездат
ність неповнолітніх діяти; друге, воля захищати їх, хоча вони можуть бути до
статньо здатними діяти. Прикладом закону, що захищає неповнолітніх, є к. 1413, 
який проголошує, що неповнолітні, яким не виповнилося 14 років, не підлягають 
покаранням, а також що неповнолітні між 14 і 18 роком, як правило, не повинні 
каратися карами, які спричиняють позбавлення майна. Право передбачає, що не
повнолітні до 7 років (яких називають дітьми) не здатні до правових дій і тому не 
відповідальні за свої дії (к. 902 § 2), якщо тільки не буде доведено протилежного. 
Фактично, діти не підлягають церковним законам (к. 1490). Після цієї початко
вої стадії діти поступово отримують здатність розуміти і виявляти волю, щоб 
перед досягненням повноліття мати змогу діяти незалежно від батьків та опіку
нів в особливо важливих сферах. 1 2 До них належать: 

а) духовне життя: прийняття хрещення (кк. 30 і 682) та инших Таїнств на 
кшталт покаяння, єлеопомазання, причастя; 

б) повернення до власної Церкви sui iuris первісного членства (к. 34); 
в) згода на повну єдність з Католицькою Церквою (к. 900 § 1); 
г) вибір власного стану життя на кшталт подружжя (кк. 800 і 789 п. 4-е) чи 

прийняття посвяченого життя (кк. 450 п. 4-е; 517 § 1; 559 § 1 і 568 § 1); 
д) питання судів, здатність виступати у судових духовних справах і спра

вах, пов'язаних з ними (к. 1136 § 3), здатність давати свідчення на судах 
(к. 1231 § 1). 

2) Психічне здоров'я. Усі, хто постійно позбавлений здатности користувати
ся розумом, не вважаються відповідальними за свої дії. Вони прирівнюються до 
дітей (к. 909 § 3) і не підлягають церковним законам (к. 1490). Така презумпція 
недієздатносте застосовується iuris et de iure, а тому вони не можуть здійснювати 
своїх прав самі, навіть якщо і матимуть періоди просвітління (див. наприклад, 
к. 1136 § 1). Цей принцип чітко викладений в к. 762 § 1 п. 1-е і к. 763 п. 3-є щодо 
здійснення влади свячення, і в к. 818 п. 1-е щодо укладення подружжя. 

3) Місце. Особисте життя і особисті дії відбуваються у часі та просторі не 
тільки в цивільному суспільстві, а також і в Церкві. Зв'язок особи з місцем ви
користовується у праві, щоб встановити юридичне перебування особи: місце про
живання (головне місце перебування, з найбільшою постійністю) і тимчасове 
місце проживання (другорядне місце перебування, з меншою постійністю). 1 3 

" Див. Nuntia 18(1984) 6. 
12 Деякі з цих здатностей, які визнають за неповнолітніми, грунтуються на божественному праві, ииші на 

людському праві. Див. к. 910 § 2. 
13 Кодекс більше не враховує місця походження, позаяк воно втратило свою практичну вагу (CS к. 19) Див. 

Nuntia 13 (1981)4. 
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Крім того, відповідно до їхнього зв'язку з територією чи місцем проживання, 
вірних кваліфікують за допомогою технічних термінів, що походять з римського 
канонічного права і стали частиною канонічної традиції, хоча їх і нелегко пере
класти англійською: peregrinus, «пілігрим» чи «мандрівник», тобто той, хто пе
ребуває поза межами території єпархії свого місця проживання чи тимчасового 
місця проживання; і vagus, буквально «волоцюга», «бурлака», «неосілий», тобто, 
особа, яка взагалі немає тимчасового чи постійного місця проживання. Ці ви
значення застосовуються у питаннях підлеглости осіб законам Церкви (к. 1491 
§§ 3-4).'4 

Щодо здобуття і втрати місця постійного і тимчасового проживання надає 
сприяння волі особи, окрім фактичного проживання у певному місці чи фактич
ної відмови від нього {animus ЇЬі in perpetuo manendi; animus non revertendi 
(кк. 912 і 917). По-друге, враховується також постійність проживання; п'ять років 
для отримання постійного місця проживання і три місяці для тимчасового місця 
проживання (к. 912). Раніше десять років вимагалися для постійного місця про
живання і більша частина року для тимчасового місця проживання (CS к. 20 § 1). 
Цей скорочений термін проживання пояснює бажання PCCICOR досягти узго
дженосте з СІС. 1 5 У деяких випадках право встановлює законне місце прожи
вання і законне тимчасове місце проживання, які можуть не збігатися з місцем 
проживання особи. Ці гіпотези грунтуються на деяких юридичних взаєминах, 
що впливають на особу. До них належать: 

1) підлеглість владі батьків, опікунів чи кураторів (к. 915). Неповнолітній має 
постійне і тимчасове місце проживання батьків, опікунів чи кураторів. Однак не
повнолітній, після того як йому виповниться 7 років, може мати власне тимчасо
ве місце проживання, і, якщо стане самостійним згідно з приписами цивільного 
права, власне постійне місце проживання. 

2) подружжя (к. 914). Зважаючи на природу і рівність між супругами, реко
мендується, щоб вони обоє мали спільне міспе проживання, але щоб дружина не 
була змушена мати місце проживання чоловіка (CS к. 21). Однак з виправданих 
причин (таких як легітимне розлучення через роботу і т. ин.) вони можуть мати 
окреме місце проживання чи тимчасове місце проживання. 1 6 

3) членство у чернечому інституті чи товаристві спільного життя ad instar 
religiosorum (к. 913). Місце проживання члена визначається домом, до якого він 
приписаний чи приналежний офіційно. 1 7 

Втрата законного постійного чи тимчасового місця проживання відбуваєть
ся в тому разі, коли причини, які викликали їх, перестають існувати (к. 917). Зі 

14 Инші визначення, які знаходимо в РА к. 304, не були збережені. 
15 ттііа 18 (1984)7. 
"'№/1^0 28(1989) 125. 
" Ця норма, яка нова для східного права, не стосується членів світських інститутів тому що конкретні 

норми клирицького і мирянського стану стосуються їх тоді, коли йдеться про юридичні наслідки (див. к. 563 
§ 1 п. 4-е). 
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списку правил щодо тимчасового та постійного місця проживання очевидно, що 
вірний може мати одночасно кілька місць тимчасового і постійного проживання, 
не тільки другорядних, але й законних. 

З-поміж юридичних наслідків тимчасового і постійного місця проживання 
найвагомішим є визначення законного чи власного єрарха (hierarcha proprius) 
і пароха 1 8 вірного (к. 916). Повністю зберігаючи членство у власній Церкві sui 
iuris, кожен вірний повинен мати єрарха чи пароха, якому довірена звичайна 
душпастирська опіка в Церкві. Позаяк їхня відповідна юрисдикція обмежена те
риторіально, система юридичного призначення власного єрарха чи пароха ґрун
тується на зв'язку вірного з територією. Але існують також инші критерії, такі 
як відмінна Церква sui iuris (чи обряд в термінології СІС і CS), мова і національ
ність і т. ин. у визначенні власного пароха чи єрарха. Типовими їх прикладами 
є особисті парохії (кк. 193 і 280 § 1) та ординаріяти для вірних різних (Східних) 
Церков sui iuris.19 

Загальний принцип полягає в тому, що законний чи власний єрарх вірних є 
місцевим єрархом і парохом, що належить до їхньої власної Церкви sui iuris. Це 
передбачає, що вірні перебувають на території, у якій було встановлено церковне 
приписання їхньої власної Церкви sui iuris. Але якщо це не так, і вони опинилися 
в місці, де немає єпархії чи навіть екзархії (яка юридично еквівалентна єпархії: 
див. к. 313), або місцевого єрарха тої ж Церкви sui iuris: (див. к. 313), або місце
вої парохії тої ж Церкви, то душпастирська опіка над вірними довірена єрарху чи 
пароху иншої Церкви sui iuris, що, однак, не змінює членства у власній Церкві 
sui iuris (див. к. 38). Канон 916 дає критерії для визначення власного законного 
єрарха і пароха у трьох різних ситуаціях: 

1) На території з місцевою єрархією і парохіяльними священиками власної 
Церкви sui iuris (к. 916 §§ 1-3) вірний набуває законного єрарха і пароха через по
стійне чи тимчасове місце проживання або місце фактичного проживання. Якщо 
особа має тільки єпархіялоне тимчасове або постійне місце проживання, але не 
має парохіяльного місця проживання, то для визначення пароха використовуєть
ся фактичне місце проживання. Власного єрарха і пароха неосілих визначає міс
це, де вони в цей час проживають. 

2) На території з місцевою єрархією Церкви sui iuris вірних, але без місцевого 
єрарха тої самої Церкви, єрарх (к. 916 § 3) вірних повинен призначити пароха з 
иншої Церкви sui iuris і довірити їхню пастирську опіку йому як їхньому влас
ному парохові. Це призначення відбувається після отримання належної згоди від 
власного єрарха пароха (к. 916 § 4). Але в деяких особливих випадках, коли це 
призначення не відбувалося, Апостольський Престол, поки діяло колишнє зако-

18 Про використання «пастир» / «парох» див. Вступ (вище с. 10). 
" Список ординаріїв, встановлених для східних вірних, твуАппиагіо Pontificio, 2001, 878-882 і на с. 1577 

екскурс. Див. дослідження J. І. Arrieta, «Chiesa particolare е circoscrizioni ecclestastiche» (= Партикулярні Церкви 
і церковні округи), 1Е 6 (1994) 31-33. Ці ординаріяти засновуються для східних католицьких спільнот, які не 
мають власної місцевої єрархії; вони не підлягають ССЕО чи СІС; ними керує Конгрегація у справах Східних 
Церков. 
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нодавство, вирішив, що парохом цих вірних буде місцевий латинський парох 
(тобто, місця постійного чи тимчасового проживання вірного, або їхнього фак
тичного проживання для неосілих чи тих, хто не має постійного чи тимчасового 
місця проживання). 2 0 

3) У місцях, де немає місцевої єрархії і парохів тої ж Церкви sui iuris вірних 
(к. 916 § 5), і які перебувають поза межами територіяльної юрисдикції зацікав
леного патріярха вірних (тут власним єрархом є сам патріярх: див. к. 101), закон
ним чи власним єрархом буде місцевий єрарх иншої Церкви sui iuris, а саме єрарх 
постійного, тимчасового чи фактичного місця проживання певного вірного. У 
цих випадках, виявляючи душпастирську турботу, цей єрарх досить часто дові
ряє їх священику їхньої Церкви sui iuris, або навіть призначає його як власного 
пароха цих вірних (див. к. 193 § 2 і 3). Якщо, однак, питання стосується кількох 
місцевих єрархів, власним місцевим єрархом буде той, кого призначив Римський 
Апостольський Престол, або, за згодою цього Престолу, патріярх вірних його 
Патріяршої Церкви (к. 916 § 5). 

У випадку, якщо такого розпорядження не було зроблено, ці вірні залишаться 
без власного пароха: бо загальне право не передбачає, що їхній парох є місцевим 
парохом (місця постійного, тимчасового чи фактичного проживання) Церкви sui 
iuris власного єрарха вірних. Тому такі місцеві парохи не можуть право сильно 
звершувати подружжя цих вірних без належного делегування, яке вони повинні 
отримати від власного єрарха цих вірних, 2 1 хоча дехто вважає, що в такому ви
падку місцевий парох стає власним парохом цих вірних. 2 2 

Крім згаданих вище канонічних наслідків, постійне чи тимчасове місце про
живання того чи иншого вірного має особливу значимість стосовно підлеглости 
законам (к. 1491), компетентного суду (кк. 1074-1075, 1079 і 1359) і укладання 
подружжя (к. 831). Вони також враховуються під час виборів пресвітерськоїради 
(к. 267), у деяких диспензах (кк. 759 § 2 і 767 § 2), у звільненні від деяких кар 

20 Це рішення доступне для східних вірних у Сполучених Штатах: «за відсутносте такого офіційного при
значення з боку ординарія східного обряду, Святий Престол передбачив, що ці вірні східного обряду з тих же 
причин підлягають місцевому латинському парохові. В останньому випадку не ординарій латинського обряду, 
а єрарх східного обряду залишається єдиним місцевим ординарієм цих вірних». Лист апостольського деле
гата в Сполучених Штатах президенту Конференції американських єпископів, датований 24 червня 1982 р. 
(CLD, 9, 23). Додаткову інформацію про це рішення див. там же, сс. 11, 19-25. Див. також встановлені норми 
деяких екзархатів (для вірмен та українців у Франції, в AAS 53 [1961] 341 і 344; для екзархату маронітів у Пів
нічній Америці, AAS 69 [1967] 530. 

21 Див. J. Prader, «La forma di celebrazione del matrimonio» (= Форма укладання подружжя), у: Il matrimo-
піо nel codice dei canoni délie chiese orientali (= Подружжя y Кодексі Канонів Східних Церков), L E V 1994, 
с. 285 примітка 3; той же автор, «Il diritto matrimoniale latino е orientale» ( Латинське і східне подружнє право), 
у: Gherro, Sludi, с. 63; і P. Gefaell, «L'ambito territoriale délia giurisdizione dei patriarchi orientali. Riflessi sulla 

forma canonica del matrimonio», (= Територіяльна юрисдикція східних патріярхів: вплив на канонічну форму 
подружжя), IE 5 (1993) 252, примітка 22. 

22 Див. A. Coussa, Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, vol. I l l , Rome, 1950, 199; C. Pu
jol, «Peculiaris quaestio de forma canonica matrimonii ratione ritus», Periodica MCL, 51 (1962) 154; Paris, East 
CathCh, c. 575; і M. Theriault, «Canonical Questions Brought About by the Presence of Eastern Catholics in Latin 
Areas in the Light of the CCEO», IE 3 (1991) 219, примітка 39. Імовірно, на цю думку вплинув той факт, що в 
деяких конкретних випадках, яко-от у тих, про які йде мова в к. 916 § 4, Римський Апостольський Престол 
постановив, що латинські парохи є власними священиками східних вірних, які не мають власних священиків 
своєї Церкви sui iuris. Див. примітку 21. 
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(к. 1423 § 1) і т. д. До того ж, місце проживання має значення у питанні повно
важень щодо уділення Таїнства покаяння (кк. 722 і 726). 

4) Спорідненість. Народження дітей і сімейні зв'язки, які об'єднують родичів 
один з одним, мають соціяльну значимість і визначають також юридичний статус 
осіб. Існує два основних різновиди такої споріднености: кровна спорідненість 
і посвоячення. 

Кровна спорідненість ґрунтується на природному розмноженні (вона не за
лежить від того, чи діти є законними) і вказує на існування кровного зв'язку. 
Щоб точно визначити різні ступені кровної споріднености (наскільки близьки
ми чи далекими є родичі) використовують поняття лінії і ступеня. Лінія - це гру
па осіб, які походять одна від одної. Лінія називається прямою, коли особи по
ходять одна від одної (або безпосередньо, або через иншу особу), як, наприклад, 
батько і син, дід та онук. Лінія є бічною, коли родичі не походять безпосередньо 
один від одного, а від спільного предка (наприклад, брат і сестра: предком є їхній 
батько). Ступінь вказує на те, наскільки віддаленими родичі є один від одного. 
Для підрахунку використовується римська система (к. 918), яку перейняв латин
ський кодекс. 

Посвоячення, на відміну від попереднього законодавства (CS к. 25 §§ 2 і З), 2 3 

тепер обмежене зв'язком, який існує між одним супругом та крово споріднени
ми иншого (к. 919 § 1) Посвоячення є відображенням кровної споріднености 
одного супруга на иншому, позаяк один став членом сім'ї иншого. Такий зв'язок 
походить виключно з правосильного подружжя, сакраментального або несакра-
ментального, довершеного або недовершеного. Відтак, якщо подружжя прого
лошене недійсним та анульованим, гадане посвоячення, яке воно спричинило, 
перестає існувати. Про обрахунок посвоячення див. к. 919 § 2. 

Найвагоміший юридичний наслідок кровної споріднености та посвоячення 
бачимо у подружжі, позаяк існування таких зв'язків у прямій лінії і в деяких сту
пенях бічної лінії становить перешкоду для подружжя (кк. 808 і 809). Вони також 
враховуються у судових справах (кк. 1106 і 1229 § 2 п. 2-е) і в справах, пов'язаних 
із спадщиною (к. 1041), а також для недопущення до певного уряду (кк. 122 § 1; 
247 § 3 [тільки у випадках кровної споріднености] і 263 § 3). 

Стосунки кровної споріднености і посвоячення є постійними. Посвоячення 
триває навіть після смерти супруга і після диспензи super rato; по суті, це та сфе
ра, у якій відбуваються найважливіші юридичні наслідки. 

До инших взаємин, пов'язаних з вищезгаданими, належать усиновлення чи 
правове споріднення (згідно з яким особа вважається дитиною иншої особи, від
мінної від природних батьків), духовні взаємини (стосунки між хрещеним бать
ком і охрещеною особою, і природними батьками) і тимчасове посвоячення (що 
з'являється внаслідок незаконних союзів). їхні юридичні наслідки обмежені по
дружжям (кк. 810-812). 

23 У попередньому законодавстві партикулярне право могло регулювати приписами другий і третій рівень 
посвоячення між кровоспорідненими супруга і кровоспорідненими иншого (CS к. 25 §§ 2 і 3). Зауважте, що 
цей канон вже містився в CA к. 68 §§ 2 і 3. Про різні типи посвоячення див. у Aemilius Herman, «Adnotationes 
ad Motu proprio Crebrae Allatea sunt», Periodica MCL 38 (1949) 102-107. 
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2. Юридичні особи 
Не тільки фізичні особи, але й сукупність осіб і речей, що призначені дл 

досягнення певних цілей і стоять вище від індивідуумів як таких, є суб'єктамі 
юридичних стосунків. Такі сукупності характеризує факт, що вони є спіль 
ними суб'єктами атрибуції у правових ситуаціях. Для того щоб зберегти цеі 
об'єднуючий характер, правові системи (у тому числі канонічна) часто викорис 
товують технічний засіб розгляду цих суб'єктів як осіб, 2 4 даючи їм формальну 
кваліфікацію юридичних осіб (к. 920).25 Однак, позаяк не всі ці правові суб'єкта 
отримують такий статус, існують також суб'єкти без особистости, не персоніфі
ковані суб'єкти і суб'єкти, яких неможливо звести до сумарної кількости ЧЛЄНІЕ 

чи об'єктів, з яких вони складаються. До таких суб'єктів, наприклад, належать 
приватні об'єднання вірних (к. 573 § 2) і церковні університети та факультети 
(к. 648): ті й инші мають устави і статути, які регулюють їхню законну діяль
ність, а відтак вони також є суб'єктами прав. 

На відміну від попереднього законодавства (CS к. 27), цей кодекс не розрізняє 
колегіяльних і неколегіяльних юридичних осіб, 2 6 а, повертаючись до традиційно
го канонічного розрізнення, що походить з римського права, поділяє їх відповід
но до їхньої глибинної природи на universitates personarum і universitates verum 
(к. 920). Перші охоплюють сукупність фізичних осіб (такі як об'єднання вірних: 
к. 573); останні є сукупностями речей (наприклад, автономні побожні фундації: 
к. 1047). 

Особливістю ССЕО є мовчання щодо розрізнення між публічними і приват
ними юридичними особами. Хоча в різний час упродовж підготовчої роботи іс
нували прохання щодо його прийняття (воно вже було прийняте в СІС к. 116), ви
рішили не включати приватних юридичних осіб до ius commune Східних Церков. 
Те, що передбачене в к. 573 § 2, 2 7 вважалося достатнім для об'єднань, «позаяк не 
видавалося доречним запроваджувати инші шляхи для християнського Сходу».211 

Це рішення, однак, не перешкоджає партикулярному праву в разі потреби вида
вати приписи щодо приватних юридичних осіб, за умови, що речі всіх юридич
них осіб є церковними речами, відповідно до ius commune (к. 1009 § 2). 2 9 

Цілі цих сукупностей можуть бути численними, але вони завжди повинні 
узгоджуватися з природою і місією Церкви (к. 921 § 1). Ця вимога виконується, 

24 Щодо попереднього законодавства див. CS кк. 27-31 і РА кк. 237 і 238. 
25 Термін «моральна» особа не використовується в ССЕО, який не прийняв CS к. 28 § 1, канон, який услід 

за СІС-1917 к. 100 § 1, кваліфікує Церкву й Апостольський Престол як моральних осіб ex ipsa ordinatione divina 
(тъ. Nuntia 13 [1981] 4; і 18 [1984] 12. Це збережене в СІС к. 113 § І. 

2 6 Про причини такої зміни Nimtia 18(1984) 12. 
1 1 Див. Nuntia 28 (1989) 127 (у той час це був SCICO к. 569 § 2). Гарантування інтересів та прав канонічних 

об'єднань, встановлених безпосередньо вірними без втручання церковної влади, було однією з причин для 
впровадження приватних юридичних осіб у СІС. Але PCCICOR вважала, що приватні об'єднання мають до
статньо гарантій як через визнання права вірних на об'єднання (див. к. 18) та існування таких суб'єктів правії 
(див. к. 573 § 2), так і через можливість, що партикулярне право може сформувати належні норми. Nuntia 21 
(1985) 26-27. 

2 8 Див. Nuntia 28 (1989) 127. Див. також Nuntia 13 (1981) 5; 18 (1984) 12; і 28 (1989) 126. 
29 Пропозиція залишити відкритою можливість, щоб речі певних юридичних осіб могли не підлягати за

гальному праву, не була прийнята. Див. Nuntia 28 (1989) 127. 
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наприклад, завдяки прагненню до любови, побожносте, виконання діл апостоля-
ту, викладання християнської науки, плекання прилюдних богопочитань і т. ин. 
(див., наприклад, кк. 18 і 574). 

Два способи надання юридичної особи передбачені к. 921 § 1 : 

а) ipso iuris praescrirpto: юридична норма вимагає, щоб певні сукупності на
ділені юридичною особистістю: до таких належать Церкви sui iuris, провінції, 
єпархії, екзархії (к. 921 § 2), парохії (к. 280 § 3), семінарії (к. 335 § 1), монастирі, 
монаші конфедерації, чернечі чини, згромадження і їхні відповідні провінції і до
ми (к. 423), товариства спільного життя ad instar religiosorum і їхні провінції та 
доми (к. 558 § 1); і, зрештою, світські інститути та їхні доми (к. 567 § 1). Якщо ці 
спільності будуть засновані, вони обов'язково матимуть юридичну особистість. 

б) через спеціяльне надання компетентної церковної влади, видане у формі 
декрету. Юридична особа надається сукупносте через адміністративний акт або 
декрет, який мусить мати письмову форму (к. 1519 § 2). Такий акт є результа
том рішення з боку церковної влади, що грунтується на цінності прийнятої мети 
і адекватності засобів для її досягнення (к. 921 § 3). Цей спосіб надання юри
дичної особи уможливлює розрізнення між заснуванням сукупносте і актом на
дання їй юридичної особи. Останнє є завжди виключно актом влади. З иншого 
боку, вірні також можуть брати участь у заснуванні сукупносте; наприклад, гру
па вірних може започаткувати товариство, яке пізніше буде встановлене владою 
і отримає статус особи. 

Право передбачає, що передумовою заснування юридичних осіб є, передусім, 
наявність щонайменше трьох фізичних осіб для universitatespersonarum (к. 923), 
де три є мінімальним непарним числом, яке полегшує досягнення колегіяльних 
рішень; і, по-друге, у випадку сукупностей, які отримують статус особи через 
декрет, статути, затверджені компетентною владою. 3 0 Статути є основними пра
вилами, які керують життям, внутрішньою організацією, діяльністю і т. ин. юри
дичної особи, пристосовуючи їх до особливих потреб і цілей кожної з них. Поза-
як формулювання цих норм зазвичай (але не обов'язково) здійснюють засновни
ки universitates personarum чи rerum, потрібне попереднє затвердження статутів, 
без якого юридичні особи не можуть діяти правосильно (к. 922 § 3). Завдяки акту 
затвердження влада гарантує, що статути не суперечать загальному праву і, що в 
них детально визначені подальші риси юридичних осіб: мета, природа, керівни
цтво, представлення і деякі майнові аспекти (к. 922 § 2). 

Канон 924 подає деякі норми щодо встановлення колегіяльних актів (напри
клад, потрібна більшість, голосування, кого скликають). Ці норми відрізняються 
відповідно до типу колегіяльного акту: вибори, инші питання, які стосуються 
членів як окремих осіб. Ці норми застосовуються, якщо тільки загальне або пар
тикулярне право не постановляє иншого. 

30 Однак устави (тобто приписи, що регулюють такі деталі, як збори та инші зустрічі) не повинні бути 
схвалені церковною владою. Див. ЬІипііа 18 (1984) 13-14. 
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Юридичні особи тривають безперервно за своєю природою (к. 927), а тому 
їхнє існування не обов'язково залежить від змін у тому, що лежить в їхній основі 
(наприклад, universitaspersonarum може продовжувати існувати без членів). Од
нак, якщо юридична особа втратила свою raison d'être або виправдану причину 

для існування, якщо об'єднання відходить від церковної спільноти чи якщо воно 
стає неактивним упродовж довгого періоду часу, право передбачає, що юридич
на особа може бути з поважних причин скасована компетентною владою. Юри
дична особа припиняє існувати ipso iure, якщо вона не діяла впродовж 100 років 
(к. 927 § 1). Достоту так, як і для надання статусу особи, для її скасування потрі
бен умотивований письмовий декрет влади. Через важливість такого кроку перед 
скасуванням юридичної особи компетентна влада повинна порадитися не тільки 
з керівниками юридичної особи, але, залежно від обставин, і з деякими иншими 
установами або отримати згоду вищої церковної влади (к. 928).31 

Певні норми ґрунтуються на цій безперервній природі юридичної особи. 
У цих нормах йдеться про виняткові ситуації в житті юридичної особи, які мо
жуть перешкодити її діяльности чи зашкодити її речам чи правам: univerasi-
tas personarum, у якої залишився тільки один член, або яка залишилася зовсім 
без членів, у якій решта членів не мають змоги приписувати нових членів (к. 927 
§§ 1 і 2), або якщо немає можливосте призначити адміністратора' universitas 
verum (к. 926 § 3). 

Щодо инших подій у житті юридичної особи Кодекс пропонує деякі положен
ня або щодо поділу юридичної особи і її злиття з иншою особою (к. 922 § 2 п. 5-е) 
або поділу її території (к. 929). У будь-якому разі слід завжди зберігати волю фун
даторів і жертводавців, а також набуті права і статути. 

Зі сказаного вище випливає, що приписи про юридичних осіб у ССЕО мають 
публічну природу і головним чином передбачені для сукупностей, які належать 
до організаційної структури Церкви або инших сукупностей, що мають публічну 
природу. 

2. Юридичні акти 
Після розгляду питань щодо осіб, Кодекс присвячує, як це було в попередньо

му законодавстві,3 2 трохи місця загальним нормам, що стосуються юридичних 
актів. 3 3 Це акти, які створюють, змінюють чи припиняють правові взаємини, 
акти, які з'являються внаслідок вільної діяльности чоловіків і жінок (де беруть 
участь інтелект і воля особи). Норми цієї глави застосовуються до всіх юридич
них актів, тих, що стосуються церковної влади і приватних осіб, а також тих, що 
здійснені від імени юридичних осіб. 

Існують певні вимоги для правосильности, недійсносте і анулювання цих ак
тів. Для правосильности юридичного акту потрібні такі передумови: 1) щодо су-

31 У попередньому законодавстві ми не знаходимо жодної такої норми. Щодо певних конкретних випадків 
скасування юридичних осіб див. ССЕО кк. 507, 508, 510, 556 і 566. 

32 Див. CS кк. 32-37 і SN к. 200 § І. 
33 Velasio De Paolis, «L'avto giuridico», Periodica 90 (2001) 185-223. 
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б'єкта: особа повинна бути здатною (вона мусить мати загальну здатність діяти, 
а також здатність, що вимагається саме для цього акту) і компетентною викону
вати акт; 2) щодо акту: повинні існувати суттєві елементи, а також формальності 
та передумови, передбачені правом; наприклад, канонічна форма в укладанні по
дружжя (к. 828). Коли присутні ці зовнішні елементи акту, його правосильність 
припускається (к. 931). Це припущення допускає доказ від протилежного. 

Позаяк кожен юридичний акт є людським актом, то обставини, які впливають 
на інтелект та волю діючої особи, впливають також на сам акт, визначаючи його 
недійсність чи анулювання, залежно від обставин. Щодо волі, то вона втрачає 
юридичну силу через зовнішнє насильство чи важкий і несправедливий страх 
(абсолютний або відносний). Підступ, незнання і помилка безпосередньо впли
вають на інтелект і опосередковано на волю, позаяк інтелектуальні судження 
впливають на волю індивідуума. 

Важке зовнішнє насильство робить акт неправо сильним, позаяк була приду
шена зовнішня свобода особи (к. 932 § 1); незнання і помилка щодо істотних 
елементів акту чи однієї з його conditiones sine qua поп також роблять акт не-
правосильним, позаяк насправді не було вияву волі (к. 933). Однак загалом акти 
є право сильними, якщо були здійснені під впливом иншої зовнішньої сили, або 
важкого і несправедливого страху, або через підступ, незнання чи помилку щодо 
инших елементів та инших умов акту. Однак, позаяк ці акти не є цілком вільни
ми, право передбачає, що вони можуть бути анульовані (к. 932-933). Для кіль
кох важливих актів право просто проголошує їх недійсними, коли присутні ці 
обставини. 3 4 

Для правосильности певних актів влади право вимагає отримання попере
дньої згоди чи поради инших осіб. Положення к. 934 призначені для гарантій 
того, щоб особи, покликані дати пораду чи згоду в цих обставинах могли зро
бити наступне: отримати потрібну інформацію, щоб сформувати свою оцінку, 
і мати змогу вільно висловити свою думку. Якщо йдеться про згоду групи осіб, 
які формують колегію, вони повинні бути законно скликані і згода має бути дана 
абсолютною більшістю присутніх, тобто, більше, ніж половиною. Якщо йдеться 
про отримання згоди окремих осіб, то згоду повинна дати кожна з них. Дії без 
отримання необхідної згоди, або через те, що про неї не попросили, або через 
те, що вона не була дана, роблять акт неправосильним. Якщо йдеться про отри
мання поради, то для правосильности акту вимагається, щоб зацікавлена влада 
попросила його, але партикулярне право може передбачити метод консультацій 
без скликання у визначених випадках; і, якщо існують серйозні причини, влада 
не зобов'язана дотримуватися отриманої поради і може відхилити дану пораду. 

З порівняльної точки зору, хоча CS к. 35 вважається джерелом ССЕО к. 934, 
вистачає навіть побіжного погляду, щоб переконатися, що це безпосереднє дже-

34 Див., наприклад, кк. 821 і 825 щодо подружжя; кк. 450 п. 5-е, 517 § 1, 568 і 559 про допуск до новіці-
яту і прийняття в чернечі ордени і товариства спільного життя; к. 464 п. 3-е про довічну монашу професію; 
к. 527 п. 3-є про тимчасову професію у чернечих орденах і згромадженнях; к. 889 § 3 про обіти; к. 946 про 
призначення на уряд і к. 968 про зречення від нього; к. 954 § 1 п. 1-е на виборах; к. 1303 § 1 п. 3-є для вироків; 
і к. 1421 про звільнення від кари. 
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рело СІС к. 127.35 Однак, існують також суттєві відмінності між СІС к. 127 і ССЕО 
к. 934: 1) у СІС йде мова про юридичні акти керівників; ССЕО поширює норму 
на всю владу, належить вона до керівництва чи ні; 2) ССЕО, на відміну від СІС, 
зобов'язує владу надавати необхідну інформацію членам ради чи групи; 3) ССЕО, 
на відміну СІС, зобов'язує владу оберігати свободу вираження думки (без страху 
помсти чи шантажу); 4) у СІС обов'язок зберігати таємницю умовний і обмеже
ний поважними питаннями, у той час як в ССЕО закон таємничости стосується 
усіх справ, поважних і ні, що видається непотрібним і нереалістичним. 3 6 

Зрештою, к. 935 зобов'язує відшкодувати будь-які збитки, незаконно спричи
нені юридичним актом або будь-яким иншим актом, здійсненим через підступ чи 
недбальство. Цей канон текстуально запозичений з СІС к. 128, який сам є пов
торним удосконаленням СБ к. 34. Цей останній канон був нововведенням порів
няно з СІС-1917 - один з нечисленних прикладів впливу (переважно приховано
го), вчиненого східним канонічним законодавством на законодавство Латинської 
Церкви. 

35 Elmar Güthoff, «Consensus» und «consilium» in c, 127 CIC/1983 und c. 934 CCEO. Eine kanonische Unter

suchung zur Normierung der Beispruchsrechte im Recht der Leteinischen Kirche und der Orientalischen Kirchen 

(Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft, Bd. 18), Würzburg, 1994. 
36

 SCICO к. 930 був адаптацією СІС к. 127, однак деякі зміни були досить вагомими і, як не дивно, змінами 
на гірше, про що свідчить порівняння обох. Ці недоліки були виправлені тільки на останній стадії перегляду, 
після другого пленарного зсідання PCCICOR (3-14 листопада 1988). На цій сесії, як повідомлялося в Nuntia 29 
(1989) 3-77, не було зроблено жодних зауваг щодо SCICO к. 930. Однак виправлення були запроваджені під час 
визначення остаточного тексту самим законодавцем Йоаном Павлом II з допомогою невеликої групи каноніс-
тів. Nuntia не згадує цю групу папських консультантів чи її протоколу, так що про останні модифікації, запро
ваджені в ССЕО перед його проголошенням (і їх досить мало, окрім цього випадку), не може йти мови у звітах 
Nuntia: вони поки що залишаються агсапа ССЕО. Однак не є таємницею те, що група папських консультантів 
отримала попередження від каноніста про серйозні недоліки SCICO і потребу переглянути їх (Ред.). 



Титул XX 

УРЯДИ 
(кк. 936-978) 

Позаяк ССЕО кк. 936-978 про церковні уряди значною мірою подібні до СІС 
кк. 145-196, цілком доречними будуть аргументи на користь того, що буде до
статньо будь-якого латинського коментарю на цю тему. Ця подібність була осо
бливо очевидною у колишньому канонічному законодавстві, коли CS кк. 88-137 
порівнювалися з СІС-1917 кк. 145-195.' У той час, звітуючи про свою роботу, 
IV дослідницька група PCCICOR вказала, що з 42 канонів її проекту 1975 р. 
«21 ідентичний до канонів CS, 18 частково переглянуто і тільки п'ять можливо 
цілком нові чи радше взяті з Комісії СІС». 2 Хоча в такому разі слід очікувати по
дібностей між східними і латинськими канонами про уряди, тим не менш, між 
ними існує також багато відмінностей. Позаяк детальне порівняльне досліджен
ня двох кодексів щодо цього питання було зроблене в иншому місці, 3 ми не буде
мо знову торкатися цієї теми тут. 

Нашою головною метою буде запропонувати коментар до ССЕО кк. 936-978, 
наголосивши на суттєвих відмінностях між теперішнім і колишнім східним зако
нодавством щодо церковних урядів. Тому, коли будуть обговорюватися ці норми, 
ми будемо позначати йогс жирним шрифтом, після чого в дужках вказувати по
передні приписи, з якими їх можна порівнювати.4 Ми також пропонуємо дотри
муватися порядку і поділу цих 43 трьох норм відповідно до Титулу XX. 

1. Вступні канони (кк. 936-937) 
Канон 936 § 1 (CS к. 305). Передусім слід згадати про використання термі

ну «уряд» тут і в инших місцях Східного Кодексу. Ідентифікація цього терміну 
в технічному сенсі «церковного уряду» була рішенням Coetus de coordinatione 

1 Східний канон, який можна порівнювати з СІС-1917 к. 145, знаходимо в РА к. 305. СІС. СІС-1917 к. 146 
не має жодного східного еквіваленту. Щодо решти канонів, то порядок їх розміщення і зміст аналогічний CS 
кк. 88-137 і СІС-1917 кк. 147-195. Єдиним винятком був CS к. 93, який не мав жодного латинського еквіваленту. 

І 2 Nuntia 5 (1977) 47. Примітка: якщо не вказано иншого, переклади з инших мов у цьому коментарі про 
j уряди належать авторові. 

3 Abbass, Two Codes, 151-176: «Offices in the Church)). 
4 Таке порівняння канонів є бажаним, тому шо існуючий синопсис, що міститься у виданні Східного Кодек

су ССЕС може бути ненадійним. Див. J. Abbass, «Note regarding the Tables of Corresponding Canons in the C L S A 
Translation of the New Eastern Code», Jurist 54 (1994) 237-247. 

1 
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після вивчення вживання слова «уряд» у всьому проекті майбутнього кодексу, 
для того щоб визначити його точне юридичне значення. У той час як значення 
«уряду» в проекті також охоплювало «божественний уряд», «місце праці», нада
ну «гідність» чи «обов'язок», координаційний комітет вибрав вживання терміну 
виключно в спеціяльному сенсі «церковного уряду», саме таким чином юридич
но визначеного в цьому каноні.5 Водночас комітет вирішив усунути ці значення 
або замінити їх на доречніший вислів.6 

У РА к. 305 церковний уряд розумівся у широкому сенсі («будь-яке завдання, 
що законно виконується для духовної цілі»), а також у вузькому сенсі. Дотри
муючись визначення, на яке було вказано в РО 20, 2,7 нова норма усуває це роз
різнення і, по суті, описує те, що попереднє законодавство називало церковним 
урядом у вузькому сенсі.8 Тому визначення уряду у Церкві може бути розділене 
на подальші три елементи: 1) будь-яке завдання, що виконується для духовної 
мети; 2) установлене на постійно; 3) самим Господом або компетентною вла
дою. Це визначення характеризують організаційні критерії, які більше уточню
ють завдання (типт), що виконується з духовною метою. Щоб заснувати уряд, 
це завдання не тільки має бути встановлене на постійно, але й встановлене або 
самим Господом, або компетентною церковною владою. 9 Відповідно, єпископ
ський уряд, що є наступником апостолів, встановлених самим Господом, є цер
ковним урядом. Це не означає, що кожен єпископ має уряд. Наприклад, замість 
того, щоб бути призначеним до єпархії, нововисвячений єпископ може бути при
значеним на уряд тимчасового візитатора в чернечому чині, щоб повідомляти 
про його сучасний стан. Знову ж, якщо про парохіянина, який добровільно вико
нує роль катехизатора, не можна сказати, що він має уряд, то особа, призначена 
і встановлена директором релігійної освіти у парохії (священнослужителя, чен
ця чи мирянина) безумовно виконує церковний уряд. 

§§ 2-3. Ці параграфи далі ілюструють формальні організаційні аспекти, ж 
характеризують церковні уряди. По-перше, право чи декрет компетентної влади, 
яка встановлює уряд повинні також формулювати права і обов'язки, що властиві 
цьому урядові. Крім того, якщо право не постановляє иншого або так випливає 
з природи речі; та сама влада, що встановлює уряд, компетентна також робити 
канонічне призначення 1 0 на цей уряд, а також змінювати чи скасовувати його. 

'NuntiaH (1985) 75. 
6 Тим не менш, слід додати, що Східний Кодекс не використовує терміну «уряд» виключно в сенсі «цер

ковного уряду». Термін також використовується у сенсі «державної посади» в кк. 383 пп. 1-е і 3-є; 641 і 762 
§ 1 п. 7-е. 

7 vqudhhet mumis slabiliter collahtm infinem spirilualem exercendum» («будь-яке завдання, що надане на по
стійно і виконується для духовної мети») [AAS 58 (1966) 1021]. 

8 Слід зауважити, що РА к. 305 не обмежив значення церковного уряду у вузькому сенсі тими (священнос
лужителями), які беруть участь у церковній владі тільки завдяки свяченню чи юрисдикції. Значення церковного 
уряду вже поширилося на тих (ченців і мирян), які брали участь у церковній владі завдяки (якійсь иншій пу
блічній церковній владі» (aliam publicam ecclesiasticam potestatem). 

9 Див. Francesco Coccopalraerio, «Note sul concetto di ufficio ecclesiastico», La Scuola Cattolica 116 (1988) 
60-73, особл. 65-66. 

10 Три способи здійснення «канонічного призначеїшя» будуть пояснені в к. 938. 
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Канон 937. Підкреслюючи першорядну важливість власне церковного уряду, 
РО 20, 2" вважає вторинним право на дохід, який пов'язаний з цим урядом. 1 2 На
давши першорядне місце концепції церковного уряду в к. 936, Східний Кодекс 
також встановлює закон щодо вторинного права отримувати винагороду з цього 
уряду. Спершу встановивши, що влада, яка засновує уряд, повинна подбати про 
існування необхідних засобів для виконання цього уряду, к. 937 § 1 стверджує, 
що та сама влада повинна забезпечити справедливу винагороду для тих, хто 
здійснює його. Якщо загальне право не встановлює иншого, цю загальну нор
му детальніше повинно окреслити партикулярне право кожної Церкви sui iuris 
(§ 2). Хоча норма, що подібна до к. 937, не існувала в попередньому східному за
конодавстві, вона вже була частиною проекту 1975 р. стосовно церковних урядів 
і залишалася в основному незмінною. 1 3 

1.1. Канонічне призначення урядів (кк. 938-964) 
Канон 938 (CS к. 88 § І 1 4 ) . Уряду не можна правосильно одержати без кано

нічного призначення. Визначення «канонічного призначення» в CS к. 88 § 2 1 5, 
яке було прив'язувалося тільки до надання церковного уряду, не було збережене, 
позаяк канонічне призначення може також стосуватися надання визначеного за
вдання (munus) у Церкві. 1 6 Також видається, що CS к. 101, який вимагав, щоб 
призначення на будь-який уряд було письмовим, не впроваджено у новий кодекс. 
Однак, по суті, ця вимога залишається у Східному Кодексі, позаяк к. 1510 § 2 
п. 1-е спеціяльно ототожнює канонічне призначення як адміністративний акт, 
який зазвичай має бути виданий письмово (к. 1514). Однак, як і раніше, позаяк 
виразно не стверджено, що письмове канонічне призначення потрібне для право-
сильности, уряд можна правосильно отримати через канонічне призначення, яке 
не має письмової форми (к. 1495). 

Канон 939 (CS к. 89). Серед чотирьох типів канонічного призначення, визна
них у CS к. 89, було встановлення законним настоятелем кандидата, представле
ного чи призначеного раніше патроном. За винятком цього різновиду каноніч
ного призначення шляхом представлення, к. 939 повторює инші три способи, 
якими може бути здійснене канонічне призначення на уряд. По-перше, каноніч
не призначення відбувається через вільне надавання компетентною владою. Це 
особливо стосується єпархіяльного єпископа, чиє право вільно надавати церков
ні уряди було підтверджене в CD 28, І . 1 7 Наприклад, крім вільного призначення 

" AAS 58(1966) 1021. 
12 Метою було усунути чи, принаймні, реформувати систему бенефіцій, які існували в Латинській Церкві 

(СІС-1917 кк. 1409-1488). 
nNuntia 5 (1977) 48. 
14 Тут і далі відповідні канони знаходимо в CS. 
15 CS к. 88 § 2 стверджував: «Під канонічним призначенням розуміють надання церковного уряду компе

тентною церковною владою відповідно до канонічних приписів». 
16 Наприклад, канонічне призначення також вимагається для єпископа, якому доручається окреслене за

вдання у Церкві (к. 187 § 1). 
17 CD 28, 1: «Єпископ повинен мати необхідну свободу у призначенні урядів чи бенефіцій, для того щоб 

могти краще розподіляти священнослужіння між своїми священиками, справедливо і з найбільшою користю. 
З цього випливає, що права чи привілеї, які будь-яким чином обмежують цю свободу, можуть бути скасовані» 
(Tanner, D E C , том II, с. 932). 
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протосинкела і синкелів (к. 247 § 1), судового вікарія (к. 1086 § 1) та инших 
службовців курії, єпархіяльний єпископ вільно наділяє инші уряди, які він вва
жає потрібними чи корисними для єпархії (к. 243 § 3). 

Другий тип канонічного призначення відбувається через затвердження компе
тентною владою виборів, які були проведені стосовно церковного уряду. Такі ви
бори і подальше затвердження часто вимагаються уставом чи статутами черне
чих чинів або згромаджень. Однак, якщо вибори не потребують затвердження, то 
згоди обраної особи достатньо, щоб відбулося канонічне призначення. Так від
бувається у випадку виборів Римського Архиєрея (к. 44 § 1). По-третє, каноніч
не призначення здійснюється через допущення компетентною владою кандида
та, який був постульований 1 8 на церковний уряд. Знову ж, цього зазвичай вима
гає статутне (партикулярне) право чернечих інститутів. 

Канон 940 (CS к. 95). Здебільшого повторюючи CS к. 95, § 1, ця норма вима
гає, щоб особа, якій доручають уряд, була здатною, тобто, наділеною якостями, 
приписаними законом. Наприклад, щоб кандидат вважався придатним для єпис
копату, він повинен мати 35 років (к. 180 п. 4-е). Якщо призначеній особі бракує 
необхідних якостей, § 2 стверджує, що канонічне призначення є недійсним тіль
ки в тому разі, коли так застерігає право. У випадку нововисвяченого єпископа, 
якому тридцять чотири роки, номінування все одно буде правосильним, позаяк 
к. 180 не приписує, що встановлений вік потрібен для правосильности. Тим не 
менш, якщо канонічне призначення здійснене, незважаючи на брак необхідних 
якостей, § 2 далі стверджує, що призначення може бути скасоване декретом ком
петентної влади з дотриманням справедливости. 

Канон 941 (CS к. 97). У новому законодавстві загальне правило яке каже, що 
канонічне призначення ніколи не може бути відкладене на більше, ніж шість ко
рисних місяців з часу отримання повідомлення про вакантність уряду, не має 
жодних винятків. CS к. 97 дозволяв, щоб призначення для парохій (CS к. 499) 
було надане і через більш ніж шість місяців: на розсуд єпископа і відповідно 
до «особливостей людей і місць». Цей виняток було усунуто впродовж проце
су перегляду спеціяльною групою консультантів, які мали «думку, що періоду 
шести місяців слід також дотримуватися стосовно призначень на парохіяльні 
вакансії». 1 9 

Канон 942 (CS к. 98 §§ 1-2). Відповідно до CS к. 98, особа не може мати два 
уряди, які є «несумісними» (§ 1), тобто, реально їх не можна виконувати одно
часно (§ 2). Однак, надання двох таких урядів одній особі було можливе, якщо 
це дозволяв Римський Престол і перший несумісний уряд згадувався в проханні 
або, якщо до документу про призначення була додана клявзула, що анулювала 
заборону (§ 3). Нова норма повторює загальний принцип, що численні уряди, які 
неможливо належним чином виконувати одночасно однією й тією ж особою, не 

18 Див. Коментар до кк. 961-964. 
" № / я / м 1 3 ( 1 9 8 1 ) 6 . 
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слід надавати одній особі. 2 0 Однак, вона дозволяє такі призначення на два, або 
навіть більше урядів, якщо є реальна потреба. Хоча заборона справді є більш су
б'єктивна і не така сувора, як раніше, вона, мабуть, більше відповідає реальному 
становищу тих Церков sui iuris, яким бракує працівників. 

Канон 943 § 1 (CS к. 91 § 1). Канонічне призначення на уряд, який, згідно 
з правом, не є вакантним, неправосильне, і наступна вакантність цього уряду не 
узаконює призначення. Наприклад, позаяк парох зазвичай є сталим на своєму 
уряді (к. 284 § 3), канонічне призначення не може бути зроблене перед його май
бутнім перенесенням. Тільки у час його перенесення і дійсної вакантное™ уряду 
може бути зроблене правосильне призначення цього уряду. § З (CS 91 § 2) - ця 
норма далі уточнює, що будь-яка обіцянка, зроблена заздалегідь щодо призна
чення уряду не має жодних канонічних наслідків. 

§ 2. Кваліфікуючи загальне правило у к. 943 § 1, ця нова норма дозволяє здійс
нення канонічного призначення впродовж шести місяців перед закінченням 
терміну уряду, який був наданий на визначений період часу. Тому, наприклад, 
канонічне призначення таких урядів як протосинкел і синкели (к. 251 § 1), судо
вий вікарій (к. 1088 § 1) і ті парохи, що призначені на визначений час (к. 184 § З 
пп. 1-е-4-е) може відбутися впродовж шести місяців перед закінченням цього 
терміну. Однак призначення не матиме сили до дня вакантности цього уряду. 

Канон 944 (CS к. 92). Хоча уряд стає юридично вакантним, може статися так, 
що колишній службовець відмовляється його звільнити, і або він, або навіть ин-
ша особа, незаконно займає його. Щоб уникнути таких зловживань, ця норма 
дозволяє здійснювати канонічне призначення на такий уряд, за умови, що згідно 
з приписами права 2 1 буде стверджено, що володіння не є канонічним і про це 
ствердження згадується в документі про надання уряду. 

Канон 945 (CS к. 100). Може статися так, що влада, компетентна надавати 
уряд, має перешкоду або нехтує цим, і таке призначення повинна виконати инша 
особа. Ця норма встановлює, що особа, яка надає уряд, діючи за когось недбай
ливого чи того, хто має перешкоду, однак, не отримує жодної влади над особою, 
яка отримує уряд. Юридичне становище останньої залишається таким самим, 
якби призначення відбулося відповідно до припису права. Наприклад, якщо ко
легія єпархіяльних консультантів не може обрати єпархіяльного адміністратора 
вакантного престолу впродовж восьми днів (к. 221 п. 3-є), то митрополит, який 
повинен надати уряд (к. 221 п. 4-е) не набуває влади над адміністратором, якого 
він згодом призначає. Незалежно від митрополита і відповідно до закону адміні
стратор негайно отримує владу і не потребує затвердження (к. 221 п. 5-е). 

Канон 946 (CS к. 93). Ця норма підтверджує правило Східних Церков, що ка
нонічні призначення є недійсними на підставі самого права, якщо вони здійснені 
під впливом важкого і несправедливого страху, підступу, істотної помилки або 

20 Слово «несумісний» було опущене як непотрібне (Nuntia 18 [1984] 28). 
21 Щодо процедури про позасудові декрети, див. кк. 1517-1520. 
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через симонію. Сучасний канон також з'ясовує трудність у тлумаченні, що п 
сутня в колишньому каноні. 2 2 Слід також зауважити, що канон є одним з винят 
з правила (к. 932 § 2), що юридичні акти, здійснені під впливом важкого стр 
чи підступу, є загалом правосильними. 

1.1. Вибори (кк. 947-960) 
Важлива відмінність між сучасним і колишнім законодавством про вибо 

полягає в тому, що CS к. 102, який, по суті, дозволяв партикулярному праву зі 
нювати загальні норми щодо виборів, не був перенесений у ССЕО. 2 3 Хоча йо 
включення раніше передбачалося в PCCICOR,24 канон був пізніше опущений з 
ради пропозиції щодо «єдиного фіксованого і визначеного правила, досить ст 
лого, яке служитиме загальному добру, спокою і безпеці більш фундаментал; 
них прав усіх». 2 5 Під час denua recognitio Проекту 1981 року стосовно церкої 
них урядів 2 6 було зроблено пропозицію запровадити норму як вступний кано 
про вибори, для того щоб «дозволити статутам інститутів посвяченого житт 
мати належні приписи щодо цього». Дослідницька група відкинула пропозицій: 
стверджуючи, що coetus, яка складала проект канонів про ченців, «натомість 
мала думку, що всі ченці дотримуються ius commune de electionibus».21 Усуваючі 
норму, що аналогічна CS к. 102, і роблячи вибір на користь виборів, ССЕО від
повідно дозволяє партикулярному праву кваліфікувати ці загальні норми, тільки 
у тому випадку, коли це виразно передбачено в кк. 947-960.28 

Канон 947 § 1 (CS к. 103). Угруповання, які мають право вибирати на уряд, 
не повинні відкладати цих виборів на час довший, ніж три корисні 2 9 місяці з ча
су отримання повідомлення про його вакантність, якщо тільки право (іш)го не 
застерігає иншого. Це потрібно для безперешкодного звільнення церковних уря
дів, які, згідно з визначенням, формуються на постійно. Розгляньмо, наприклад, 
вакантність уряду провінційного настоятеля чернечого чину. Якщо статути ствер
джують, що настоятель повинен обиратися, вибори не повинні відкладатися на 
більш ніж три корисні місяці, якщо тільки статути не передбачають довшого про-

22 CS к. 93 ствердив: «Officii provisio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo aut errore substantial! vel simoniace 
facta, irrita est ipso iure». 3 латинського тексту не зрозуміло, що саме потрібно: «підступ» чи «істотний підступ», 
позаяк прикметник substantial! міг стосуватися як підступу, так і помилки. ССЕО к. 946 розв'язує цей сумнів, 
опускаючи out між «підступом» та «помилкою» і вставляючи натомість кому. 

23 CS к. 102 стверджував: «Вибори Римського Архиєрея регулюються виключно апостольськими консти
туціями щодо цього питання; на инших церковних виборах потрібно було дотримуватися приписів подальших 
канонів і особливих статутів, якщо такі існують, законно встановлених щодо певних урядів». 

24 Nuntia 5 (1977)48. 
2 3 М ш г ш 1 3 ( 1 9 8 1 ) 6 . 
26 Див. Проект 1981 р. щодо загальних приписів і тимчасового майна Церкви у Nuntia 13 (1981) 3-58, па 

с. 20-28. 
»Nuntia 18(1984)30. 
28 До канонів ССЕО, у яких клявзула про виняток дозволяє праву змінювати норми щодо виборів, належать: 

к. 947 § 1; 948 § 1; 949 § 1; 956 § 1; 958 і 960 § 2. 
29 Обраховуючи «корисний» час завжди слід пам'ятати, що час не минає «для того, хто не знає, або для того, 

хто не може діяти» (к. 1544 § 2). 
30 Якщо немає спеціяльного згадування «загального права» чи «партикулярного права» (к. 1493), «право» 

стосується їх обох і охоплює їх, не виключаючи звичаєвого права. 
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міжку часу. Якщо три місяці минули без виборів, загальна норма приписує, що 
вакантний уряд повинен бути вільно наданий владою, яка має право затверджен
ня виборів або замінного призначення уряду. У випадку вакантного уряду про
вінційного настоятеля канонічне призначення повинен зробити вищий настоя
тель чину (к. 515 § 2). 

§ 2 (СБ 120). Компетентна влада може також вільно призначати на уряд, коли 
угруповання втратило право обирати в якийсь инший спосіб. Сюди може нале
жати накладення церковної кари, яка була спеціяльно згадана в СБ к. 120. 

Канон 948 § 1 (СБ к. 104 § 1). Цей канон повторює колишню норму, де йшло
ся, що в разі, якщо партикулярне право не постановляє иншого, голова угрупо
вання повинен скликати виборців у зручному місці і в зручний час. І хоча не 
завжди легко визначити, що саме буде зручним для всіх виборців, правило за
хищає від довільности такого вибору.3 1 Коли повідомлення про скликання членів 
угруповання потрібно передати особисто, то воно правосильне, якщо здійснене 
в місці тимчасового або постійного місця проживання або тимчасового пере
бування. 

§ 2 (СБ к. 104 § 2). Якщо виборець, який повинен бути прикликаний, був про
пущений і через це відсутній, вибори залишаються правосильними. Однак, на 
підставі прохання цього виборця і доказу недогляду та відсутности вибори, на
віть після їхнього затвердження, можуть бути анульовані компетентною владою, 
за умови, що згідно з приписами права стверджено, що рекурс був поданий при
наймні після трьох днів від одержання повідомлення про вибори. 

§ З (СБ к. 104 §§ 3-4). Вибори є недійсними, якщо більше третини виборців 
відсутні, хіба що всі відсутні насправді були на них присутні. 

Канон 949 § 1 (С8 к. 105). Після канонічного скликання право голосування 
належить тим виборцям, які присутні у той день і в тому місці, що зазначені у 
скликанні. Вимагаючи особистої присутности, право виключає голосування по
штою чи через уповноваженого, якщо тільки право не передбачає иншого. Тому 
партикулярне право Церкви ііиі іигіз чи чернечого інституту може дозволяти го
лосування поштою чи через уповноваженого. 

§ 2 (СБ к. 110). Ця норма кваліфікує загальне правило щодо особистої при
сутности у тому разі, коли виборець присутній у будинку, де відбувається голо
сування, але не може брати в ньому участь через хворобу. У цьому випадку ра
хівники повинні прийняти від нього голос у письмовій формі. 

Канон 950 (СБ к. 106). Загальне правило, сформульоване тут, полягає в тому, 
що особа має один голос, навіть якщо вона має право голосувати від власного 
імени згідно з кількома титулами. Це не перешкоджає такому виборцеві, якщо 
право дозволяє голосування через уповноваженого, проголосувати вдруге від 
імени когось иншого. Однак, за відсутности норми, що дозволяє партикулярно-

31 Вибір місця і часу, що зручні для виборців, не належить до вимог латинського канону про скликання 
(СІСк. 166). 
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му праву змінювати це загальне правило (CS к. 102), другий голос від власного 
імени виборця у Східних Католицьких Церквах більше неможливий. Це справді 
так, хоча тепер тій самій особі трохи легше отримати два церковні уряди (к. 942), 
а тому мати більше титулів для голосування на виборах. 

Канон 951 (CS к. 107). Сучасна норма стверджує, що не може бути допуще
ний до голосування той, хто не належить до угруповання; в иншому разі вибори 
недійсні на підставі самого права. Уточнення, що містилося в попередньому пра
вилі «за винятком законно набутих привілеїв», було опущене. Також новий канон 
не дозволяє партикулярному праву кваліфікувати загальну норму. 

Канон 952 (CS к. 108). Згідно з попереднім законодавством, якщо свобода 
виборів порушувалася втручанням инших осіб, вибори були неправосильними. 
Розширюючи дію канону, нова норма стверджує, що коли свобода виборів була 
якимось чином порушена, вибори є недійсними (неіснуючими) на підставі само
го права. 

Канон 953 § 1 (CS к. 109 § 1). Відповідно до к. 953 § 1, нездатним до голосу
вання є: 1-е той, хто нездатний до розумного людського акту; 2-е той, хто не має 
активного голосу; 3-є той, хто прилюдно покинув католицьку віру або прилюдно 
відійшов від єдности з Католицькою Церквою. Попереднє законодавство також 
перелічувало тих, хто не досягнув зрілости (impubères). PCCICOR замінила їх на 
неповнолітніх (minores) і згодом опустила, щоб не перешкоджати праву на голос 
неповнолітніх, які належать до таких угруповань, як об'єднання вірних. 3 2 Хоча 
ще в проекті 1986 р. ті, які були покарані великою екскомунікою, також згадува
лися як нездатні до голосування, 3 3 ця клявзула була опущена, позаяк, на підставі 
к. 1434 § 3, вони вже включені до тих, хто не має активного голосу.3 4 Відсутність 
в особи активного голосу чи повноваження голосувати зазвичай витікає з судо
вих декретів або, в инших випадках, з приписів партикулярного права. Щодо тих, 
які покинули католицьку віру або відійшли від єдности з Католицькою Церквою, 
канон стверджує, що вони будуть нездатними голосувати, коли про це буде відо
мо публічно. 

§ 2 (CS к. 109 § 2). Якщо одна з осіб, згаданих в § 1 цього канону, допускаєть
ся до голосування, то цей голос є недійсним, але самі вибори правосильні, якщо 
тільки не буде встановлено, що після відрахування цього голосу обрана особа 
не отримала потрібного числа голосів. Встановлення цього факту без сумніву 
буде важким, позаяк к. 954 § 1 п. 2-е приписує таємне голосування і не допускає 
жодних винятків. Як і колишня норма, к. 953 § 2 також проголошував вибори не
дійсними, якщо особа, покарана екскомунікою, була свідомо допущена до голо
сування. Згодом PCCICOR опустила цю норму, позаяк з особами, які були пока-

пШп(іа 18(1984)32. 
33 БСІСО к. 949 § 1 п. 3-є. Див. ИиМіа 24-25 (1986) 170. 
34 Під час Легша гесо%пШо проекту 1981 р. дослідницька група також висловила свою думку, хоча ця згадка 

все одно з'єявилася в ЭС1СО к. 949 1 п. 3-є. Див. Иипііа 18 (1984) 33. 
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рані великою екскомунікою, слід поводитися так, як з тими, хто не має активного 
голосу і чий голос зазвичай не робить голосування неправосильним. 3 5 

Канон 954 (CS к. 111). Голос особи є недійсним, хіба що він є: 1-е вільним; 
2-е таємним, певним, безумовним і визначеним. Щодо першого пункту канон 
вказує на те, що голос є недійсним, якщо виборця безпосередньо чи опосередко
вано спонукав важкий страх чи підступ до обрання певної особи або кількох осіб 
окремо. Це знову є винятком із загальної норми, яка в инших випадках вважає 
юридичні акти, здійснені під впливом важкого страху чи підступу правосильни-
ми (к. 932 § 2). Щодо другого ряду вимог сучасна норма наполягає, що відки
дається будь-який протилежний звичай. Речення reprobata quacumque contraria 
consuetudine було додане до ТІ (CS к. I l l § I n . 2-е) на початку перегляду Ко
дексу через зловживання, про існування яких було відомо. 3 6 Коли під час denua 
recognitio було запропоновано пропустити це речення, дослідницька група збе
регла його, тому що на Сході існували протилежні звичаї». 3 7 

Якщо голосування особи повинне бути таємним, то виключене голосування 
руками чи вигуками. Навіть там, де підняття рук є незапам'ятним звичаєм вибор
чого процесу відповідно до партикулярного права (наприклад у yogam християн 
св. Томи), воно було скасоване (к. 6 п. 2-е), якщо тільки це не вибори на церков
ний уряд. Голосування повинне бути певним, тобто, особа не може голосувати 
просто за «Димитрія», якщо кандидатами на виборах є два Димитрії. Голосу
вання повинне також бути безумовним, вільним від будь-яких додаткових умов 
(наприклад, «Я вибираю NN, якщо...»). Зрештою, голосування повинне бути ви
значеним, тобто, чітко ідентифікувати особу, за яку голосують: наприклад, голо
сування мусить бути або за «Бутроса», або за «Булоса», а не за «Бутроса» або 
«Булоса». Умови, що пов'язуються з голосуванням перед виборами, вважаються 
такими, що не були пов'язані. Однак, якщо умови висловлені на самій картці, то 
голосування є недійсним. Відповідно до CS к. 112 ніхто не може правосильно 
голосувати за себе. Але під час таємного голосування це навряд чи можна вста
новити; тому правило було скасоване: особа може голосувати за себе. 

Канон 955 (CS к. 113). Перед виборами з-посеред угруповання слід призначи
ти принаймні двох рахівників (§ 1) у спосіб, який приписує партикулярне право. 
Клятва, яку раніше мали складати рахівники, була скасована. 3 8 Рахівники пови
нні зібрати голоси, встановити в присутності голови, що число карток дорівнює 
числу виборців, і після цього публічно оголосити про результати (§ 2). Якщо чис
ло карток не дорівнює кількості виборців, то нічого не було зроблено (§ 3). По
передня норма дозволяла можливі утримання, 3 9 але нова норма ні. Дослідницька 
група ствердила, «що завдяки цьому буде краще збережено правильний порядок 

"Мтіїа 18(1984)33. 
*№пИа5 (1977) 48. 
"іУилгга 18(1984)33. 
"МипПа 18(1984)34. 
" СБ к. 113 § 3 стверджував: «Якщо число голосів перевищує (гареге/) число виборців, нічого не було 

зроблено». 
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виборів, навіть якщо це зобов'язує тих, хто бажає утримуватися, віддавати свою 
«незаповнену картку».'10 Відповідно до CS к. 113 § 4, картки потрібно спалювати 
після кожного голосування, або, якщо їх відбувається кілька під час сесії, після 
кожної сесії. Тепер картки мають бути знищені (destruantur), що може означати 
спалення, рвання, подрібнення чи утилізацію (§ 4). Хід виборів повинен бути 
зафіксований протоколістом і, після прочитання перед виборцями, підписаний 
принаймні тим же протоколістом, головою і рахівниками, і зберігатися в архіві 
угруповання. Щоб гарантувати точність протоколу, нова норма додала вимогу, 
щоб хід виборів був прочитаний перед виборцями, перш ніж він буде підписа
ний. Однак, у цьому формулюванні немає вимоги, щоб протоколіст зачитував хід 
виборів. Для гарантування більшої точности зафіксованих результатів виборів, 
було б навіть бажано, щоб хід виборів зачитував хтось инший (наприклад, се
кретар). 

Канон 956 (РА к. 116). Цей канон стосується виборів, які можуть бути або не 
бути колегіяльними актами (к. 924 п. 3-є).4 1 Канон дозволяє винятки у загально
му праві, але не в партикулярному.42 Канон стверджує, що коли присутня біль
шість скликаних, вибори відбуваються таким чином: 1) абсолютна більшість 4 3 

присутніх при першому підрахунку; 2) після двох безрезультатних підрахунків 
відносна більшість 4 4 при третьому підрахунку; 3) якщо голоси рівні після третьо
го підрахунку, обраною слід вважати особу, що старша за віком. У цьому остан
ньому випадку, якщо він стосується виборів тільки серед священнослужителів 
чи ченців, обраною є особа, що старша за свяченням або, серед ченців, старша за 
першого професією. Той, хто головує на виборах, повинен оголосити особу, яка 
була обрана. 

Канон 957 § 1 (CS к. 117 § 1). Про обрання потрібно негайно повідомити 
обраного письмово або в инший законний спосіб. Попередня норма згадувала 
подальші винятки з правил про повідомлення: вибори патріярха, який не є ви
свячений єпископом (CS к. 235 § 3) і вибори єпископа перед отриманням затвер
дження від Римського Престолу, з урахуванням того, що він був у списку канди
датів, схвалених Римом (CS к. 253). ССЕО досі забороняє негайне повідомлення 
про обрання, коли особа, обрана патріярхом, не є висвяченим єпископом (к. 73), 
або коли особа, обрана єпископом, не перебуває у списку кандидатів, схваленому 
Римом (к. 185 § 1). Хоча к. 957 § 1 не посилається на загальне чи партикулярне 
право, немає жодного сумніву, що ці винятки з правил про повідомлення стосу
ються виборів, які регулюють кк. 67 і 181 § 1, які дозволяють винятки. 

40 N11)1110 18 (1984) 34. «Причина полягає в тому, щоб «переконатися, що жоден голос не був віднятий» 
(можливо, рахівниками). Але тому виборець, який вперто відмовляється вкидати картку, може зупинити весь 
виборчий процес (§ 3). 

4 1Див.:Мн7/ш 18(1984)34, 
42 Прикладами винятків є: вибори патріярха (кк. 69, 72); вибори єпископів (к. 183 §§ 1, 3-4). 
43 Зауважте, що «абсолютна більшість» не дорівнює «половині плюс один». Якщо виборців 9, то кандидат, 

який набирає 5 голосів, отримує більшість. 
44 «Відносна більшість» може бути меншою від половини. Наприклад, якщо під час третього підрахунку 

виборів 9 виборцями А, В і С отримують відповідно 4, 3 і 2 голоси, то А перемагає відносною більшістю. 
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§ 2 (CS к. 117 § 2). Обраний має вісім корисних днів після одержання повідо
млення, щоби повідомити голову угруповання, чи приймає він обрання. В иншо-
му разі вибори не мають результату. 

§ 3 (118 § 1). Якщо обраний не приймає обрання, він втрачає будь-яке право, 
набуте внаслідок виборів, навіть якщо ця особа, переглянувши питання, згодом 
вирішила впродовж восьми днів прийняти обрання. Однак це не забороняє тій 
самій особі бути обраною знову цим угрупованням, яке повинне почати нові ви
бори впордовж місяця після одержання повідомлення про неприйняття. 

Канон 958 (CS к. 118 § 2). Якщо вибори не вимагають затвердження, обраний 
після прийняття вибору відразу повноправно одержує уряд. Прикладами можуть 
бути: вибори папи (к. 44 § 1) і вибори єпархіяльного адміністратора за межами 
території Патріяршої Церкви (к. 221 п. 5-е). За відсутносте припису, подібного 
до CS к. 102, нова норма додає речення nisi aliter iure cavetur, щоб передбачити 
випадки, коли право застерігає инше. Наприклад, обраний патріярх повноправно 
одержує свій уряд після інтронізації (к. 77 § 1). Однак у тих випадках, коли ви
бори вимагають затвердження, обраний тільки набуває право вимагати затвер
дження вибору. 

Канон 959 § 1 (CS к. 119 § 1). Якщо вибори вимагають затвердження, то об
раний повинен просити особисто або через когось иншого затвердження від 
компетентної влади впродовж восьми корисних днів від дня прийняття вибору. 
В иншому разі обраний втрачає будь-які права, хіба що доведе, що йому завади
ла просити затвердження виправдана перешкода. Тому в таких випадках, якщо 
припустити, що обраний отримав повідомлення про обрання того самого дня, 
право передбачає всього шістнадцять корисних днів від часу виборів на те, щоб 
обраний прийняв вибір (8 днів) і згодом просив про затвердження (8 днів). 

§ 2 (118 § 3). Перед отриманням затвердження обраний не може втручатися 
у виконання уряду. Усі такі акти обраного є недійсні. 

Канон 960 § 1 (CS к. 119 § 2). Ця норма повторює колишнє правило, що ком
петентна влада не повинна відмовляти у затвердженні, якщо вона вважає обра
ного здатним і визнає, що вибори були проведені згідно з приписом права. «Здат
ний» (idoneum) у цьому приписі, як і в к. 940 § 1, означає, що особа наділена тими 
якостями, які вимагає право для цього уряду. Також зрозуміло, що затвердження 
повинне бути надане письмово. 4 5 Якщо декрет компетентної влади відмовляє у 
затвердженні, то обрана особа може подати адміністративний рекурс до вищої 
влади (к. 997 § 1). Якщо компетентна влада не видає декрету, к. 1518 встановлює 
часові межі, які застосовуються тут. Якщо партикулярне право не передбачає 
иншого, то після шістдесяти днів мовчання з боку влади, обраний повинен знову 
попросити про затвердження. Подальші тридцять днів мовчання слід тлумачити 

45 Під час сіетш гесо&ііїіо проекту 1981 р. ця вимога, що містилася в СБ к. 119 § 3. опущена тільки тому, що 
вона була «непотрібною, зважаючи на те, що согфгпаїіо сіесііптз є безумовно адміністративним актом, який ... 
повинен бути письмовим». Див. Шпііа 18 (1984) 36. 
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як відмову у затвердженні; після цього проти неї може бути поданий адміністра
тивний рекурс. 

§ 2 (СБ к. 119 § 4). Однак, якщо право не передбачає иншого, після того як 
декрет про обрання справді був отриманий, обрана особа повноправно одержує 
уряд. 

Ми вже зауважили, що ССЕО не запровадив норми, яка робила незаконним 
голос за себе (СБ к. 12). Канони про вибори через компроміс (СБ к. 114-115) та
кож були ліквідовані. Звіти, що супроводжують як формулювання канонів про 
церковні уряди 1975 року, так і Проект 1981 р. вказують на те, що ці канони бу
ли опущені, тому що вибори через компроміс були «невідомі серед східних 
християн» 4 6 і «не будуть використовуватися на Сході тепер». 4 7 

1.2. Постуляція (кк. 961-964) 
Канон 961 (СБ к. 121 § І 4 8 ) . На третій тип канонічного призначення впливає 

спосіб допущення кандидата після постуляції. Сама постуляція стає потрібною, 
коли канонічна перешкода забороняє обрання кандидата. Такі перешкоди для 
одержання уряду можуть полягати у відсутності в кандидата академічної підго
товки, не досягненні певного віку чи забороні перевиборів після визначеної кіль
кості років виконування уряду. Однак, коли перешкода може бути диспензована 
і виборці віддають кандидатові перевагу і вважають його більш відповідним, во
ни можуть постулювати таку особу в компетентної влади. Звісно, передумовою 
до цього є те, що право не передбачає иншого, категорично забороняючи посту-
ляцію. 

Канон 962 (СБ к. 122 § 1). Щоб постуляція була успішною, кандидат повинен 
отримати принаймні дві третини голосів; 4 9 в иншому разі слід починати звичайні 
вибори. Якщо кандидата постулюють, то це або відразу оголошує голова перед 
початком голосування (таємне голосування не приписане для постуляції; тому 
можливе навіть голосування руками), або окремі виборці, вказуючи у своїх карт
ках «Я постулюю» чи «Я постулюю або обираю»). Під час постуляції можливі 
три голосування, як під час виборів. Якщо постульований кандидат не отримує 
дві третини голосів навіть під час третього підрахунку, його виключають з по
дальших виборів з огляду на перешкоду. На відміну від СБ к. 122 § 1, який за 
допомогою поєднання постуляції та виборів дозволяв непостульованому канди
датові бути обраним невеличкою відносною більшістю (наприклад, якщо про
голосувало ЗО виборців, і постульований кандидат А отримав 19 голосів, у той 
час як В і С отримали 6 і 5 відповідно, то В був обраний!), ССЕО виключає цю 
абсурдну можливість. Після невдалої постуляції на виборах може бути найбіль-

"'М/п/іа 5 (1977) 48. 
" Nuntia ІЗ (ІШ) 6. 
48 Заборона в CS к. 121 § 2 на постуляцію у випадку виборів через компроміс була ліквідована разом з ви

борами через компроміс. 
49 Додаткова вимога в CS к. 122 § 2, що голос за постуляцію повинен бути виражений за допомогою слова 

postula («Я постулюю») або формули, що має таке саме значення, не міститься в ССЕО. 
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ше три голосування. Отже, якщо враховувати постуляцію та вибори, усього може 
бути шість голосувань. 5 0 

Канон 963 §§ 1-4 (CS к. 123 §§ 1-4). Якщо кандидат, який має перешкоду, 
отримує потрібні дві третини голосів, угруповання (на практиці, голова) впро
довж восьми корисних днів змушений послати постуляцію владі, яка повинна 
затверджувати вибори. Якщо ця влада не має повноважень диспензувати від 
перешкоди, але бажає дозволити постуляцію, вона повинна отримати диспен-
зу від компетентної влади. Якщо затвердження не потрібне, то постуляцію слід 
послати 5 ' компетентній владі для надання диспензи. Наприклад, чернець, який 
склав першу професію дев'ять років тому отримав постуляцію як провінційний 
настоятель згромадження. 5 2 Якщо відповідні статути вимагають затвердження 
виборів (к. 515 § 2), то постуляцію слід надіслати впродовж восьми корисних 
днів генеральному настоятелю. Не маючи влади диспензувати в цьому випадку,5 3 

генеральний настоятель, який бажає дозволити постуляцію, повинен попросити 
про диспензу від Святого Престолу. Якщо статути не вимагають затвердження, 
то постуляцію слід надіслати Святому Престолові для диспензи. Повинна бути 
вказана виправдана і раціональна причина, яка потрібна для надання диспензи 
(кк. 1536 § 1 і 961). 

Якщо постуляція не надіслана впродовж восьми корисних днів, вона ipso iure 
стає неправосильною. Угруповання в цьому випадку втрачає своє право обрання, 
якщо тільки воно не доведе, що постуляцію йому завадила надіслати виправдана 
перешкода (§ 2). Навіть якщо диспенза надана, то влада, яка має компетенцію за
тверджувати вибори, все одно не зобов'язана дозволити постуляцію. Виборці не 
можуть відкликати постуляцію, що вже надіслана до компетентної влади (§ 4). 

Канон 964 § 1 (CS к. 124 § 1). Якщо компетентна влада не допустить по-
стуляції, не відбувається жодного канонічного наслідку, і право обирати иншого 
кандидата повертається до угруповання. 

§§ 2-3 (CS к. 124 § 2). Якщо постуляція допускається, то про неї слід негайно 
повідомити постульованого і дотримуватися приписів к. 957 §§ 2 і 3. Відразу піс
ля прийняття постуляції постульований повноправно одержує уряд. 

2. Втрата уряду (кк. 965-978) 
Канон 965 § 1 (CS к. 125 § 1). Окрім инших випадків, приписаних правом, 

ця норма перелічує подальші шість способів втрати уряду: 5 4 1) закінчення визна
ченого терміну; 2) досягнення віку, визначеного правом; 3) зречення; 4) перене
сення; 5) усунення; і 6) позбавлення. 

so Про «часткову» поправку до канону, який має ці наслідки, див. Nuntia 18(1984) 36. 
51 Хоча канон не повторює часове обмеження до восьми корисних днів, його можна припустити. 
52 Канонічну перешкоду знаходимо в к. 513 § 1, який вимагає принаймні 10 років від першої професії для 

правосильного обрання на уряд вищого настоятеля чину чи згромадження. 
53 Позаяк диспензу може правосильно надати тільки сам законодавець або вища влада (к. 1536 $ 1), десятиріч

не правило для виборів на уряд вищого настоятеля (к. 1513 § 1) може диспензувати тільки Римський Архиєрей. 
54 Смерть того, хто має уряд, пов'язана з вакантністю уряду, а не його втратою. Наприклад, смерть єпар-

хіяльного єпископа призводить до того, що цей престол стає вакантним (к. 219). 
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§ 2 (CS к. 125 § 2). Навіть якщо влада, яка надала уряд, змінилася, сам уряд 
не втрачається, коли право не застерігає иншого, як у випадку вакантного єпархі-
яльного престолу, коли протосинкел і синкели втрачають уряд (к. 224 § 1). 

Як § 3, так § 4 є новими нормами порівняно з CS.55 Втрата уряду після за
кінчення визначеного терміну або досягнення певного віку стає чинною тільки з 
моменту письмового повідомлення компетентною владою (§ 3). Наприклад, коли 
єпископ за межами територіяльних кордонів Патріяршої Церкви зрікається уря
ду у віці 75 років (к. 210 § 2), втрата уряду стає чинною тільки після письмового 
повідомлення про неї Римським Архиєреєм. Однак письмове повідомлення не 
потрібне для правосильности (к. 1495). Титул вислуженого може бути наданий 
особі, яка втрачає уряд через досягнення визначеного правом віку або через зре
чення (§ 4). Ніщо не забороняє надання почесного титулу мирянам та ченцям так 
само, як і священнослужителям. 

Канон 966 (CS к. 133 § 2). Втрата уряду, яка стала фактом, має бути якомога 
швидше повідомлена всім, хто має будь-яке право щодо канонічного призначен
ня уряду. Ця норма раніше стосувалася тільки випадків зречень (CS к. 133 § 2); 
відповідаючи текстуально СІС к. 184 § 3, тепер вона поширюється на всі ситуа
ції, за яких втрачається уряд. 5 6 

2.1. Зречення (кк. 967-971) 
Канон 967 (CS к. 126). Канони цього артикулу не регулюють зречення після 

досягнення певного віку відповідно до приписів права. Натомість, у цих канонах 
йдеться про зречення за инших обставин до завершення терміну уряду. Особа, 
що відповідальна за свої вчинки, може зректися церковного уряду з виправда
ної причини. Позаяк зречення є юридичним актом, канон передбачає загальну 
норму, коли правосильність такого акту вимагає, щоб він був здійснений «ком
петентною особою» (к. 931 § 1). Достоту так, як церковна влада не повинна при
ймати зречення, яке не має виправданої і зваженої причини (к. 970 § 3), зречення 
особи також повинне бути обґрунтоване об'єктивно зваженими причинами. 

Канон 968 (CS к. 127). Зречення, вчинене під впливом важкого і несправед
ливого страху, підступу, істотної помилки або симонії недійсне на підставі само
го права. Канон повторює ті самі фактори, які роблять недійсними призначення 
уряду (к. 946).57 Щодо важкого і несправедливого страху та підступу правило 
знову становить виняток із загальної норми, яка передбачає, що юридичні акти, 
здійснені в таких обставинах в иншому разі правосильні (к. 932 § 2). 

Канон 969 (CS к. 128-129). Для того щоб зречення було правосильним, воно 
лає бути подане таким чином: 1) письмово або усно в присутності двох свідків; 

" Щодо § 4 див. Nuntia 5 (1977) 49 і стосовно § 3 див. Nuntia 13 (1981) 7. 
№ Найімовірніше, що це була робота Coelus de coordinatione, позаяк канон не з'явився після denua recognitio 

Іроєкту 1981 p., а був частиною Проекту 1986 p. (SCICO к. 962). 
57 Відповідальність за це повідомлення лежить на владі, яка надала уряд. До тих, кому слід повідомити 

эвину, належать ті, хто має право представити чи обрати кандидата. Однак неспроможність зробити таке ло-
домлення не впливає на втрату уряду (Letter and Spirit, с. 104). 
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2) владі, яка відповідає за канонічне призначення уряду. Далі норма передба
чає, що воно починає діяти негайно, якщо тільки не вимагає прийняття. Хоча 
його зазвичай просять, прийняття зречення необов'язкове, наприклад, у випадку 
зречення папи (к. 44 § 2) або єпархіяльного адміністратора, обраного колегією 
єпархіяльних радників (к. 231 § 1). 

Канон 970 (СБ к. 132). Зречення, яке вимагає прийняття, прочинає діяти, піс
ля того як було повідомлене особі, яка зрікається. Хоча прийняття не повинно 
бути письмове, воно має бути повідомлене. Ця перша частина к. 970 § 1 містила
ся в попередньому законодавстві (СБ к. 132). Друга частина § 1 додає нове пра
вило, згідно з яким зречення втрачає всяку силу, коли воно не було повідомлене 
особі, яка зрікається, впродовж трьох місяців. СБ к. 131 § 2 неявно передбачав 
можливість, що єрарх міг правосильно прийняти зречення після трьох місяців. 5 8 

Він також передбачав, що зречення можна відкликати перед його прийняттям, 
але ССЕО к. 970 § 2 постановляє, що зречення, поки його прийняття не було по
відомлене, може бути відкликане тим, хто зрікається. Позаяк зречення може бути 
зроблене тільки з виправданої причини, церковна влада не повинна приймати 
зречення, яке не ґрунтується на виправданій і раціональній причині. Зважаючи 
на те, що канон мовчить про инше, оцінювання і визначення виправданої при
чини передусім залежить від влади, яка вирішує, чи приймати зречення. 

Канон 971 (СБ к. 133 § 1). Зрікшись уряду, особа може згодом отримати той 
самий уряд з иншого титулу. «Титул» у цьому каноні означає инше канонічне 
призначення, здійснене через вільне надання, затвердження або допущення піс
ля постуляції. 

2.2. Перенесення (кк. 972-973) 
Канон 972 (СБ к. 135 §§ 1-2). Перенесення обов'язково стосується двох уря

дів: того, який втрачають, і того, який надають. Таке перенесення може здійсни
ти тільки той, хто, водночас, має право доручати уряд, який звільняється, і уряд, 
який надається. Очевидним прикладом, який допоможе проілюструвати значен
ня канону, є перенесення пароха з одного уряду в инший, який здійснює єпар-
хіяльний єпископ. Коли єпископ і парох погоджуються, то перенесення здій
снюється відповідно до инших норм цього артикулу. Однак, якщо перенесення 
здійснюється всупереч волі того, хто займає уряд, то вимагається поважна при
чина і потрібно дотримуватися процедури, приписаної правом з обов'язковим 
дотриманням права на викладення протилежних думок. Тим паче, єпархіяльний 
єпископ повинен продемонструвати поважну причину і дотримуватися проце
дури, приписаної в кк. 1389-1400, особливо кк. 1397-1400. А щодо права пароха 
заперечувати проти переходу, то к. 1398 підтверджує право письмово викласти 
свої міркування. 

58 Св к. 131 § 2 стверджував: «Місцевий єрарх повинен прийняти чи відхилити зречення впродовж одно
го місяця. Навіть якшо після зречення минув цілий місяць, єрарх може правосильно прийняти зречення, 
якщо тільки особа, яка зрікається, не відкликала зречення перед його прийняттям і не повідомила єрарха про 
відкликання зречення». 
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Якщо перенесення здійснене проти волі члена чернечого інституту чи то
вариства спільного життя на подобу чернечих, то загальну норму, окреслену в 
к. 792 § 2, застосовувати не обов'язково. Первинно до § 2 було додане уточнення, 
яке сприяло приписам чернечих інститутів «у світлі прав ченців, що можуть бути 
иншими». 5 4 Фактично, стосовно процедури, якої слід дотримуватися у випадку 
перенесення уряду, чини, згромадження (к. 514 § 2) і товариства спільного життя 
на подобу чернечих (к. 557) можуть створити инші статутні норми. 

Щоб перенесення почало діяти, воно має бути повідомлене письмово (§ 3). Це 
нова норма, а не просто повторення норми, що, як адміністративний акт, пере
несення повинно переважно здійснюватися письмово (к. 1514). Норма іде далі, 
стверджуючи, що перенесення почне діяти, коли буде повідомлене у письмовій 
формі. 

Канон 973 §§ 1-2 (CS к. 136 §§ 1-2). У разі перенесення, перший уряд стає 
вакантним через канонічне прийняття 6 0 другого уряду. Право (загальне чи пар
тикулярне) може застерегти инше або инакше постановити компетентна влада. 
Позаяк вакантність уряду має безпосередній зв'язок з прийняттям нового уряду, 
§ 2 приписує, що перенесений продовжує отримувати винагороду, пов'язану зі 
своїм попереднім урядом, поки не прийме нового. 

3.3. Усунення (кк. 974-977) 

Канон 974 § 1 (CS к. 134 § 1). CS к. 134 спеціяльно згадував тільки «позбавлен
ня», але очевидно, що він регулював питання, які тепер охоплюють кк. 974-977 
стосовно «усунення» з церковного уряду. Усунути з уряду можна двома способа
ми: 1) на підставі самого права (к. 976); 2) декретом, законно виданим церковною 
владою. Дотримуючись прийняття контрактних принципів цивільного права те
риторії, де укладається договір, у ССЕО (к. 1034), нова норма обумовлює, що де
крет влади повинен враховували права набуті договором. Це особливо важливо 
враховувати в тому разі, коли уряди надаються за договором на визначений пе
ріод часу. У юрисдикції загального права церковну владу зазвичай будуть зобо
в'язувати ці договори, якщо тільки не йдеться про помилку, несумлінність чи 
істотне порушення виконання. 6 1 CS к. 134 § 3 приписував, що декрет не буде ді
яти, поки його письмово не повідомить настоятель; ССЕО к. 974 § 2 вказує, як і 
к. 972 § 2, що декрет про усунення повинен бути повідомлений письмово, перш 
ніж почне діяти. 

Канон 975 §§ 1-2 (CS к. 134 §§ 2-3). Після в повторного впорядкування CS 
к. 134 §§ 2 і 3, була ліквідована термінологія, що розрізняла уряди, яким властиве 

у>Nuntia IS (19Щ 39. 
*° Зауважте, що канон згадує канонічне «прийняття», а не канонічне «призначення» на инший уряд. Коли 

уряди надаються на визначений термін, канонічне призначення може відбутися в межах шести місяців до його 
закінчення (к. 943 § 2). 

61 Виправдання за невиконання договору перелічуються у будь-якому стандартному посібнику з контрактів. 
Про країни загального права див.: S. М. Waddams, The Law of Contracts (Toronto, Canada Law Book Inc., 1984) 
cc. 231-300 (помилка); cc. 326-407 (несумлінність) і cc. 435-479 (істотне порушення виконання). 
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і невластиве усунення. 6 2 Нові приписи розрізняють уряди, які надані: 1) на не-
визначений термін, 2) на визначений період часу; або 3) відповідно до розсудли
вого розгляду компетентною владою. Якщо право не передбачає иншого, особа 
не може бути усунута з уряду, наданого на невизначений термін, хіба якщо це 
зроблено відповідно до процедури, визначеної правом (к. 975 § 1). Наприклад 
процедура усунення пароха, як і його перенесення, окреслена в кк. 1388-1396. 
Нове правило також додає, що повинні існувати поважні причини на користь 
декрету усунення, виданого компетентною владою. Щодо усунення з уряду, на
даного на визначений період часу перед закінченням цього терміну застосову
ються ті ж правила. Однак, особи, яким надано уряд відповідно до розсудливого 
розгляду компетентною владою (як у цивільному праві, «згідно з актом прези
дента»), можуть бути усунені з причини, яку ця влада вважає виправданою з 
дотриманням справедливости (к. 975 § 2). У цьому останньому випадку влада не 
повинна дотримуватися якоїсь особливої процедури. 

Канон 976 §§ 1-2 (СБ к. 130 пп. 4-е-5-е; 157 § 1). Цей канон перелічує по
дальші три способи, якими особа усувається з уряду на підставі самого права: 
1-е втрата клирицького стану; 2-е прилюдний відступ від католицької віри (тоб
то, єресь / віровідступництво) або прилюдний відхід від єдности з Католицькою 
Церквою; або 3-є спроба священнослужителя 6 3 укласти подружжя, навіть якщо 
тільки цивільне (к. 804). Втрата клирицького стану встановлюється внаслідок ви
року, декрету чи рескрипту (к. 394). Тому також і усунення з уряду повинне бути 
встановлене, і § 2 обумовлює, що на усуненню з уряду відповідно до § 1 пп. 2-е 
і 3-є можна наполягати (скажімо, щоб забезпечити його здійснення) тільки тоді, 
коли це було стверджено заявою компетентної влади. Заява вимагається не для 
того, щоб спричинити втрату уряду, яка вже здійснена відповідно до самого пра
ва, а радше, щоб діяти відповідно до неї: здійснити усунення з уряду і його по
дальше надання комусь иншому (к. 944). 

Канон 977. Ця норма текстуально запозичена з СІС к. 195. Вона відповідає 
новій важливості, яку отримала фінансова підтримка того, хто займає церковний 
уряд (к. 937). Якщо хтось був усунутий з уряду декретом компетентної влади, ця 
влада повинна подбати, щоб забезпечити усуненому утримання впродовж від
повідного часу з дотриманням справедливости. Це правило не застосовується, 
якщо особа усунута з уряду на підставі самого права або, у будь-якому разі, якщо 
утримання забезпечене иншим чином. Тому, правило не зобов'язує владу дбати 
про утримання ченця, поки чернець залежить від свого чернечого інституту. Але 
якщо чернець також відпущений чи виключений з чернечого інституту, це пра
вило буде застосовуватися. 

62 СБ 308 § 1 п. 5-е розрізняло подальші різновиди церковних бенефіцій: «Яким властиве усунення і яким 
не властиве усунення, позаяк їх надають так, що не можуть бути відкликані, або довічно». 

63 Зверніть увагу, що спроба одруження мирянина не призводить до усунення з уряду. 
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2.4. Позбавлення (к. 978) 
Канон 978 (CS к. 134 § 1). У той час як колишня норма стосувалася позбав

лення як втрата уряду на підставі самого права або за рішенням законного на
стоятеля, сучасна норма обмежує позбавлення втратою уряду, яка накладена як 
кара за злочин. Вона здійснюється відповідно до карного права (кк. 1401-1467) 
і норм карного процесу (кк. 1468-1487). Наприклад, позбавлення уряду може бу
ти накладене як кара за такі злочини: віровідступництво чи єресь (к. 1436 § 1); 
зловживання церковною владою (к. 1464 § 1); певні злочини суддів та инших 
судових службовців (к. 1115) і злочини супроти життя (кк. 1450-1451). 



Титул XXI 

ВЛАДА УПРАВЛІННЯ 
(кк. 979-995) 

Титул X X I ССЕО походить з СІС-1917 кк. 196-210 про «Звичайну і делего
вану владу», які, безумовно, стали його основою. CS кк. 138-154 відтворили, з 
невеликими суттєвими змінами, законодавство 1917 р. Услід за II Ватиканським 
Собором і післясоборними дебатами канони СІС-1917 були переглянуті і отри
мали нову назву, «Влада управління» (СІС кк. 129-144). Та ж переглянута назва 
збережена в ССЕО, де ми знаходимо канони 979-995. Природа цих канонів по
служила причиною до того, що вони є близькими паралелями до канонів СІС. До 
речі, на стадії перегляду канони ССЕО не були предметом багатьох детальних 
коментарів.1 

Наші канони містять кілька фундаментальних юридичних принципів, які сто
суються не тільки єпископів та єрархів, але й тих, хто займає будь-який церков
ний уряд. Загалом, можна стверджувати, що ці канони відображають неперервну 
юридичну традицію, і тільки деякі з них досі викликають правові суперечки, про 
які ми будемо принагідно згадувати. 

У нашому коментарі до цих норм ми повинні спершу розглянути саму владу 
управління і тих, хто володіє нею (кк. 979-984), а згодом перейти до конкретної 
реалізації виконавчої влади (кк. 988-990), втрати чи призупинення влади управ
ління (кк. 991-993) і, зрештою, до спеціяльних канонів про обсяг виконавчої вла
ди (кк. 994-995). 

1. 
Принципи, схвалені Синодом Єпископів 1967 р. щодо перегляду кодексу ка

нонічного права містили кілька положень, які неминуче повинні були вплинути 
на переглянутий ССЕО. Зокрема, сьомий принцип закликав до чіткого розрізнен
ня між функціями церковної влади, тобто, її законодавчим, виконавчим і судовим 
вимірами; тим паче, кожна з цих функцій мала бути належним чином визначена.2 

Сучасні канони зберегли це потрійне розрізнення, але, з причин, які ми побачимо 
пізніше, замінили термін «виконавча» на «адміністративна». 

1 Див. Nuntia 18 (1984) 41-47; 28 (1989) 129. Коментар щодо СІС кк. 129-144 «Влада управління» див. latter 
and Spirit ce. 76-86. 

2 Див. Com 1 (1969) 83. 
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Перш за все, можемо запитати, чому проектувальники не зберегли у назві 
більш біблійну і соборну формулу «munus regendi», а натомість обрали більш 
юридичне «potestas regiminis». Частково відповідь можна знайти в «Попереджу
ючій роз'яснювальній замітці» № 2, що супроводжує Lumen Gentium. LG 22 
стверджує: «Членом єпископського тіла стає хтось силою святого Таїнства по
свячення та єрархічним спілкуванням з головою і членами колегії». Замітка далі 
пояснює: 

У свяченні дається онтологічний уділ священних служб, як безсумнівно вихо
дить з Передання, і також літургічного. З розмислом уживається вираз «служб», а не 
«властей», бо цей останній вираз можна розуміти як вдасть введену в дію. Щоб така 
здійснена влада мала місце, мусить заіснувати канонічне чи правне визначення через 
вищу, єрархічну владу. Це визначення влади може полягати в призначенні якогось 
означеного уряду чи в призначенні підлеглих та дається відповідно до норм, визна
чених і апробованих найвищою владою.3 

Позаяк наш Титул пов'язаний не стільки безпосередньо з участю в самих свя
щенних функціях (munera sacra), як з їхнім конкретним вираженням в «управ
лінні», і позаяк застосування канонів не обмежується тими, які були висвячені на 
священні функції, а радше поширюється на тих, хто був охрещений, збережено 
більш юридичний вислів, munus regendi. 

1.1. Влада управління (к. 979) 
Канон 979 у двох параграфах стверджує, хто може брати участь у владі управ

ління. Жодного посилання не можна зробити на «юрисдикцію», хоча термін був 
широко вживаним у CS. 

Під «владою управління» ми зазвичай розуміємо публічну владу Церкви 
управляти та керувати своїми членами владою Христа (див. LG 32). Хоча автори 
часто застосовують цей вислів до трьох завдань навчання, освячення і управ-

5 L G , «Prefatory Note of Explanation (Tanner, D E C , II, 899). Біблійний образ «пастирства» (munus pascendi) 
)хоплює три завдання [munera), а саме, munus docendi, munus sancUficandi і munus regendi, у той час як potestas 
egiminis охоплює три влади: potestas legislativa, potestas excecutiova і potestas iudicialis (Nuntia 13 [1981] 7) 
Іоширена думка, що розрізнення між potestas ordinis і potestas regiminis (iurisdictionis) не відповідає східній 
радиції, не є добре обгрунтованою. Згідно з православними авторами - які не розрізняють завдання (munus) 
владу (potestas) - єпископ не потребує нічого, крім єпископського свячення (на кшталт канонічного «визна-
ення» як угорі чи канонічної місії, як у традиційній католицькій доктрині), щоб мати повноту єпископських 
овноважень, і «абсолютне свячення» (тобто, свячення «титулярних єпископів» без жодної пастви) не є ка-
знічним. Potestas regiminis, здійснювана єрархами на кшталт митрополитів і патріярхів над єпископами не 
)зглядається православними як над 'єпископська влада («усі єпископи рівні» - це православна аксіома), а як 
irontis («sollicitudo»: опіка) у застосуванні канонів (John H. Erickson, «Согшпоп Comprehension of Christians 
jnserning Autonomy and Central Power in the Church in View of Orthodox Theology, Kanon 4 [1980] 100-112, на 
108), або «всеосяжна пастирська турбота» (Kallistos Ware, «Ргітасу, Collegiality and the People of God», Eas-
•n Churches Review 3/1 [1970] 18-29). Однак, незалежно від питання термінології, згідно з иншим православ-
м вченим, «розрізнення між владою свячення і владою юрисдикції є дуже реальною; це, безумовно, не пізній 
:іахід. .. .Давня Церква таки розрізняла між владою свячення і владою юрисдикції» (Peter L'Hullier, «Rapport 
rcpouvoirs d'ordrc ct de juridiction dans la tradition orientalc», RDC 23 [1973] 281-289, на cc. 283, 287). Див. 
orge Nedungatt, «Authority of Order and Power of Govemance», Kanon X I V (1998) 66-91, на с. 68. Щодо нісля-
іорової дискусії про священну владу див. A. Celeghin, Orgine е naiura deltapotesta sacra. Brescia, 1987. 
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ління, в контексті сучасних канонів ми використовуємо його в більш обмежено
му сенсі. 

Перший параграф канону передбачає, що ті, хто отримав свячення, здатні 
здійснювати владу управління згідно з приписами права. Канон не стверджує, 
що тільки ті, хто був висвячений, здатні здійснювати таку владу; радше, він та
ким же чином стверджує, що инші вірні (ССЕО к. 7 § 1) - з огляду на своє хре
щення, на підставі якого вони беруть участь у священичій, пророчій і царській 
службі Христа - покликані співпрацювати у її здійсненні. 

Канон починається з доктринального твердження: влада управління існує у 
Церкві з божественного установлення (наприклад, влада зв'язувати і розв'язува
ти - Мт 16: 19), і в СІС-1917 це вважалося невід'ємним для природи Церкви як 
досконалого суспільства; бо без цієї влади вона не буде існувати як така.4 II Ва-
тиканський Собор розглянув зв'язок між владою свячення і владою управління 
(див. LG 32). Деякі автори вважають, що вони істотно пов'язані; 5 инші визнають, 
шо можуть існувати різноманітні вираження священної влади Церкви і посила
ються на те, що вони називають «юрисдикцією», як владу, яка витікає з визнаних 
стосунків в межах видимої єдности спільноти. Инші вважають, що існує тільки 
одна влада, але вона може бути делегована иншим. Тільки час покаже, яка думка 
переважить. Проте, через участь мирян у різноманітних проявах влади управ
ління - зокрема в судовій царині - очевидним є те, що заперечувати можливість 
участи в цій владі мирян безплідно. Ми, однак, можемо визнати, що законодав
цем поки що не було визначено, якою є міра і обсяг «співпраці» инших у цій свя
щенній владі. Справді, це дуже добре, що питання не було визначене остаточно, 
поки залишаються сумніви щодо нього самого. З иншого боку, коли мирян дедалі 
більше закликають «співпрацювати» у здійсненні влади управління, і особливо, 
коли їх призначають на певні церковні уряди, і люди дедалі більше звикають до 
їхньої присутносте, зникає стримане ставлення до визнання цієї участи і бачення 
її не лише як форми «співпраці», але й як реальної участи у цій владі. 6 

1.2. Зовнішній і внутрішній обсяг (к. 980) 
Канон 980, другий у Титулі, пропонує явне розрізнення між двома сферами 

функціонування влади управління: зовнішнім обсягом, пов'язаним з церковною 
спільнотою, і внутрішнім обсягом, який більше стосується зацікавленої особи. 
Канон таким чином розрізняє два типи функціонування внутрішнього обсягу: 
або в межах Таїнства сповіді, або поза ним. 

Загалом, слово «forum» позначає місце для офіційної комерційної діяльнос
те. У канонічному праві воно зазвичай більше стосується сфери діяльносте, ніж 
певного місця. 

4 A. Mendonca, Ecclesial Governance, Ottawa, Saint Paul University, 1993-1994, Ms., c. 7. Я хотів би висловити 
свою подяку Отцю Мендонсі за багато корисних ідей, висловлених у цих доречних нотатках. 

5 Про цю проблему див. W. Aymans, «Ecclesiological Implications of the New Legislation)), StCan 17 (1983) 
63-93, особл. c. 86-87. 

6 Продебатиу РССІСЯдив. PCLTInt, Congregatio Plenaria 20-29 жовтня 1981, Vatican Press, 1991, cc. 35-94. 
190-229. 
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Коли влада управління здійснюється для спільного добра, кажуть, що вона 
перебуває у зовнішньому обсязі; коли вона діє переважно для приватного добра 
окремої особи, налагоджуючи стосунки цієї особи з Богом, то її зазвичай зарахо
вують до внутрішнього обсягу чи обсягу совісти. У деяких конкретних випадках, 
і відповідно до спеціяльних приписів права, дії, здійснені у внутрішньому обсязі, 
можуть згодом мати наслідки у зовнішньому обсязі (див., наприклад, к. 799 щодо 
диспензованих подружніх перешкод). 

Безумовно, ідеальною буде повна відповідність між зовнішнім і внутрішнім 
обсягом. Однак, це не завжди можливо. З цієї причини законодавець визнає роз
різнення між двома і зберігає його в праві. Внутрішній обсяг зазвичай здійсню
ється у питаннях, що стосуються відпущення гріха, звільнення від кар, диспенз 
від перешкод, обітів та особливих випадків, коли йдеться про репутацію особи 
(див. к. 23). Однак такі дії внутрішнього обсягу, часто в далекій перспективі, 
впливають на саму спільноту - і не тільки на зацікавлену особу - наприклад, 
коли йдеться про згіршення і його уникнення. 

1.3. Звичайна і делегована влада (к. 981) 
Раніше «звичайну владу» розуміли тільки як владу, яка була надана Римським 

Архиєреєм через уряд на загальній і постійній основі. Будь-яка инша влада була 
«делегована». Пізніше її почали розуміти як юрисдикцію, пов'язану з урядом, і в 
цьому сенсі використовували в СІС-1917 і СБ. 

Влада, пов'язана з церковним урядом, називається звичайною, і зв'язок між 
урядом і владою, що з нього витікає, має здійснюватися приписами самого права. 
II Ватіканський Собор (РО 20) повторно визначив церковний уряд як «який-не-
будь уряд, даний на постійно і виконуваний для духовної мети». Иншими сло
вами, більше не існує обов'язкового зв'язку між владою свячень і призначенням 
на церковний уряд. Уряд повинен бути встановлений на постійно, у тому сенсі, 
що коли особа, яка фактично займає уряд, покине його, він, тим не менш, існува
тиме далі, і буде обрано наступника. Влада управління повинна бути пов'язана з 
урядом на підставі самої її природи та установлення, і не мати зв'язку з тим, хто 
займає його. 

Делегована влада є такою, що не пов'язана правом з певним урядом; радше, 
вона надана особі актом компетентного начальника, якщо йдеться про владу, яка 
може бути передана иншому повністю чи частково. 

Дві категорії взаємно виключають одна одну: влада управління є або звичай
ною, або делегованою; вона не може співіснувати в одній особі. Звісно, та особа 
може мати звичайну владу для певних питань на підставі уряду, і делеговану 
владу в инших питаннях на підставі делегування (наприклад, парох, який має 
звичайну владу, може також бути уповноваженим єпархіяльного єпископа у пи
таннях, пов'язаних з ченцями). 

У деяких випадках делегування надається через особливі якості особи, без 
жодного зв'язку з урядом, який ця особа посідає в цей час. Таке делегування 
можна було б назвати «строго особистим», позаяк, по суті, уся делегована влада 
є особиста. 
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Особа може отримати загальне делегування, тобто, для визначених питань 
(наприклад, усі подружжя, які укладатимуть в єпархії), або спеціяльне делегуван
ня для певного випадку чи питання (наприклад, делегування засвідчити і благо
словити певне подружжя). 

Канон 981 § 2 зауважує, що звичайна влада може бути або власна, або заступ-
на. Обидва її типи є звичайними, у тому сенсі, що вони пов'язані з урядом самим 
правом (шя). Відмінність полягає у тому, що особа, яка має власну владу, діє від 
власного імени; особа, яка має заступну владу, діє від імени особи, чиїм заступ
ником вона є. Тому, наприклад, у той час як влада єпархіяльного єпископа є зви
чайною і власною, влада протосинкела і синкела є звичайною і заступною. Пе
редбачається, що заступник діятиме згідно з думкою особи, чиїм заступником 
він є. 

Ці відмінності будуть мати особливу важливість, коли йтиметься про наступну 
втрату влади, або навіть про можливе субделегування иншому (див. канон 988). 

1.4. Габітуальні повноваження (к. 982) 
У широкому сенсі цього слова, повноваження - це влада робити щось право-

сильно і дозволено. У вужчому сенсі, це влада, надана спеціяльним актом. 
Габітуальне повноваження - це повноваження, яке кандидат може викорис

товувати, коли цього бажає чи потребує. До II Ватиканського Собору більшість 
єпископів діяли завдяки габітуальним повноваженням, наданим їм, коли вони 
приймали уряд. Однак, більшість з цих повноважень були інтегровані в нове за
конодавство або стали непотрібні. З цієї причини існує менша потреба габітуаль-
них повноважень для єпископів. Однак папські нунції досі отримують список 
спеціяльних повноважень, які вони можуть використовувати, коли виникне по
треба. Так само судовий вікарій на трибуналі і канцлер у єпархії часто прийма
ють від єпархіяльного єпископа перелік повноважень, які використовуються у 
виконанні їхніх функцій, уникаючи таким чином частих рекурсів до вищої влади. 
Нунції, судові вікарії і канцлери не є єрархами з огляду на свій у, д, і їхні повно
важення вважаються особистими. Позаяк такі повноваження делеговані, вони не 
можуть бути довільно відкликані тим, хто їх надає. Але, позаяк габітуальні по
вноваження зазвичай надають єрархам у зв'язку з особливими функціями, Ко
декс передбачає, що коли єрарх, який має габітуальні повноваження, покидає 
уряд, його наступник матиме ті ж повноваження, якщо не було зроблено якихось 
особливих розпоряджень. Наприклад, деякі повноваження надають єрархові че
рез його особливе знання певної мови, культури чи ситуації. Його наступник на 
уряді може не мати такої ж кваліфікації, а відтак і повноважень; або їх потрібно 
буде адаптувати. 

1.5. Обсяг делегованої влади (к. 983) 
Канон 983 починається з твердження: той, хто твердить, що він делегований, 

відповідальний за доведення існування такого делегування. Найкращою формою 
доказу є оригінал письмового документу, який задовольняє вимоги права. На-
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приклад к. 830 стверджує, що надання загального повноваження благословляти 
подружжя повинне бути письмовим. 

Обсяг здійснення делегованої влади обмежений мандатом делегування. Осо
ба, яка використовує делеговане повноваження для випадків чи осіб, що відріз
няються від згаданих у мандаті, робить це неправосильно. Тому, наприклад, де
легування благословляти одне подружжя не охоплює можливости благословити 
натомість инше. 

Однак, к. 983 § 3 зауважує, що існує відмінність між тим, що було делегова
не, і засобами, які використовуються для виконання мандату. Якщо сам мандат 
не був виконаний, спосіб його виконання не впливає на остаточний результат, 
якщо тільки він не був вказаний для правосильности. Наприклад, особа, яка була 
делегована поговорити з особою, щоб отримати згоду на акт, могла би отримати 
цю згоду словесно по телефону або письмово: важливе тільки отримання самої 
згоди. 

1.6. Єрархи (к. 984) 
Канон 984 є одним з дуже важливих канонів у Кодексі. Правильне тлумачен

ня його приписів допоможе уникнути численних помилок, коли будуть застосо
вуватися инші канони у праві. Він дає визначення термінам «єрарх», «місцевий 
єрарх» і, у зв'язку з к. 987, «єпархіяльний єпископ». 

Передусім право розрізняє єрархів і місцевих єрархів. 
Перелік єрархів є таким: Римський Архиєрей (к. 43); Патріярх (к. 56); верхо

вний архиєпископ (к. 151); митрополит, який головує в Митрополичій Церкві sui 
iuris (к. 155); єпархіяльний єпископ (к. 178); ті, які згідно з приписами права тим
часово стають їх наступниками в управлінні (кк. 127, 173,220); вищі настоятелі 
в інститутах посвяченого життя, які мають звичайну владу управління, і ті, які 
тимчасово стають їхніми наступниками (к. 418). 

Далі канон 984 перелічує тих, кого право визначає як місцевих єрархів: Рим
ський Архиєрей (к. 43); єпархіяльний єпископ (к. 178); екзарх (к. 312); апостоль
ський адміністратор (к. 234); ті, які за їхньої відсутности тимчасово і законно 
стали їхніми заступниками в управлінні; протосинкел (к. 245) і синкел (к. 246). 
Також, але тільки для єпархії, у якій вони управляють: патріярх, верховний архи
єпископ, митрополит, який головує над Митрополичою Церквою sui iuris, а та
кож ті, які стають їхніми тимчасовими наступниками. 

Ці терміни є технічними правовими термінами, і їх слід використовувати у 
властивому їм сенсі. Наприклад, див. канони 1048 і 1049, які використовують 
обидва терміни, чітко розрізняючи їх. Таким чином ми можемо розрізняти у пра
ві єпархіяльного єпископа і місцевого єрарха. Перший стосується особи єпис
копа, у той час як другий також стосується, наприклад, протосинкела і синкела. 
Канон 987 розглядає це питання детальніше. 

Заклавши цю основу, Кодекс тепер здатний іти на крок далі, розрізняючи різні 
типи категорій влади управління і їхнє здійснення. 
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2. Різні типи управління і їхнє здійснення 
2.1. Типи управління (к. 985) 
Ьв 21 і 27 розглядають питання потрійної єпископської влади освячування, 

навчання і управління, яка повинна здійснюватися тільки в єрархічній єдности 
з главою і членами колегії єпископів. 

Силою цієї [священної] власти єпископи мають священне право та обов'язок пе
ред Господом видавати закони для своїх підданих, творити суд та нормувати все те, 
що належить до упорядкованого богопочитання й апостоляту. 

Влада керівництва, або управління, поділяється, у свою чергу, на три катего
рії: законодавчу, судову і виконавчу. Однак, слід зауважити, що стосовно Церкви 
це потрійне розрізнення не передбачає відокремлення, як це відбувається у бага
тьох громадянських суспільствах, позаяк вони існують як одне ціле в особі папи 
і, на рівні Партикулярної Церкви (к. 177), єпископа. 

2.1.1. Законодавча влада 
На найвищому рівні, законодавча влада - право створювати закони, що зобо

в'язують вірних, які підлягають їм - здійснюється Римським Архиереем (к. 43) 
і Колегією Єпископів (к. 49). На инших рівнях і в межах їхньої сфери компе
тенції, вона здійснюється призначеною владою, Синодом Єпископів Патріяршої 
Церкви (к. 110), Радою Єрархів (к. 167 § 3) і єпархіяльним єпископом (кк. 178, 
241). Патріярх і верховний архиепископ не мають законодавчої влади, але мо
жуть видавати декрети, інструкції та енцикліки (кк. 82, 152). 

Канон 1493 говорить про «загальне право», тобто закони і законні звичаї 
спільні для всієї Церкви чи всіх Східних Церков, і про «партикулярне право», яке 
охоплює усі закони, законні звичаї статути та инші норми права, які не є спіль
ними для всієї Церкви чи для в Н \ Східних Церков. 

Законодавча влада, за винятком тої, якою володіє найвища влада Церкви, не 
може бути правосильно делегована, якщо це не було виразно застережено в за
гальному праві. Вона повинна здійснюватися особисто. Не може також право, 
що суперечить вищому праву, бути впровадженим в дію законодавцем нижчого 
рівня. 

2.1.2. Судова влада 
Судова влада - це право судити власних підлеглих відповідно до приписів 

права і, у разі потреби, накладати на них покарання (к. 24). 
Таку владу здійснюють судді або колегії суддів, залежно від справи. Єпархі-

яльний єпископ є суддею у першій інстанції в кожній єпархії і для всіх справ, не 
витлумачених виразно у праві (к. 1066). Однак, він зазвичай здійснює свою судо
ву роль через судового вікарія, чий уряд описаний у праві (к. 1086). Після того як 
судді були призначені, вони не можуть делегувати свою владу для певної справи, 
за винятком підготовчих актів, таких як збір свідчень (к. 1093). Якщо суддя не 
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здатен виконувати свої функції, то инший суддя повинен належним чином замі
нити його (к. 1090 § 2). 

2.1.2. Виконавча влада 
Решта канонів у Титулі стосуються того, що иноді називають «адміністратив

ною» чи «виконавчою» владою, і вони будуть розглянуті по черзі. Однак слід 
зауважити, що адміністративна і виконавча влада - це не одне і те ж, бо у своєму 
широкому сенсі означення «адміністративний» охоплює кожну функцію влади 
управління, у тому числі законодавчу і судову, позаяк кожна з цих функцій віді
грає роль в керівництві чи управлінні Церквою. 7 

Виконавча влада може бути визначена як та частина влади управління, яка, 
в межах права, забезпечує спільне добро завдяки виконанню законів, їх тлума
ченню, доповненню чи завершенню відповідно до справи, яка розглядається, 
диспезуванню від них, вирішенню суперечностей, пов'язаних з єрархічними ор
ганами або, зрештою, накладанню в разі потреби певних приписів чи кар. 8 Така 
влада повинна здійснюватися в межах, визначених правом. Відтак, це частина 
ширшої адміністративної влади Церкви у дещо вужчому сенсі: влада застосову
вати і виконувати законодавство.9 

Виконавчі акти зазвичай не стосуються усієї спільноти, а спрямовані на ок
ремих осіб в її межах. Вони не є законами у своїй суті, а підлягають існуючим 
законам; вони можуть визначати норми для виконання раніше встановлених за
конів. 

2.2. Здійснення виконавчої влади (к. 986) 
Уся влада управління повинна здійснюватися тільки над власними підлегли

ми. Але щодо здійснення виконавчої влади законодавцем передбачені певні до
даткові норми. 

Очевидно, що виконавча влада може здійснюватися над власними підлегли
ми, але канон 986 передбачає, що вона може здійснюватися навіть тоді, коли осо
ба, яка наділена такою владою, перебуває поза межами території, або коли під
леглі перебувають поза її межами, за винятком, коли загальне право передбачає 
инше. 

Крім того, вона може здійснюватися щодо тих, які опинилися на цій терито
рії. Це може мати практичну вагу, коли постає питання про надання диспензи на 
те, щоб в єпархії відбулося весілля, хоча обидві сторони фактично проживають 
поза межами її території. Такі ситуації часто трапляються, коли сторони бажа
ють повернутися «додому» для укладання подружжя, щоб бути поряд зі своїми 
батьками, родичами і друзями. Однак диспенза надається тільки в тому випадку, 
коли зацікавлені особи фактично присутні в межах території особи, яка надає 
диспензу. 

7 Див. F. J. Urrutia, «Administrative Power in the Church According to the Code of Canon Law» в StCan 20(1986) 
253-273, на c. 262. 

8 Див. P. V. Pinto, ed., Commento al Codice di diritto canonico, Roma, Urbaniana University Press, 1985, c. 82. 
'Див. RJ. Urrutia, «Administrative Power...», (n. 7), 262. 
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2.3. Права єпархіяльного єпископа чи екзарха (к. 987) 
Канон 987 завершує приписи канону 984, який визначив терміни «єрарх» 

і «місцевий єрарх». 
У сучасному каноні є чітке розрізнення між особою єпархіяльного єпископа 

(чи екзарха) та особами протосинкела і синкела. Хоча всі вони місцеві єрархи, од
нак не можуть робити того, що застережене правом за єпархіяльним єпископом. 

Але канон передбачає, що єпархіяльний єпископ може за допомогою спеціяль-
ного мандату делегувати протосинкелу чи синкелу ті повноваження, які застере
жені особисто за єпархіяльним єпископом і, які не вимагають влади єпископату 
(у тому разі, якщо протосинкел чи синкел є єпископом). 

Відповідно до умов канону 983 § 1 особи, які отримали таке делегування за 
допомогою спеціяльного мандату мають обов'язок довести, що вони були спеці-
яльно делеговані діяти в даній ситуації. З цієї причини такий спеціяльний мандат 
повинен видаватися письмово. 

3. Особливе вираження виконавчої влади 
3.1. Делегування виконавчої влади (к. 988) 
Делегування - це юридичний інститут, який полегшує здійснення управлін

ня, уникаючи зростання кількости урядів і надто частих звернень до вищої вла
ди. Він стосується тільки виконавчої влади, а не законодавчої чи виконавчої. 

к. 140 передбачав, що вся влада юрисдикції може бути делегована, однак нове 
законодавство обмежує його одним різновидом влади. 

Виконавча влада може бути делегована для всіх випадків чи для одного акту, 
якщо тільки право виразно не передбачає иншого. Якщо влада була делегована 
Апостольським Престолом чи патріярхом, скажімо, під час надання габітуаль-
них повноважень, вона може бути субделегована, якщо не передбачено иншого. 

Однак, якщо особа, яка делегує владу, не була Римським Архиєреєм чи патрі
ярхом, то влада - надана для всіх випадків може бути субделегована тільки для 
окремих з них. Якщо делегування було тільки для одного випадку, воно не може 
бути субделеговане, якщо про це не було виразно згадано. 

Субделегована виконавча влада не може бути субделегована далі, якщо про це 
не було виразно стверджено (§ 4). 

Досить цікаво, що Кодекс не вказує, хто може бути делегований. Дехто вва
жає, що можуть бути делеговані лише ті, хто має владу свячень, однак очевидно, 
що це не так, позаяк чернечі настоятелі можуть делегувати членів інституту ви
конувати певні акти. Це питання має особливу вагу сьогодні, коли на практиці 
миряни призначаються на канцлерів в єпархіяльних куріях і отримують перелік 
делегованих повноважень. 1 0 Поки не буде отримано автентичної відповіді про 

10 Відповідно до к. 252 § 1 канцлер єпархіяльної курії повинен бути пресвітером чи дияконом. Однак, поза
як деяким єпархіям не вистачає висвячених працівників, а також тому, що завдяки своїй природі уряд канцлера 
не потребує священства, не бракує випадків, коли компетентні миряни призначаються на цей уряд на підставі 
того, що можна вважати законним застосуванням к. 408 § 2. Однак, з огляду на чітке формулювання к. 252 § 1, 
тільки автентичне тлумачення може раз і назавжди вирішити це питання. 
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протилежне, видається, що миряни здатні приймати делеговану владу для вико
нання актів виконавчої влади, що не вимагає влади свячень. Це може бути форма 
«співпраці» у здійсненні влади управління (к. 979 § 2). 

3.2. Тлумачення виконавчої влади (к. 989) 
До СІС-1917 делегування розглядалося як щось одіозне, позаяк уповноваже

ний діяв за допомогою влади, яка належала виключно тому, хто мав звичайну 
владу. Принцип, окреслений у каноні 989 є не одіозним, а радше заохочувальним, 
оскільки передбачає широке тлумачення певних делегованих повноважень. 

Позаяк універсальне делегування законно прирівняне до звичайної влади, 
його також можна широко тлумачити." Тому у сумнівному випадку потрібно при
ймати більш сприятливе тлумачення. 

Будь-який инший різновид делегування слід тлумачити стисло, тобто, усі умо
ви, приписані правом, повинні бути виконані з суворим дотриманням обставин 
(наприклад, делегування благословляти певне подружжя). 

Канон завершується важливим принципом, що охоплює принцип субсидіар-
ности: вважається, що особа, яка отримала делеговану владу, та все необхідне 
для її здійснення. Однак цим приписом не слід зловживати. Наприклад, делегу
вання благословити вінчання не обов'язково передбачає повноваження диспен-
зувати від перешкоди; але повноваження вислухати сповідь особи, яка зазнає ка
нонічної кари, охоплює повноваження розрішати від цієї кари, позаяк вона пере
шкоджає звершенню Таїнства (див. к. 1431 § І ) . ' 2 

3.3. Делегування двом чи більше особам (к. 990) 
Канон 990 передбачає випадок, коли двоє чи більше осіб компетентні діяти 

у певному випадку, наприклад, надати диспензу. 
Канон розрізняє між тим, що могло би вважатися делегуванням іп зоШит, 

тобто, кільком особам, які мають однакову владу, і делегування колегії, коли кіль
ка людей повинні діяти разом і більшістю досягати рішення. Найпоширеніший 
випадок колегіяльної дії знаходимо у виконанні судової влади, коли призначаєть
ся колегія, щоб прийняти рішення у справі. Однак існують також колегіяльні дії 
на виборах, на певних засіданнях і так далі. 

Канон 990 починається з припущення, яке, однак, може бути спростоване про
тилежним доказом: коли кілька осіб були делеговані, то передбачається, що їхня 
виконавча влада делегована їм індивідуально, а не колегіяльно. Це дозволяє кож
ній особі діяти вільно. Таке може легко відбутися в єпархії, де протосинкел, син-
кел, канцлер, протопресвітер і, можливо, инші, мають здібності вирішити ситу
ацію. Він також передбачає, що особа, яка прагне діяти, має свободу звернутися 
до обраної нею особи і попросити про сприяння чи рішення. 

" Див. А. Мегшопса, Ессіезіаі Сочетапсе, (п. 4), 53. 
12 Див. А. Мепаопса, Ессіеяіаі воуетапсе, (п. 4), 54. 



КК. 979 -995 549 

4. Втрата чи призупинення влади управління 
4.1. Втрата виконавчої влади (к. 991) 
У той час як звичайна влада не втрачається після закінчення терміну влади 

особи, яка надала уряд, пов'язаний з нею, вона втрачається, коли втрачається сам 
уряд. Уряд може бути втрачений багатьма способами, зокрема через смерть, за
вершення заздалегідь визначеного часу, досягнення віку, визначеного правом, зре
чення, перенесення, усунення чи позбавлення (к. 965). Звісно, якщо влада втра
чається, вона більше не може бути делегована иншому. 

Існують инші випадки, коли звичайна влада не втрачається, а призупиняється, 
відтак не може тимчасово використовуватися. Канон 991 § 2 згадує два випадки: 
коли особа, яка була усунена з уряду, або позбавлена його як кару за злочин, по
дає апеляцію до вищої влади (судовий процес) або законний рекурс (адміністра
тивний процес). До отримання результату апеляції чи рекурсу, влада призупиня
ється, якщо для такого випадку передбачено призупинення. 

Позаяк це одіозне питання, його слід тлумачити стисло. Иншими словами, зви
чайна влада призупиняється тільки у двох випадках, згаданих у канонах: позбав
лення і усунення з уряду. Позбавлення зазвичай є наслідком великої екскомуніки 
(к. 1434) або иншого карного позбавлення (к. 1430). Усунення з уряду може від
бутися з допомогою декрету законної влади (к. 974), або на підставі самого права 
(к. 976). 

Відповідно до к. 251 § 3, якщо влада єпархіяльного єпископа призупиняється, 
то призупиняється також влада протосинкела і синкела, якщо тільки вони самі 
не єпископи. 

4.2. Втрата делегованої влади (к. 992) 
Канон 992 § 1 перелічує шість випадків, коли може бути втрачена делегована 

влада: 1) виконання доручення (наприклад, після того як було надано диспензу); 
2) закінчення терміну; 3) вичерпання кількости випадків для яких була надана; 
4) зникнення цільової причини делегування (наприклад, дозвіл диспензувати від 
перешкоди недосягнення певного віку, але сторона тепер досягла потрібного 
віку); 5) скасування делегування делегуючим, подане до відома делегованого; 
6) зречення з боку делегованого, після того як той, хто делегував, отримав по
відомлення про нього і його прийняв. 

Він також згадує один конкретний приклад, коли делегована влада не припи
няється: після припинення влади делегуючого, якщо тільки з доданих клявзул не 
випливає инше. Наприклад, якщо єпархіяльний єпископ, який надає священику 
повноваження вислуховувати сповіді, згодом переноситься до иншої діоцезії, то 
священик зберігає отримані повноваженні, якщо єпископ, що надав їх, не зробив 
цього «на час тривання свого уряду» або відповідно до якоїсь иншої визнаної 
формули. Цей припис права передбачає безперервність пастирського служіння і 
дозволяє уникнути зайвих сумнівів та клопотів. Звісно, коли новий єпархіяльний 
єпископ отримує уряд, він може вирішити підтвердити або відкликати будь-які 
повноваження, надані його попередником. 
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Часом трапляється так, що особа через неуважність виконує акт після закін
чення часу або навіть після вичерпання кількосте справ, для якої було надано де
легування. Канон 992 § 2 передбачає, що коли йдеться виключно про внутрішній 
обсяг, і акт було невідворотно виконано після закінчення терміну або навіть після 
вичерпання кількосте справ, для якої було надано делегування, то він правосиль-
ний. Мимохідь варто зауважити, що к. 142 § 2 СІС не згадує про вичерпання 
кількосте випадків; це можна розглядати як lacuna в СІС. 

4.3. Призупинення виконавчої влади управління (к. 933) 
Часто трапляється, що після використання виконавчої влади, особа, проти 

якої була здійснена влада, бажає подати рекурс до вищої влади з проханням про
голосити рішення недійсним, анульованим, відкликаним чи виправленим. Кано
ни 996-1006 розглядають таку можливість. 

Особа, яка бажає подати рекурс проти адміністративного декрету зобов'язана 
дотримуватися його, якщо у декреті не було стверджено, що рекурс буде мати 
припиняючу дію. У Кодексі згадано три випадки припиняючої дії a iure: рекурс 
проти усунення пароха (див. к. 1396 § 3); рекурс проти покарань, накладених по-
засудового декрету (к. 1487 § 2); рекурс проти декрету звільнення ченця (кк. 501 
§ 2; 552 § 3) 

Тому, за винятком згаданих випадків, якщо подано рекурс проти декрету, де
крет продовжує діяти до отримання результату рекурсу, і особа, яка видала його, 
має право здійснювати владу управління, чи то пов'язану з урядом, чи то належ
но делеговану. 

5. Особливі приписи стосовно обсягу виконавчої влади 
5.1. Доповнення виконавчої влади управління (к. 994) 
Канон 994 містить дуже суттєву і важливу пастирську норму. Згадаймо, що 

мета влади управління і її здійснення є подвійна: служіння Церкві і добро душ. 
Для того щоб уникнути серйозної шкоди для вірних, особливо духовної природи, 
за певних умов виконавча влада управління доповнюється як у внутрішньому, 
так і в зовнішньому обсязі, якщо її не вистачає тим, хто здійснює її.13 Ці умови 
стосуються чотирьох можливих випадків: 1) загальної фактичної помилки; 2) за
гальної правової помилки; 3) позитивного і правдоподібного сумніву; 4) право
вого або фактичного сумніву. 

Принципом «Ecclesia supplet» (буквально, «Церква доповнююча», тобто, ком
пенсує те, чого не вистачає) можуть зловживати, якщо його неправильно розумі
ти і застосовувати; за таких умов добро, до якого прагне канон, може бути легко 
зруйноване. 

Немає жодного сумніву, що принцип «Ecclesia supplet» є одним з найвагомі
ших інститутів Церкви. Значною мірою його наміри і практичне застосування 
мають пастирську природу, позаяк він передбачає, що адміністративні акти, здій
снені його служителями, будуть ефективними. Тим паче, подальший канон, 995, 

13 Див. A. Mendonça, Ecclesial Governance, (n. 4), 75. 
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застосовує цей принцип до уділення багатьох Таїнств. В основі принципу лежить 
поняття спільного добра: буде недоречно, якщо дії особи - про яку добре відомо, 
що вона правосильно займає уряд - будуть неправосильними, через те, що служ
бовець має якусь невідому загалу нездатність, що позбавляє його тієї об'єктивної 
влади. 

Доповнення влади не стосується влади свячень; також не стосується воно за
конодавчої чи судової влади. Відтак, якщо акт здійснено дияконом, але він вима
гає влади пресвітерату (наприклад єлеопомазання хворих), навіть якщо може іс
нувати загальна помилка щодо обсягу дияконських повноважень, влада свячень 
не буде доповнена. 

Випадки загальної помилки можуть трапитися, якщо особа усіма вважається 
законним парохом, але не прийняла свого уряду і не була диспензована від цієї 
формальности (к. 288). Так само, може виникнути загальна помилка щодо факту, 
що священик має потрібні повноваження для звершення Таїнств, таких як поку
та, наприклад, у випадку нововисвяченого священика. 

Щоб застосовувати цей канон, правова чи фактична помилка повинна бути 
загальною, тобто здійсненою спільнотою (парохією, діоцезією, чернечим інсти
тутом і т. ин.) у добрій вірі, а не просто окремою особою. Правова помилка мо
же стосуватися, окрім усього иншого, потреби завершити певні формальності, 
перш ніж особа може законно прийняти уряд. Вона може також стосуватися за
стосування права у певному випадку (наприклад, чи дана ситуація становила пе
решкоду для подружжя). Фактична помилка передбачає, що закон зрозумілий 
і відомий, але зацікавлені особи не усвідомлюють, що дана фактична ситуація не 
відповідає вимогам права (наприклад, усі переконані, що настоятель був належ
ним чином обраний, коли, фактично, вибори були неправосильними). 

З иншого боку, у випадку сумніву, непевність прихильна до особи, яка здій
снює владу, і стосується фактичного володіння влади, про яку йдеться. Напри
клад, єпархіяльний єпископ може добре усвідомлювати приписи к. 767 § 1 п. 2-е, 
застерігаючи за Святим Престолом диспензу від перешкоди здійснення влади 
свячень, що виникла внаслідок позитивної співдії у спричиненні аборту. Однак, 
у певному випадку, він не впевнений, чи участь священика відповідала умовам 
цього типу співдії через надзвичайне вагання з його боку. Сумнів у такому ви
падку є позитивним, тобто, від ґрунтується на об'єктивних підставах, які, тим не 
менш, не забезпечують потрібної моральної певности. Сумнів буде негативним 
- і Церква не доповнить виконавчої влади управління - тільки, якщо підстави 
будуть непереконливими і не створять будь-якої моральної певности, а тільки 
можливість. У випадку позитивного сумніву не повинно бути місця сумнівам, 
позаяк потрібна влада доповнюється. 

5.2. Спеціяльні застосування (к. 995) 
Канон 995 розширює канон 994 і попередні. Він застосовує усі приписи щодо 

виконавчої влади управління до чернечих інститутів, чи то чоловічих, чи то жі
ночих, якщо инше спеціяльно не передбачене загальним правом або очевидно 
з природи речі. 
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Він також стосується приписів щодо повноважень, яких вимагає право для 
правосильного звершення чи уділення Таїнств. Тому він буде застосовуватися 
у випадку загальної помилки чи позитивного і правдоподібного сумніву. Це 
особливо стосуватиметься повноважень, які потрібні у певних випадках для 
звершення Таїнств миропомазання (к. 696 § 2), покути (к. 722 § 3) і подружжя 
(к. 828 § 1). Як було згадано вище, приписи застосовуватимуться у тому разі, 
якщо не бракує потрібної влади свячень (за винятком к. 832 § 1 стосовно над
звичайної форми подружжя). 

Висновок 
Канони про владу управління досить прості, якщо зрозуміти основну право

ву систему, на якій вони ґрунтуються. Проблеми, які нове законодавство ще не 
вирішило, стосуються здійснення влади управління особами, які не є священнос
лужителями, і їхньої участи в єрархічній структурі Церкви, а також тих осіб, які 
можуть бути делеговані здійснювати владу управління. 

Закони Східних Церков і закони Латинської Церкви здебільшого однакові; це 
дозволяє уникнути непотрібних ускладнень, коли священик, що належить до од
нієї Церкви sui iuris отримує прохання виконати своє служіння в иншій Церкві, 
або коли певної Церкви просять про послуги священнослужителя иншої Церкви 
sui iuris. 

Пильна увага, надана їм, допоможе всім усвідомити місію Церкви. З боку ко
дексів була умисна спроба з'ясувати термінологію, що стосується церковного уп
равління, і були запропоновані поліпшені принципи стосовно делегування ви
конавчої влади. 

Уся влада в Церкві дана для служіння. Забути про це означає знехтувати са
мим призначенням права. Як сказав папа Йоан Павло I I , проголошуючи Східний 
Кодекс: 

Кодекс Канонів Східних Церков, який тепер виходить треба вважати наче новим 
доповненням науки, представленої II Ватиканським Собором, завдяки чому нарешті 
поповниться канонічне упорядкування всієї Церкви. [...] 

Йдеться, очевидно, про порядок, «який, надаючи особливе значення любові, лас
ці та харизмі, у той же час полегшував би їх упорядкований поступ у житті церков
ної спільноти і навіть окремих людей, які до неї належать» (AAS 75 [1983] части
на I I , XI). 1 4 

14 Папа Йоан Павло II, апостольська конституція Sacri Canones, 18 жовтня 1990, у ССЕС-2 сс. 25, 27; див. 
С С Е С с . 15, 18. 



Титул XXII 

РЕКУРСИ ПРОТИ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕКРЕТІВ 

(кк. 996-1006) 

Добре відомо, що у деяких розділах і питаннях незалежний процес форму
вання ССЕО зазнав впливу паралельного процесу перегляду СІС. Крім того, що
до деяких питань, таких як суди і передусім адміністративні процеси, спочатку 
було навіть висловлене бажання, щоб перегляд спільно виконували дослідницькі 
групи PCCICR і PCCICOR,1 і всі католики мали ті ж норми щодо судочинства.2 

Щодо сучасного Титулу, то проголошене законодавство є лише невеликою 
частиною того, що було викладено в урочистих преамбулах перед початком робо
ти над переглядом. Досить згадати № 7 Принципів перегляду СІС, відповідно до 
яких «Усюди відчувається потреба мати адміністративні трибунали, встановлені 
відповідно до типу і ступеня так, щоб для захисту прав була створена спеціяльна 
канонічна процедура, якої повинна дотримуватися влада різних ступенів компе
тенції». Це було затверджено Синодом Єпископів у 1967 р. і майже буквально 
прийнято у «Настановах для перегляду Кодексу Східного Канонічного Права», 
затверджених першими пленарними зборами PCCICOR.3 

У Церкві визріло переконання, що існує потреба захищати права вірних, коли 
їх несправедливо порушує публічне адміністративне управління. Була також на
дія остаточно покласти край історичній ситуації, створеній СІС-1917 стосовно 
того, що відоме як «найвищий суддя», не тільки прийнявши інститут sectio altera 
Апостольської Сигнатури (визначеного арт. 106-107 папи Павла VI Regimini Ес-
clesiae Universae MP [1967], який повинен був охороняти суб'єктивні права у су
дових питаннях), але й долучивши також процес відшкодування збитків, спри-

1 Цю пропозицію висунув у 1973 р. Факультет канонічного права Папського Східного Інституту, який при
готував проект (Nuntia 26 [1988] 100-113, див. с. 111) «Настанов для перегляду Кодексу Східного Канонічного 
Права», але ця пропозиція не була прийнята в Настановах (Nuntia 3 [1976] с. 18-24, вище с. 57-65). 

2 Nuntia 3 (1976) 24; вище с. 64. 
3
 «Nécessitas ubique persentitur ordinandi in Ecclesia tribunalia administrativa secundum gradus et species, 

ita ut defensio iurium in eisdem habeat propriam et canonicam proceduram quae apud auctoritatcs divcrsi gradus 

apte evolvatur» (Com 1 [1969] 7785, на с. 83); також Nuntia 3 (1976) 1824, на с. 24; див. вище с. 64. Питання 

запровадження адміністративних трибуналів у Східних Католицьких Церквах обговорювалося дослідницькою 
групою «De Processihus» у 1974 p.: див. Nuntia 1 (1975) 22. 
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чинених порушенням суб'єктивного права.4 Щодо головного аспекту розгляду, то 
кодифікація притримувалася автентичного тлумачення, наданого 11 січня 1971 р. 
яке визначило, що об'єктом розгляду адміністративного трибуналу була не сут
ність справи, а тільки незаконність спірного акту (відповідь на сумнів № IV), 
і що під порушенням права слід розуміти error iuris sive in procedendo sive in 
decernendo (відповідь на сумнів № III) . 5 

Щодо адміністративної процедури у східній кодифікації, то Coetus de Pro-
cessibus засідала від 27 квітня до 8 травня 1976 р. і обговорювала проект, підго
тований підкомісією з трьох осіб. Текст складався з трьох секцій: 1) de recursu 
hierarchico; 2) de recursu ad sectiones administrativas tribunalium; 3) de decretis 
extra iudicium ferendis.6 Ми відразу бачимо велику відмінність від права, яке діє 
тепер: перший розділ тієї пропозиції залишився під Титулом X X I I ; однак другий 
був цілком опущений, достоту так, як це сталося з латинською кодифікацією; 
третій був переведений до Титулу XXIX, розділ 3, арт. 1 щодо адміністративних 
актів. 

Звіти про перегляд стверджують, що сутність канонів цього першого проекту 
значною мірою збігається з Проектом СІС. Однак, там були певні риси, харак
терні для традиції та історії Східних Церков. Передусім було збережено твердий 
принцип, що на Сході не може існувати будь-яких адміністративних трибуналів, 
окрім судових.7 Передбачався тільки один трибунал з двома секціями, одна для 
судових випадків, а инша для адміністративних рекурсів. Це означало б два осо
бливі прояви єдиного звичайного трибуналу. Якраз щодо того, чи адміністратив
ний трибунал належить до однієї судової юрисдикції, чи ні, каноністи пізніше 
розпочнуть запеклі дебати.8 Инша відмінність східної кодифікації у цьому питан
ні полягала в тому, що вона негайно розглядала рекурс у спірно-адміністратив-
ному процесі. Це було потрібно для того, щоб виключити можливість (яка була 
доступна для вірних відповідно до Проекту СІС) захисту власних прав або через 
обрання змішаного процесу (єрархічного спірно адміністративного), або через 
виключно адміністративний процес від початку до кінця. 

Попри все це в проекті залишилися неузгодженості, такі як поділ на три рів
ні: рекурси проти декретів влади, що безпосередньо підлягає єрархові, до адмі-

' Усі Schemata (1972, к. 1826, § 2; 1980, к. 1703; 1982, к. 1751) містили процес відшкодування збитків, за
вданих актом публічної адміністрації. Він зник під час останнього перегляду, але був запроваджений знову PB 
art. 123, § 2. Зрештою він був підтверджений для східного кодексу к. 1005. Див. нижче коментар до к. 1005. 

5 Див. AAS 63 (1971) 3155-3159. Це втручання Комісії у справах тлумачення декретів II Ватиканського Со
бору, яке, очевидно, мало обмежувальний характер, здійснило позитивний вплив, а саме, стало авторитетним 
затвердженням найвищим законодавцем правової інституції, яка розглядалася багатьма як така, що шкодить 
публічній адміністрації. Відтоді вчені сперечалися щодо концепції і обсягу порушення права, і чи адміністра
тивний трибунал може юридично виправити всі помилки без винятку. Див про це J. Llobel, «Il «petitum» е la 
«causa petendi» nel contenzioso administrative canonico: Profili sostanziali ricostruttivi alla luce dell Cost. Ар. Pastor 
Bonus», IE 3 (1991) 135-140. 

<• Nuntia 5 (\9П) 4-6. 
7 Той же автор. 
8 Про це див. P.V. Pinto, Іprocessi nel Codice di Diritto Canonico, CdV, 1993, 44ff; E. Graziani, «De supre: 

organismi contentioso-administrativi natura», Periodica MCL 67 (1978) 537-545; J. Llobell, «II «petitum» e la « C U L 

petendi», (n. 5), cc. 139-140. 
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ністративної секції трибуналу першого ступеня, з можливою апеляцією проти 
його рішення до вищого трибуналу; рекурси проти декретів місцевого єрарха до 
одного єпископа-судді, призначеного синодом на три роки, з можливою остаточ
ною апеляцією до колегіяльного трибуналу з трьох єпископів; і рекурси проти 
місцевого єрарха, який не має вищої влади, крім Римського Архиєрея, до спе-
ціяльної секції Конгрегації у справах Східних Церков. Проти декрету останньої 
передбачалася подальша апеляція до Sectio altera Апостольської Сигнатури, хоча 
вона й не була виразно стверджена. Як наслідок, у той час як для двох перших 
різновидів рекурсу процес був цілковито юрисдикційним від самого початку, для 
третього було передбачено змішаний процес, а саме єрархічно-спірний.9 

Це правда, що к. 1021 Проекту відкривав можливість переходу від судово
го процесу до процесу єрархічного слідства, але тільки зі згоди влади та всіх 
зацікавлених сторін, коли суд перебував ще на першій стадії. 1 0 Це не мало ви
рішуватися легко. Набагато більше, ніж у латинській кодифікації, рішення, що 
приймалися в цих питаннях, зазнавали значного впливу пильної турботи про те, 
щоб оберігати єрархічну спільноту з одного боку, і, з иншого, страху, що при
множення конфліктів може загрожувати владі єпископів в управлінні Церквами 
через заохочення легалістичної ментальное™, яка не узгоджується з природою 
церковного суспільства. 

У зв'язку з цим варто зауважити, що східна кодифікація підтверджує, і можливо 
певним чином наголошує, що юридичний інструмент спірно-адміністративного 
процесу був винайдений дослідницькими групами, як латинською, так і ще біль
шою мірою східною, виключно як засіб, який обов'язково повинен бути доступ
ним вірним, які вважаються жертвою серйозного порушення їхніх прав актом 
виконавчої влади Церкви. Ніщо у текстах дискусій комісій жодним чином не 
схиляє до думки, що цей рекурс може бути використаний єпископом проти акту 
вищої єрархічної влади, що втручається в його адміністративне рішення. Єрар-
хічна структура Церкви є настільки типовою і суспільна природа цього бого-
людського суспільства є настільки унікальною! Це ще більше стосується бого
словської концепції, яку Східні Церкви мають щодо самих себе. Якщо називати 
все своїми іменами, то виключення з ССЕО звичайного використання спірно-
адміністративного процесу відображає еклезіологічну концепцію, яка є цілком 
типовою для Східних Церков, зосереджених на синодальності, а відтак на більш 
видимому житті і структурі спільноти.1 1 

'№«110 5 (1977)5. 
'"Nuntia 24-25 (1987) 182, к. 1021. 
" Видається, що цей погляд поділяє Z. Grocholewski («Panoramica sulle novità del nuovo diritto processuale 

canonico», y : Z. Grocholewski, M. F. Pompedda, and C. Zaggia, cds., Л matrimonii) ne! nuovo codice di diritto canonico, 

Gregorian University Press, 1984, 171173), де він говорить про роль приватних осіб, які хочуть захищати свою 
суб 'активну позицію перед гаданою незаконністю припису. 3 усього контексту очевидно, що він не думає, що 
єпископ міг би мати для захисту якусь приватну справу перед другою секцією Апостольської Сигнатури проти 
рішення Римської Конгрегації. Однак, у деяких инших працях він висловлює инший погляд: «La parte resistente 
nei processi contenzioso-amministativi presso la Segnatura Apostiolica», IE 3 (1991) 81-89; той же автор, «L'auto-
rità amministrativa corne ricorrente alla Sectio Altera délia Segnatura Apostolica», Apollinaris 55 (1982) 752779. 

Видається, що внаслідок цього з'явилася практика Апостольської Сигнатури, яка може викликати стурбова
ність не тільки щодо богословських мотивацій, які з нею пов'язані, але й також того факту, що природа та 
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Відтак в основному зберігалося початкове формулювання, 1 2 аж до останніх 
пленарних зборів PCCICOR (3-14 листопада 1988 p.). Однак розділ 2 Титулу 
X X V I I проекту 1982 р. і Титул X X I I Проекту 1986 p., названий De recursu ad 
tribunal не були проголошені, на відміну від латинських адміністративних ниж
чих трибуналів. 1 3 Тому ми можемо зробити висновок, що ССЕО у питанні адміні
стративних рекурсів суттєво відрізняється від СІС. Позаяк останній не дозволяє 
будь-якої можливосте 1 4 розв'язання рекурсів проти актів виконавчої влади че
рез судовий процес, він продовжує прямувати однією дорогою найвищого судді: 
тільки вища влада, на своїй єрархічній позиції, вирішує спори, які з'являються 
внаслідок акту влади управління. 

Однак не можна заперечити смислову новизну Титулу X X I I ССЕО. Переду
сім саме право адміністративного єрархічного рекурсу повинне бути стримуван
ням, як це справді сталося з відомствами Римської Курії після заснування Sectio 
altera Апостольської Сигнатури. Це означає, що вища церковна влада повинна 
з більшою розсудливістю приймати свої адміністративні рішення, ретельно до
тримуючись закону і розсудливо та об'єктивно розглядати те, як гармонізувати 
загальне добро і приватний інтерес в окремих випадках. У цьому сенсі слід розу
міти приписи к. 999 про попереднє прохання; к. 1003 про право захищати себе за 
допомогою уповноваженого чи адвоката; к. 1005 про прохання щодо відшкоду
вання будь-яких збитків, завданих адміністративним актом. 

Деякі застереження слід зробити щодо розміщення цього Титулу. Мабуть, бу
ло б логічніше помістити його у прямому зв'язку з арт. 1 розділу 3 Титулу XXIX, 
De procedura in decretis extra iudicium ferendis. Нам просто пропонують загальне 

мета юридичного інституту ризикують зазнати таких перетворень, яких бажає законодавець. Про протилежні 
аргументи щодо цього питання див. мою роботу /processi net codice di diritto canonico (n. 8), cc. 45-47. 

Видається, що вищезгадана практика ще більше поглибила труднощі доктринального і практичного ха
рактеру, які розпалили дискусії впродовж перегляду СІС: «Sunt qui ipsam compatibilittem tribunalium admini-
strativorum cum Ecclesiae indole in dubio vocent, vel saltern dubitent, num possit auctoritas episcoporum ita limitari 
ut submittatur tribunalibus administrativis, quae non sint neque Concilium Oecumenicum neque Summus Pontifex. 
De opportunité tribunalium administrativorum dubia proposita sunt, praesertim propter timorem no actio pastoralis 

impediatur nimiis oppositionibus et contentionibus, sed etisam propter difficultatem ea constituendi in multis locis, et 

propter indolem potius patemam et pastoralem, quam iuridicam, quam soient in permultis regionibus habere relationes 

inter auctoritatem administrativam et subditos.» Див. Com ( 1973) 236,1. Кардинал Джузеппе Сірі зокрема застері
гав проти поширення легалістичноїментальності), яка, хоча й узгоджується зі світоглядом цивільного права, 
не годиться для церковного суспільства. Див. Relatio 1981, 734, ad V. 

1 3 Щоб переконатися в незмінності позиції Комісії див. PCCICOR, Schema сапопит de tutela iuriurn seu de 
processibus, Rome, 1982, Praenotanda, Титул XVII і кк. 380-398, Nunlia 14 (1982) 18, 102-106; Огляд перегляну
тих канонів,Nuntia 2] (1985) 65; SCICO, кк. 1003-1021,Nuntia24-25 (1987) 180-182; Поправки, запропоновані 
на других пленарних зборах PCCICOR, 3-14 листопада 1988, Nuntia 29 (1989) 63-65. Збори 21 голосом проти 6 
відкинули пропозицію скасувати спірно-адміністративну секцію трибуналів. Див. також Nuntia 28 (1989) 129. 

13 Про проекти щодо нижчих адміністративних трибуналів, передбачених для СІС, див. R. J. Castillo Lara, 
«La difesa dei diritti dell'ordinamento canonico», y: // diritto ala difesa nell'ordinamento canonico, CdV, 1988, 
c. XIV-XV; J. Herranz, «La giusttzia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano 11 al Codice del 1983», IE 2 
(1990) 443-444; P. V. Pinto, /processi nel Codice di Diritto Canonico (n. 8), 44 ff. 

14 Згодом ми поговоримо про умовне речення к. 1006: «nisi quaestio ad Sedem Apostolicam defertur», яке не 
означає, що рекурс закінчується перевіркою, виконаною другою секцією Апостольської Сигнатури. Проголо
шений закон був підтриманий кількома членами (6 з 27), які на зборах в листопаді 1988 офіційно попросили 
скасувати розділ 2 про адміністративні трибунали. На питання «utrum placeat necne ut titulus X X I I in capite I 
«De recursu hierarchico» et in capite II «De recursu ad tribunal» кк. 1003-1021 maneat ut iacet in Schemate», Отці 
відповіли ствердно 21 голосами з 17: Nuntia 29 (1989) 63-65. 
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твердження, що дослідницька група зайняла цілком відмінну позицію від позиції 
СІС, через особливі обставини Східних Церков.15 Розміщення процедури рекур-
сів проти адміністративних актів відразу після Титулу X X I про владу управлін
ня, можливо, було потрібне, щоб підкреслити особливу богословсько-юридичну 
концепцію цього potestas regiminis,'6 який домінує в Східних Церквах. Було б 
важче зрозуміти сучасне розміщення, якби Титул XXII зберіг розділ 2, De recursu 
ad tribunal, логічне місце якого мало би бути після Титулу XXVI , De quibusdam 
processibus specialibus. 

Канон 996. У цьому каноні йдеться про низку адміністративних актів, а та
кож компетенцію церковної влади 1 7 стосовно актів, названих в канонічній док
трині справді адміністративними, окремими і зовнішніми. 1 8 Цю типологію слід 
шукати в розділі 3 Титулу XXIX, особливо в к. 1510 § 2: декрети, окремі накази, 
і рескрипти, на підставі яких надаються привілей, диспенза чи инші ласки. Ці 
акти, здійснені у внутрішньому обсязі 1 9 і спрямовані не тільки на окремих осіб, 
але й на спільноти, хоча й тільки в окремих випадках, не включають усіх тих 
адміністративних актів, що також носять назву внутрішніх, таких як поперед
ження, порада і консультування.2 0 З иншого боку, до справді адміністративних 
актів слід зарахувати, відповідно до к. 1518,21 так звану мовчазну відмову чи мов
чазне відкинення,21 негативний адміністративний акт, пов'язаний з юридичною 
ситуацією бездіяльности церковного уряду. Цей останній потрібно регулювати, 
не тільки зважаючи на сучасне розуміння прав людей, але й також на підставі 
концепції влади як diaconia, що перебуває на службі побудови communie. 

15 Див. Nuntia 17 (1983) 73. Хоча в тому ж місці стверджувалося, що вказівка, надана дослідницькій групі, 
полягала в необхідності прагнути якнайбільшої відповідности латинському кодексові у цьому питанні, вона 
також говорила, що «для кращого здіснення правосуддя у Церкві дослідницька група зберегла тільки ті від
мінності, яких вимагає єрархічна конфігурація Східних Церков і особливі умови Сходу, або, так чи инакше, 
вважаються доречними для більшого розуміння Кодексу східними християнами, а також, рідше, для більшої 
узгоджености канонів і термінології». 

16 Термін «potestas regiminis» має перевагу над «jurisdïctio», влада управляти завжди особиста, але, на від
міну від законодавчої і судової влади, вона може здійснюватися в межах, або поза межами власної території. 

17 її свобода дії, хоча й дуже широка, не є безмежною: фактично, вона повинна діяти в межах своєї юрисдик
ції, відповідно до принципу законности (принципу легітимности) і за присутности належної причини, тобто, 
справедливої, канонічної, публічної чи приватної, раціональної, достатньої. 

18 Про це див. Ріо Vito Pinto, ed., Commente al Codice diDiritto Canonico, Pontifitial Urbanian University, 1985, 
32 ss; Зокрема Додатки від c. 1051 до c. 1060. Також там же, F. F. D'Ostilio, Commentaries on ce. 1732-39. Крім 
того, див. про типологію P. V. Pinto, 1 processi nel Codice di Diritto Canonico (n 8), 42 ss. 

" До адміністративних актів не належать акти, здійснені церковною владою у внутрішньому обсязі або 
обсязі сумління, а тому до них кк. 996-1006 не можуть бути застосовані. Не застосовуються ці канони і до ад
міністративних актів (щодо цього варто зауважити, що ССЕО не згадує загальних адміністративних декретів, 
вирішивши залишити їх для ius particulare) або до судових рішень (вироків і декретів). 

20 Тому вже Com (1973) 236-237 вказав: «Animadvertcndum est solos actus verc administratives, sensu iuridico, 
id est actus qui fiunt in exercitio potestatis ecclesiastici regiminis in foro exterao ... nova lege régi, minime autem 

hortationes, consilia, aliasque eiusmodi». 
21

 Цей канон, використовуючи досить ускладнену мову, що иноді трапляється на противагу Латинському 
Кодексові, приймає зміст к. 57 § 2 СІС. Див. Com (1970) 192, Principiageneralia: «Actui administrative aequiparatur 
Superioris silentium, si per certum temporis intervallum, petitione vel recursu reeepto, non provideat, et in hoc persistât 

post specialem instantiam: tunc enim petitio vel recursus pro reiectio habeatur». 
22 Мовчазна відмова — це брак оголошення з боку церковного настоятеля, хоча його законно очікують ок

ремі вірні; у той час як мовчазне відкинення - це брак відповіді на єрархічний рекурс. Обидва ці приклади 
грунтуються на законному обов'язку діяти в часових межах, встановлених правом: к. 1518 для ССЕО і к. 57 
§ 2 для СІС. 
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Зрештою, не передбачено жодного рекурсу проти актів Римського Архиєрея 
і вселенського собору, позаяк вони є суб'єктами, наділеними, ex iure divino, най
вищою, повною і загальною владою. 2 3 

Канони 997-998-999. Ми розглянемо ці канони разом, для того щоб краще 
відобразити їхні подібності з канонами СІС. Дві відмінності можна помітити від
разу: перестановка канонів порівняно з СІС (кк. 1733 § 1,1737 § 1). Раціональним 
видається порядок розміщення в останньому: логічно і юридично обговорення 
єрархічного рекурсу (к. 997) повинне іти услід за спробою владнати спір дружньо 
(к. 998) і, передусім, попереднім обов'язковим рекурсом до автора (к. 999), а не 
передувати їм. По суті, було б цілком логічно, якщо б паралельні канони СІС 
мали таку послідовність: 1737 (997 у ССЕО), 1733 § 1 (998 у ССЕО), 1734 (999 
у ССЕО). Жодних особливих причин не було надано для цього розходження. За 
винятком деяких загальних вказівок, таких як можливе анулювання чи поправка 
акту його автором, або що, загалом, рекурс не повинен призупиняти виконання 
декретів. 2 4 

Иншою суттєвою відмінністю є відсутність будь-якої згадки в ССЕО про ко
мітет, що повинен шукати дружнє рішення у разі конфлікту (див. СІС к. 1733 § 2). 
Про нього не згадувалося навіть у Проектів можливо, тому що вважалося, що 
він узгоджується з особливою делікатністю душпастирської ситуації у Східних 
Церквах або що це питання передане партикулярному праву. 

Якби к. 997 був розмішений після к. 999, він міг би з більшою ясністю та ор
ганічною єдністю бути пов'язаним з кк. 1001 і 1006. По суті, він проголошує 
право на єрархічний рекурс. У цьому каноні передбачено три ситуації: 1) рекур-
си проти декретів синкела чи протосинкела до єпархіяльного єпископа; 2) про
ти декретів єпархіяльного єпископа до його єрархічної влади; 3) проти декретів 
уповноваженого до делегуючого. Четверта ситуація регулюється к. 1006, тобто, 
рекурси проти адміністративних декретів патріярха. Канон 997 не містить важ
ливої клявзули ^propter quodlibet iustum motivum» СІС к. 1737 § 1, яка вказує на 
його широту. Мабуть, вона вважалася зайвою; або радше будь-яке подальше уточ
нення було навмисне передане партикулярному праву. 

Канон 998 § 1 у своїй суті відповідає СІС к. 1733 § 1: особа повинна усвідом
лювати, що головною метою виконавчої влади зажди є загальне добро. Конфлікт 
між публічною владою і вірними є, очевидно, не тим самим, що конфлікт між 
двома вірними, який може бути справедливо вирішений через угоду або третей
ський суд. Коли йдеться про добро спільноти, а не про добро окремої особи, по-

1 5 Див. кк. 43; 50; 412; 1008; 1058; 1059 § 1; 1060 § 1, п. 4-е і § 3. 
24 Див. Nuntiu 14 (1982) 17-18. Хоча було посилання на латинську кодифікацію, иноді у східній кодифікації 

запроваджувалися несподівані зміни без аргументування причин. 
25 Див. Nuntia 24-15 (1987) 178, кк. 992-993. Про це немає згадки навіть у Nuntia 14 (1982) 17-18, де були 

перелічені характерні риси східної кодифікації у цьому питанні. Натомість, навіть перед СІС-1983 у деяких 
країнах було засновано Consilium pro pace. Він відображає один з найважливіших нових елементів СІС, зо
крема з огляду на брак проголошення адміністративних трибуналів, навіть якщо його створення залишається 
необов'язковим, позаяк воно залежить від подальшого рішення (загального декрету) Конференції Єпископів, 
або, якщо його немає, від волі діоцезійного єпископа. 
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трібна не тільки більша розсудливість, але й більше милосердя, щоб можна було 
уникнути будь-якої судової справи, що суперечить Євангелії. Справді, не можна 
розділити справедливости (а саме, відновлення права на відшкодування втрат, 
завданих декретом) і милосердя. Це виправдовує неформальну спробу (нефор
мальну, бо якщо автор декрету вирішить змінити чи відкликати його, для цього 
йому буде достатньо власного вільного рішення), рекомендованої законодавцем 
у цьому каноні. Батьки східної кодифікації вважали, що цього вистачає, і що не
має потреби для спеціяльного органу (consilium), який би шукав дружнє рішення 
для спорів. 

Канон 998 § 2 можна зрозуміти за допомогою простого факту, що цей канон 
дотримується канону про єрархічний рекурс. Але він має сенс тільки в тому разі, 
якщо йдеться про декрети влади, яка підлягає єпархіяльному єпископові. Нато
мість незрозуміло, чому для рекурсів проти самого єпархіяльної > єпископа єрар-
хічна влада повинна заперечувати проти дружньої угоди (див. СІС к. 1733 § 3). 
По суті, спроба уникнути конфлікту повинна відбутися, перш ніж з'явиться по
треба самого єрархічного рекурсу, який у багатьох випадках є розривом єдности. 
СІС к. 1733 § 1 логічно розміщує цю спробу навіть перед самим попереднім 
проханням автора декрету (к. 1734). Очевидно, що можливість завершити спір 
дружньо доступна впродовж усього його тривання. 

Канон 999 регулює простий рекурс, який називають рекурсом на противагу.26 

Кодекс зробив обов'язковим те, що вже відбувалося чи могло би відбуватися пе
ред проголошенням, з наміром уникнути шкідливих спорів у церковній спіль
ноті. Позаяк прохання звернене до самого автора рішення, очевидним є те, що 
можна попросити у нього: відкликання, уточнення, заміни, а також, приховано, 
призупинення (мета прохача, по суті, примусити вищу владу поміркувати, перш 
ніж робити подальші кроки, які сильно порушать єдність). Присікальиий термін 
десяти днів може виявитися досить коротким, але причина витікає з того, що вже 
було сказане: надзвичайна турбота про загальне добро з боку керівної влади, яка 
не повинна зволікати довго. Параграф 2 не приписує юридичного зобов'язання 
цього рекурсу для декретів, виданих владою, що підлягає єпархіяльному єписко
пові; однак це не заборонено. 

Канон 1000. Для адміністративних рекурсів призупинення декрету є винят
ком. 2 7 Тому, як правило, рекурси є in devolutive на підставі пріоритету публічного 
добра над приватним інтересом, як це вказано вище. Коли призупинення не є 
автоматичним, можуть трапитися подальші ситуації (§ 2): 1) призупинення надає 
автор декрету; 2) якщо автор не зробить цього, коли минуло десять днів після по
дання прохання, призупинення можна просити у вищої влади, яка може надати 

26 Адміністративні рекурси зазвичай поділяються на прості рекурси (до автора декрету, чи рекурси па 
противагу); ерирхічпі рекурси (до вищої влади для того, хто видає декрет); надзвичайні рекурси (до найвищої 
влади, яку називають часом також beneficium novae audentiae) і складні рекурси (чи Юрисдикційні рекурси до 
адміністративного трибуналу). 

27 Згадуються чотири випадки, як і в СІС: випадок відпущення ченця з довічним обітом (к. 501 (j 2); випадок 
усунення пароха (к. 1396 § 3); перенесення пароха (к. 1400) і проти карного декрету (к. 1487 § 2). 
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його тільки з поважної причини, маючи на увазі найвище добро спасіння душ; 
3) якщо, тим часом, прохач подає єрархічний рекурс, вища влада, яка вивчає цей 
рекурс, також повинна прийняти рішення щодо призупинення: затвердити чи 
відкликати його. Якщо, натомість, прохач дозволив минути часу для єрархічного 
рекурсу, то також і призупинення декрету припиняється ipso iure (§ 3). 

Канони 1001-1002. Ці канони встановлюють норми стосовно часових меж 
для єрархічного рекурсу і повинні поєднати дві цілі: публічне добро, яке вимагає 
коротких термінів, і приватне добро. Ми зобов'язані визнати, що сучасне право 
знайшло виважену формулу. Існує три ситуації: 

- для декретів єпархіяльного єпископа (і / або патріярха): обмеження 15 днів 
починається днем видання нового декрету, що виправляє попередній або просто 
підтверджує його; якщо новий декрет виданий автором, то прохач може подати 
рекурс упродовж 30 днів після пред'явлення рекурсу на противагу; 

- в инших випадках (проти декретів влади, що підлягає єпархіяльному єпис
копові; проти декретів відпущення ченця відповідно до к. 501 § 2), часове обме
ження починається у день, коли декрет був повідомлений; 

- вища влада, яка розглядає рекурс, повинна видати свій декрет упродовж 
60 днів, якщо партикулярне право її Церкви sui iuris не встановлює иншої часо
вої межі. У випадку адміністративного мовчання (мовчазного відкинення) впро
довж цього періоду, прохач може пришвидшити свою справу, скориставшись 
дією за умовчанням: бо, після того як мине ЗО днів з дня подачі такого прохання 
і, якщо за цей час не було видано жодного декрету, прохач розглядатиме цей ре
курс як відкинений і тому може подавати инший рекурс до вищої влади (к. 1002). 

Канон 1003. Ці адміністративні процедури, з огляду саме на перевагу за
гального добра, повинні бути завершені досить швидко, на відміну від судових. 
У будь-якому разі фундаментальні права особи, а серед них і право на самоза
хист, мають бути збережені. Справді, захист цього права є суттєвим елементом 
communia, яка не може існувати без упорядкованої справедливости. Тому канон, 
який є сучасним у своїй формі і суті, не тільки передбачає, що особа, яка подає 
рекурс, може призначити адвоката чи уповноваженого, який допомагатиме йому 
упродовж процесу, але й також й те, що сама влада повинна призначити офіцій
ного захисника, якщо вважає це за потрібне, а той, хто подає рекурс, не подбав 
про це. Тим паче, він також зобов'язаний з'явитися для відповідей на запитання, 
якщо вища влада вважає це доречним. Слід додати, що опосередковано такий за
хисник буде захищати також і саму владу; фактично, якщо з одного боку він пра
цює для захисту прав окремої особи, то з иншого він сприяє поширенню доброго 
образу Церкви. Запобігаючи витіканню важливої інформації чи документів, які 
можуть виявитися скандальними. 

Канон 1004. Канон підтверджує принцип повного розгляду з боку єрархічної 
влади: розгляду якости (чи він доцільний і розважливий) розгляду легітимнос-
ти (чи він узгоджується із правом). Компетенція вищої влади визначена в каноні 
чотирма словами: затвердити декрет нижчої влади, визнати його неправосиль-
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ним (починає діяти ex tunc), скасувати його (починає діяти ex nunc), відкликати 
його. Вища влада не може зробити двох речей: виправити декрет, якщо партику
лярне право Церкви sui iuris не дозволяє цього, або видати його ex novo, позаяк 
це компетенція виключно автора першого декрету.2 8 

Канон 1005. Що адміністративна церковна влада повинна відповідати за 
можливі витрати, які є наслідком її несправедливих чи незаконних дій, - це 
юридичний факт, що має майже епохальний вимір. Це стало можливим завдяки 
сучасному розумінню людських прав і, передусім, соборного богослов'я влади 
як служіння. Добре відомо, що різні Проекти СІС містили можливість вимагати 
відшкодування втрат разом з рекурсом до адміністративного трибуналу проти 
несправедливости. Однак, після зникнення розділу про місцеві адміністративні 
трибунали, будь-яка згадка про втрати також зникла. 2 9 Питання постало знову 
і, врешті-решт, було врегульоване двома подальшими законодавствами: РВ арт. 
123 § і ССЕО к. 1005 (цей канон). З погляду істотного права це дуже важлива 
віха, позаяк відшкодування витрат пов'язане з істотними аспектами порушення 
справедливости публічною владою стосовно окремого вірного. Цілком обгрун
тованим буде твердження, що ці два законодавства про відшкодування втрат пе
реглянули вузькі межі компетенції другої секції Апостольської Сигнатури, хоча 
законодавчий текст РВ арт. 123 § 1 видається досить обмеженим. 

Щодо реальности такого обов'язку відшкодування канон мовчить. Його до
вірено чуйності і пастирській розсудливості церковної влади. У разі непослуху 
хто і як зможе змусити вищу владу до відшкодування? Поки що ця норма, окрім 
визначення самого принципу, встановлює, що автор декрету відповідає за осно
вні втрати, у той час як вища влада відповідальна тільки за втрати, завдані її 
декретом. 

Канон 1006. Канон відображає остаточний синтез довгого процесу дослі
джень. Ми вже говорили про його незвичайне розміщення; він міг би органічні
ше поєднатися з к. 997. Не відбулося би послаблення основного виправдання для 
його теперішнього відокремлення, а саме, ризику загрози для патріяршої влади. 
SCICO3 0 дає доказ цієї занепокоєносте. У ньому розглядалися три типи адміні
стративних трибуналів для перевірки рекурсів проти єпархіяльних єпископів, па
тріархів і Синоду єпископів: 1) трибунал одного судді-єпископа, і остаточна апе
ляція від нього до трибуналу трьох єпископів для рекурсів проти єпархіяльного 
єпископа в межах територіяльних кордонів Патріяршої Церкви; 2) спеціяльний 
трибунал трьох єпископів, заснований відповідно до партикулярного права, для 

28 Щодо способу виконання процедури єрархічна влада повинна зважати на кк. 1510-1520; зокрема, видати 
декрет письмово (к. 1514) і згадати мотиви, принаймні узагальнено (к. 1519). 

29 Див. Сот 16 (1984) 78-90, «Relatio 1981»; див. також G. Montini, «Il risacrimcnto del darmo provocato dal-
l'atto amministrativo illeggittimo e la competenza del S.T. délia Segnatura Apostolica», y: La giustizia amministra

liva nella Chiesa, CdV, 1991, 179200; P. Valdrini, «Injustices et protection des droits dans l'Eglise, Strasbourg, 1984. 

363365. 

"Nuntia 2425 (1987) кк. 10031021. 



562 ' ТИТУЛ XXII: РЕКУРСИ ПРОТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕКРЕТІВ 

рекурсів проти декретів патріярха;3 1 3) від Синоду Єпископів Патріяршої Церкви 
до Римського Архиерея. Винятковий характер такої ситуації підкреслював той 
факт, що рішення було єдиним і не підлягало апеляції. 

Канон 1006 забезпечує повагу і гідність, що належать патріярхові. Передусім, 
тут взагалі не йдеться про трибунал, а про зібрання з трьох єпископів. До цього 
єпископського зібрання можуть бути подані рекурси вірних, що безпосередньо 
підлягають патріярхові, а також рекурси. перевірені патріярхом адміністратив
ним способом. Це зібрання єпископів приймає адміністративне рішення, яке не 
допускає подальшого рекурсу, за винятком рекурсу до Римського Архиєрея. Це 
положення опосередковано збільшує гідність патріярха. Бо це не звичайний ре-
курс, а позитивне provocatio до Римського Архиєрея, яке, насправді, може стати
ся до, після чи піл час перевірки рекурсу зібранням з трьох єпископів. 

Однак, деякі ускладнення можуть бути створені через запровадження клявзу-
ли nisi quaestio ad Sedem Apostolicam defertur, яка не відповідає подальшій кляв-
зулі ad ipsum Romanum Pontificem в одному і тому ж каноні. Два вислови, як це 
добре відомо, мають досить відмінну юридичну вагу: останній вказує виключ
но на особи Римського Архиєрея, у той час як перший може також стосуватися 
відомств Римської Курії.3 2 Остання клявзула фактично не була присутня в рані-
шому проекті 1985 p., у якому було тільки nisi quaestio ad Romanum Pontificem 
deferaturP Клявзула була запроваджена в «ultime modifiche», зробленому після 
пленарного засідання PCCICOR у листопаді 1988 р. на останній «Session coram 
Sanctissimo» перед проголошенням ССЕО, але, очевидно, папська таємниця не 
дозволяє читачам Nuntia дізнатися про мотив зміни і для яких питань рекурси 
слід подавати Апостольському Престолові, а які - безпосередньо Римському 
Архиєреєві. 3 4 

31 Хоча SCICO к. 1006 § 2 передбачав рекурс до Римського Архиєрея проти адміністративних декретів 
Синоду Єпископів, видається, що це вже не так в проголошеному праві, що відповідає ССЕО к. 110, § 4, але 
й також переважно к. 45 про лершенство Римського Архиєрея, який приховано містить можливість такого 
рекурсу. 

32 Див. к. 48;СІС к. 361. 
33 Nuntia 21 (1985) 65, к. 383 § 3. Питання далеко не дріб'язкове. У найпершому проекті, про який було 

згадано на початку, ми читаємо: «adversus décréta Hicrarchac loci qui Supcriorcm infra Romanum Pontitificem 

non habet recursus fit ad sectionem specialem Sacrae Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus» (Nuntia 5 [1977], 

к. 2 § 3). Очевидно, «Апостольський Престол» у к. 1006 може стосуватися тої самої Римської Конгрегації. 
34 Nuntia 31 (1990) 43, к. 1006; див. с. 37. 



Титул XXIII 

ДОЧАСНЕ МАЙНО ЦЕРКВИ 
(кк. 1007-1054) 

Хоча місія Церкви перебуває в духовній площині, Церква не може бути байду
жа до площини дочасної, з тої простої причини, що Церква дбає про людей, які 
мають духовну і матеріяльну природу, що тісно пов'язані одна з одною. 

З апостольських часів рання Церква повинна була вирішувати проблеми, що 
лежать в дочасні площині. Собори і синоди вживали заходів, щоб забезпечити 
розсудливе використання дочасного майна, яке відповідало би місії Церкви. Ос
таннім таким законодавством у першій половині XX століття був СІС-1917 для 
Латинської Церкви і СІСО для Східних Церков, остаточний текст якого затвер
джений Пієм XII13 березня 1948 p., хоча тільки частина його була проголошена. 

У СІС-1917 законодавство щодо дочасного майна складалося з 57 канонів 
(кк. 1495-1551). У СІСО це був розділ, який охоплював Титул XIX (De bonis Ес-
clesiac icmporalibus) усього проекту і був проголошений 9 лютого 1952 р. у РА,1 

становлячи кк. 232-301 цього MP, усього 70 канонів. Дві частини законодавст
ва, східне і латинське, мали багато спільного; і це цілком зрозуміло. Проблеми, 
що стосуються матеріяльних речей, майже не допускають вибору конкретного 
рішення. 

II Ватиканський Собор (1962-1965) навряд чи міг запровадити нові елемен
ти в технічних питаннях, що стосуються дочасного майна. Але собор наполя
гав на потребі забезпечити священикам достатній і гідний рівень життя, а також 
на дотриманні правил соціяльної справедливости щодо працівників, які, разом 
зі священиками, трудяться на службі у Церкви; він також привернув увагу до 
співпраці серед єпархій. Для цієї мети собор побажав, щоб в кожній єпархії була 
особлива установа, призначена для утримання священиків і забезпечення їм ме
дичної допомоги, а також спільний фонд, який би задовольняв потреби єпархії, 
зокрема вимоги щодо співпраці (РО 21). 

Кожен з нових кодексів присвячує принаймні п'ятдесят канонів дочасному 
майну Церкви (De bonis Ecclesiae temporalibus): точніше, ССЕО має 48 канонів, 
які становлять Титул X X I I I (кк. 1007-1054); і СІС має 57, що становлять Книгу V 
(кк. 1254-1310). Цікаво зауважити, що в РА число канонів (70) про дочасне майно 

1 A A S 44 (1952) 65-152; Ochoa 7 (cel., D. Andres Gutierrez): coll. 9940-9954. 
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було більшим, ніж у СІС-1917 (57). У новому законодавстві якраз навпаки: 48 ка
нонів у ССЕО порівняно з 57 у СІС. 2 Але це деталь, яка всього-на-всього відобра
жає відмінності редакції. Два кодекси, по суті, збігаються один з одним так само, 
як і те, що ми зустрічали в попередньому законодавстві щодо дочасного майна. 3 

48 канонів Титулу X X I I I ССЕО, які становлять законодавство щодо дочасного 
майна, поділені таким чином. Три вступні канони (кк. 1007-1009) містять деякі 
загальні положення. Далі йдуть чотири глави, у яких послідовно йде мова про 
набування дочасного майна (кк. 1010-1021), управління ним (кк. 1022-1033), до
говори і, зокрема, відчуження (кк. 1034-1042) і, зрештою, про побожні записи 
і побожні фундації (кк. 1043-1054). 

1. Вступні канони (кк. 1007-1009) 
1.1. Право Церкви щодо дочасного майна 
Церква стверджує своє право володіти дочасним майном. Звісно, її місія, 

по суті, лежить у божественній площині; але Церква складається і з Божого, і з 
людського елементу ( Ь в 8), і, як жива людина, повинна використовувати земне 
майно; а тому ці два елементи, духовний і матеріяльний, повністю відокремити 
неможливо. 

Пастирська робота виконується в межах церковного суспільства. Для того 
щоб зробити це, Церква потребує місця для богопочитання (церкви і каплиці), 
набуття і догляд яких вимагає суттєвих фінансових затрат. Крім того, Церква має 
обов'язки любови, особливо щодо дуже вбогих. Зрештою, не слід забувати, що 
Церква виконує свою місію через людей, які повинні мати належні засоби, для 
того щоб цілковито віддати себе пастирській роботі. 

Ось різноманітні цілі, які виправдовують право Церкви володіти і розпоря
джатися дочасним майном: богопочитання, діла апостоляту й любови, утриман
ня священнослужителів (к. 1007). Стверджуючи це право, Церква звертається до 
своїх вірних, а також до цивільної влади: до вірних, які, в ім'я помилкового іде
алу, можуть зазнати спокуси применшити завдання Церкви до діяльносте у ду
ховній царині; до цивільної влади, яка заперечуватиме їй будь-яке право на влас
ність, як за соціялістичного режиму. У країнах з традицією загального права па-
рохії, діоцезії, чернечі інститути та инші подібні церковні організації зазвичай 
передають своє майно корпораціям, уповноваженим, компаніям та иншим орга
нам, які визнані цивільним правом. 

1.2. Власник і розподілювач майна 
Кодекс визначає того, хто володіє майном Церкви з огляду на його особливе 

становище в її єрархічній структурі. Саме такою є роль Римського Архиєрея. 

1 Коментар щодо канонів про дочасне майно у СІС див. у Jean-Claude Périsset, les biens temporels de l'Église, 

Paris, Editions Taidy, 1996; / béni temporali délia Chiesa (SG 50), L E V . 1999. 
5

 Компаративне дослідження законодавства щодо дочасного майна у двох кодексах див. у Jobe Abbass, «The 
Temporal Goods of the Church: A Comparative Study of the Eastern and Latin Codes of Canon Law», Periodica 83 
(1994) 669-714; той же автор. Two Codes, chapter 6, «Temporal Goods in the Church», ce. 177-207. 
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1.2.1. Власник 
Власник - це юридична особа, яка фактично набула майно (к. 1008 § 2). Ко

декс надає можливість набувати майно і володіти ним кожній юридичній особі, 
що визнана як така Церквою. 4 У межах Церкви група осіб чи речей отримує ста
тус юридичної особи або через припис загального права, або через спеціяльне 
надання компетентної влади, видане у формі декрету (к. 921 § 1); на підставі 
самого права Церкви sui iuris, юридичними особами є провінції, єпархії і парохії 
(к. 921 § 2, 280 § 3). Для того щоб уникнути плутанини, непорозумінь і безгос
подарносте, слід наголосити, що жодна фізична особа в Церкві, чи то єпископ, 
чи то патріярх, чи то папа, не є власником дочасного майна Церкви, а тільки його 
управителем; і навпаки, особиста власність таких фізичних осіб не є церков
ною власністю. Для того щоб запобігти будь-яким сумнівам, несправедливості 
і зловживанням, ранні собори приписали, щоб майно Церкви було повністю від
окремлене від майна єпископа.5 

1.2.2. Римський Архиерей: найвищий управитель 
З-поміж усіх управителів дочасного майна Церкви про яких буде йти мова 

згодом (кк. 1022-1033), Кодекс виокремлює одного, а саме, Римського Архиєрея. 
Через його унікальне становище, владу і роль, визнаних в Католицькій Церкві, 
Кодекс згадує його вже в трьох вступних канонах (кк. 1007-1009).6 Римський 
Архиерей, у силу свого першенства, водночас є найвищим управителем і роз
поділювачем (dispensator) усього майна Церкви. Це не означає, що він - його 
власник. Він виконує роль управителя подальшими чотирма способами. 

1) Звичайно, через видання загального законодавства про дочасне майно 
Церкви та втручання Римського Апостольського Престолу, передбаченого в двох 
кодексах. 

2) Він управляє майном, що належить Римському Апостольському Престо
лу чи Католицькій Церкві як таким, через відповідні органи Римської Курії (РВ 
арт. 171-179). 

3) Крім того, він може, якщо вважає це потрібним чи корисним, встановити 
правила щодо власносте та управління дочасним майном нижчими управителя
ми і, зокрема, його відчуження. Поважаючи принцип субсидіарности і повно-

4 «Тому, наприклад, майно, набуте парохією - скажімо, парохіяльний дім - належить виключно тій парохії, 
а не діоцезії, навіть якщо, заради цивільного права, уся парохіяльна власність передана, наприклад, корпорації 
чи діоцєзійному трестові. Якщо станеться так, що буде доречно перетворити її на діоцезійну власність, яка 
відмінна від парохіяльного вжитку, вона повинна бути викуплена чи віддана в оренду чи передана иншим 
законним шляхом. Тс саме можна сказати про будь-яку власність, набуту, наприклад, чернечим інститутом, 
стосовно провінції чи зацікавленого інституту, якщо тільки устави не передбачають иншого (СІС к. 431 § 1; 
[ССЕО к. 423])». - Francis G. Morrisey, «The Temporal Goods of the Church», Letter and Spirit, c. 707-7'47. на c. 709. 

s George Nedungatt, «The Legislation of the Ecumenical Councils on Church Property)). Folia Canonica 3 (2000) 
111-133; той же автор, Laity and Church Temporalities, (Dharmaram Canonical Series 1), Bangalore, Dharmaram 
Publications, 2000, Chapter 4, (c. 159-180). 

* На відміну від ССЕО, СІС не згадує Римського Архиєрея у п'яти вступних канонах про Дочасне май
но (кк. 1054-1258), але представляє його пізніше (к. 1273) як управителя в Титулі II правління майном» 
(кк. 1273-1289). 
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важення нижчої влади, він, як правило, не втручається у справи, пов'язані з до
часним майном цих юридичних осіб. 

4) Однак, за надзвичайних обставин, зокрема у невирішених спорах та апе
ляційних справах, він може втрутитися з огляду на добро зацікавлених осіб чи 
вищого добра, і, як найвищий розподілювач, сам виконати усі акти управління 
над цим майном, яке зазвичай належить власникові. У такому разі втручання 
Римського Архиєрея може замінити чи відмінити всі дії власника цього майна 
(кк. 1008 і 1009 § 1). 

1.3. Категорії майна 
Кодекс розрізняє церковне майно як таке і те, що має назву цінних речей. 

1.3.1. Церковне майно 
Дочасне майно, що належить юридичній особі (кк. 920-930) у Церкві, нази

вається церковним майном (к. 1009 § 2); тому це майно підлягає законам кодек
су. На противагу СІС (к. 1257), ССЕО не розрізняє публічної юридичної особи 
і приватної юридичної особи: для СІС тільки майно, що належить публічній юри
дичній особі підпадає під категорію церковного майна. 

1.3.2. Священні речі і цінні речі 
У Кодексі існує дві инші категорії майна: священні речі і цінні речі. Ці речі не 

є обов'язково церковним майном, якщо тільки вони не належать юридичній осо
бі. Для того щоб їх не сплутували з церковним майном, ССЕО, як і СІС, не згадує 
їх в каноні, який розглядає церковне майно, у той час як попереднє законодав
ство, С1С-1917 (к. 1497 § 2) і РА (к. 234 § 2), розглядало їх як спеціяльні категорії 
церковного майна у тому самому каноні. ССЕО згадує їх у двох канонах: до ре
чей, які називають священними, належать ті, що були призначені для богопочи-
тання через посвячення чи благословення (к. 1018). До речей, які називають цін
ними, належать ті, що мають велику вартість з певних мистецьких, історичних 
і матеріяльних причин (к. 1019). Навіть якщо майно належить приватним осо
бам, і тому не є церковним, воно підлягає певним положенням загального права, 
які будуть обговорені нижче. 

2. Набування дочасного майна (кк. 1010-1021) 
2.1. Способи набування 
Юридичні особи в Церкві можуть набувати дочасне майно усіма засобами, 

визнаними цивільним правом (угода, припис, заповіт тощо) і церковним правом 
(податки, пожертви, фундації тощо): саме через цих юридичних осіб (к. 1010). 
Церква набуває його, а тому термін Церква часто використовується в кодексах 
при зверненні до них. 7 

7 Див. кк. 1007, СІС к. 1258; СІС-1917 к. 1499; РА к. 236. 
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2.2. Давність: особливий спосіб набування 
Давність - це спосіб набування дочасного майна (чи права) через оволодіння 

цим майном (чи правом) на умовах і впродовж часу, визначених правом. Кодекс 
вимагає, щоб стосовно набуття майна через припис юридичні особи дотримува
лися загальних правил про приписи, встановлених в канонах 1540-1542 (к. 1017). 

Згідно з цими текстами щодо давности, Церква, у принципі, приймає цивіль
не право, таким, як воно існує в кожній країні, з двома застереженнями: а) певне 
число прав не підлягають давності (див. к. 1542); б) щодо набування деякого 
тимчасового майна канонічне право встановлює особливе правило, відмінне від 
цивільного законодавства; тут йдеться про свяченні речі і тимчасове майно, що 
належать певним юридичним особам. 

2.2.1. Священні речі 
Існує відмінність між священними речами, які належать окремим особам, 

і священними речами, які належать церковним юридичним особам. Священні 
речі, які є власністю приватних осіб, можуть бути набуті на підставі давности 
приватними особами; але ці останні не повинні використовувати їх для світсько
го вжитку, якщо тільки ці речі не втратили свого священного характеру, який во
ни мали завдяки посвяченню чи благословенню. Кодекс передбачає в к. 873 пе-
редання церкви для світського вжитку; але він не вказує способу, у який инші 
священні предмети (чаша, прикраси, образ тощо) можуть втратити свячення чи 
благословення. Тепер це передано канонічній науці і партикулярному праву, хоча 
раніше про це йшлося в загальному праві. 8 

Священні речі, які є власністю юридичних осіб, можуть бути набуті тільки 
иншою юридичною особою (к. 1018). 

2.2.2. Довші періоди давности 
Залежно від власника речей, Кодекс вимагає для їхнього набуття довші періо

ди від тих, що визначені цивільним правом. Тут йдеться про нерухоме майно, 
цінне рухоме майно, права і позови, як особисті (предметом якого є зобов'язан
ня), так і речові (що здійснюються над певною річчю). Якщо це майно належить: 
1) Римському Апостольському Престолові, то вони підлягають давності після 
ста років; 2) Церкві sui iuris або єпархії, то п'ятдесят років 9; 3) иншій церковній 
юридичній особі, то тридцять років (к. 1019). Слід зауважити, що нецінне рухоме 
майно підлягає давности за період, встановлений цивільним правом. 

* З'ясування цього питання знаходимо в СІС-1917 в каноні 1305; священні чи благословенні предмети 
втрачають священний характер, якщо вони вважаються непридатними для своєї мети через перетворення чи 
псування, після неналежного використання чи публічного продажу. Відповідний канон можна знайти в проекті 
СІСО, під титулом De cultu divino (не проголошений), канон 64; текст передруковано в Nuntia 7 (1978) 102. 

" Варто зауважити, що стосовно цього ССЕО прирівнює єпархії до Церкви sui iuris; у попередньому 
законодавстві (РА, к. 249; AAS 44 [1952] 129), майно, що належить єпархіям, могло бути набуте за давністю 
ісля тридцяти років, як і майно будь-якої иншої юридичної особи. 
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2.3. Участь вірних 
Вірні мають обов'язок дбати про потреби Церкви, як це вказано в к. 25. Саме 

компетентна влада повинна визначати ці потреби в особливих обставинах. Від
так канон 1011 стверджує, що згадана влада має право вимагати від вірних їхньої 
участи у витратах, пов'язаних зі сферами, вказаними в к. 1007. Текст зрозумілий: 
тут, безумовно, йдеться про вимогу (ius exigendi), а не просто прохання (tus ех-
quirendï) щодо участи вірних. 

Суворе застосування права вимагатиме, щоб Церква мала змогу застосову
вати систему обов'язкового оподаткування і накладати на непокірних канонічні 
покарання. Церква не робить цього. Справді, для Церкви було б важко робити 
це без згоди і допомоги цивільної влади, що відбувається в кількох країнах на 
кшталт Німеччини, де існує Kirchensteuer (церковний податок). Тут, передусім, 
йдеться про моральний обов'язок вірних. Тільки за певних умов влада, як прави
ло, єпархіяльний єпископ, уповноважена накладати податки та инші збори. 

2.4. Права єпархіяльного єпископа щодо податків, пожертв і зборів 
2.4.1. Збір податків 
Єпархіяльний єпископ може накладати податки на всіх юридичних осіб, що 

йому підлягають, особливо для семінарії (к. 342), за згодою ради з економічних 
справ. З иншого боку, не може бути накладено податку на пожертви, прийняті під 
час відправи Божественної Літургії. 1 0 

Податки можуть бути накладені на фізичних осіб тільки в тому разі, якщо 
пар іикулярне право Церкви sui iuris дозволяє це (к. 1012 § 2). 

2.4.4. Встановлення розміру податків 
Законодавча влада Церкви sui iuris через партикулярне право повинна визна

чити розмір податків, який може бути однаковим чи диференційованим відпо
відно до місця чи осіб; також це питання повністю або частково може бути пере
дане єпархіяльному праву. І саме єпархіяльний єпископ, відповідно до партику
лярного права, повинен визначити розмір податків, які потрібні для виконання 
певних актів управління (податки на диспензи, звільнення від кар, видання сві
доцтв і т. ин.), а також суму, яку жертвують вірні з нагоди відправи Божествен
ної Літургії (простіше кажучи, розмір літургійної пожертви), Таїнств, посвячень 
і благословень і будь-яких инших літургійних відправ. Рекомендується, щоб па-
тріярхи і єпархіяльні єпископи різних Церков sui iuris, які здійснюють юрисдик
цію на тій самій території, встановили однакові норми щодо оплат і пожертв 
(к. 1013). 

10 СІС к. 1263 не зберігає заборони оподатковувати літургійні пожертви (СІС-1917 к. 1506); ССЕО робить 
це. Податок, названий саЛесІгаІісит, більше не згадується в обох. СатеагаНсит складався з особливого по
датку, що належав єпископові «як знак покори», для того щоб покрити витрати його уряду. Попереднє за
конодавство, латинське (СІС-1917 к. 1504) і східне (РА к. 242) все одно передбачали цей податок. Зміна в 
законодавстві відображає світоглядігу зміну від єрархології («потреби єпископського уряду») до еклезіології 
(«потреби Церкви»). 
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2.4.3. Збирання пожертв, які наказує єпархіяльний єпископ 
Єпархіальний єпископ може наказати, щоб зібрання пожертв відбувалося 

в усіх церквах, які постійно відкриті для вірних, ким би не були їхні власники: 
монахами, ченцями чи мирянами (1014). 

2.4.4. Збирання милостині иншими особами 
Ані фізичні, ані юридичні особи не уповноважені збирати милостиню, якщо 

вони не виконають двох подальших вимог: 1) дозвіл від влади, якій вони під
лягають; 2) письмова згода єрарха того місця, де проводиться збір милостині 
(к. 1015). 

2.5. Пожертви 
Не тільки рекомендується, але й вимагається, щоб пожертви використовува

лися для цілі чи цілей, які визначив жертводавець, наприклад, відправа Боже
ственної Літургії, на семінарію, бідним, сиротинцю і т. ин. (к. 1016 § 1), і це, як 
правило, обов'язок управителя пожертв інформувати жертводавця про викорис
тання цих дарів (к. 1031 § 2). 

Зазвичай пожертву, призначену для юридичної особи, передають чи посила
ють настоятелю чи управителю тієї юридичної особи; відтак, у такому разі пе
редбачається, що її було віддані іій юридичній особі. Для встановлення того, 
що це особистий подарунок, потрібен, натомість, офіційний доказ (к. 1016 § 2). 
Те ж стосується також осіб, згаданих в кк. 922 § 2 п. 5-е, 925 і 926 § 1. Таке ж 
припущення дійсне також стосовно членів юридичної особи, якщо тільки затвер
джений звичай чи непрямі докази не спростовують його (наприклад, пожертви, 
різдвяні подарунки). Використовуючи ці правила, той, хто представляє різних 
юридичних осіб (наприклад, парох, який очолює монастир, доброчинну органі
зацію чи товариство) повинен мати моральну певність щодо точної цілі, для якої 
робляться пожертви. 

Представник юридичної особи не може відхилити пожертву без виправданої 
причини (наприклад, нечесно отримані гроші, пожертва організації з поганою 
репутацією, пожертва від особи, яка несправедливо оббирає инших); і в разі ва
гомішої пожертви перед відхиленням потрібно попросити дозволу єрарха. Та
кож завжди потрібен дозвіл єрарха для того, щоб прийняти пожертву, пов'язану 
з певним ризикованим (к. 1042) обумовленим зобов'язанням (наприклад, ЗО чи 
більше щорічних богослужінь, чи 30 поспіль надгробних богослужінь), чи умо
вою (наприклад, прибуток від грошових вкладень слід віддавати як винагороду 
за катехизацію) (к. 1016 § 3). 

2.6. Єпархіяльні інститути для збирання речей і пожертв 
Кодекс відповів чітко на бажання, висловлені в Декреті про служіння і жит

тя священиків (РО 21). Як наслідок, Кодекс зобов'язав кожну єпархію заснувати 
дві установи: 
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2.6.1. Єпархіяльний інститут для підтримки священнослужителів 
Його роль полягає в збиранні ресурсів, потрібних, щоб забезпечити священ

нослужителям гідну платню, яка відповідає їхньому завданню, і, якщо вони од
ружені, забезпечувати їхніх дружин і дітей (к. 1021 § 1). 

Крім того, єпархія повинна вживати заходів, щоб забезпечити священнослу
жителям і, якщо вони одружені, їхнім дружинам і дітям, соціяльну захищеність, 
яка дозволить отримати їм медичну допомогу в разі хвороби чи нещасного ви
падку, і гарантувати їм пенсію на старість. У тих місцях, де держава не забезпе
чує таких установ, потрібно утворити відповідний інститут, об'єднуючи якомога 
більше єпархій з цієї території (к. 1021 § 2). 

2.6.2. Спільний фонд 
Ця спільна скарбниця має подвійну функцію: з одного боку, відповідно до со-

ціяльної справедливости винагородити осіб, які працюють на службі у Церкви: 
катехитів, пастирських працівників...; з иншого боку, дозволити єпархії викона
ти свої зобов'язання взаємної допомоги щодо инших єпархій (к. 1021 § 3). 

2.7. Юридична охорона майна 
Канон 1020 приймає приписи канону 256 РА," які не мали прямого відповід

ника в СІС-1917. Він робить відповідальним обов'язком для кожної влади дбати 
про юридичне збереження дочасного майна, яке належить юридичним особам 
(див. СІС к. 1284 § 2 п. 2-е). Влада повинна дбати, щоб це майно було зареєстро
вано на ім'я належної юридичної особи відповідно до всіх приписів цивільного 
права. Якщо цивільне право не дозволяє реєструвати майно безпосередньо на 
ім'я церковної юридичної особи, потрібно вислухати знавців і експертів цивіль
ного права, щоб знайти найефективніші засоби оберігати права Церкви на це 
майно (к. 1020). 

3. Управління церковним майном (кк. 1022-1033) 
У положеннях щодо управління майном йдеться про різні питання, які мож

на впорядкувати під чотирма заголовками: 1) форми управління, 2) роль єпар-
хіяльного єпископа та инших ієрархів; 3) пряма відповідальність за управління, 
і 4) обов'язки управителя. 

3.1. Форми управління 
Існує три форми управління, що передбачені в канонах: 1) звичайне управ

ління; 2) акти звичайного управління, що мають велику вагу: це залежить від фі
нансової ситуації юридичної особи. Наприклад, певні акти звичайного управлін
ня у багатій парохії чи єпархії можуть бути актами великої ваги для бідної па-
рохії чи єпархії в місіях; 3) акти надзвичайного управління: а саме, які визначила 
такими компетентна влада на кшталт Синоду Єпископів Патріяршої Церкви 
(к. 1024 § 1); 4) важливо чітко розрізняти ці три форми актів дочасного управління.12 

"AAS44(1952) 131. 
12 G. Vromant, De bonis Ecclesiae temporalibus 3 od., (Lcssiannum, Section Théologique 19), Bruxelles, De 

Scheut-Desclée, 1953, 160-162. 
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3.1.1. Акти звичайного управління 
Це такі акти, які відбуваються часто і регулярно. Серед них є такі акти: 

1) Стягнення боргів з кредиторів і ренти з орендарів; 2) отримання щорічного при
бутку від цінних паперів, акцій чи облігацій; 3) купівля і продаж того, що вимагається 
для щоденного утримання працівників; 4) дрібні відшкодування втрат; 5) короткі по
зики чи інвестування грошей і майна, що належить юридичній особі; 6) прийняття 
ручних пожертв; 7) певні дрібні оренди.1 3 

3.1.2. Акти великої ваги у звичайному управлінні 
(СІСк. 1277; ССЕО к. 263 § 4) 

Під них підпадають акти, які є відносно рідкісними, але вони однаково не ви
ходять «за межі спосіб звичайного управління». До них належать подальші акти: 

1) придбання чи зречення спадщини чи легатів; 2) придбання нерухомого майна; 
3) продаж чи застава творів мистецтва, історичних документів чи иншого рухомого 
майна великої ваги; 4) продаж, обмін, застава нерухомого церковного майна і накла
дання на нього сервітуту чи инших тягарів; 5) позичання великих сум грошей для 
тимчасового користування; 6) будування, руйнування чи реконструкція будівлі церк
ви або здійснення у ній великого ремонту; 7) заснування кладовища; 8) виступати як 
сторона у судовому процесі. 1 4 

3.1.2. Акти надзвичайного управління 
Під них підпадають дії на кшталт відчуження, яке може суттєво погіршити 

стан юридичної особи (к. 1042). Відтак вони «виходять за межі і спосіб звичайно
го управління». їх не розглянуто у пунктах 1 і 2 угорі (СІС к. 1281; СС1Ю к. 1024) 
і вони мають бути окреслені у статутах юридичної особи чи діоцезії відповідно 
до партикулярного права кожної Церкви sui iuris (ССЕО к. 1024 § 2), або єпис
копською Конференцією у Латинській Церкві (СІС к. 1277). 

Ось деякі окремі приклади надзвичайного управління на діоцезійному рівні 
відповідно до партикулярного права: у Німеччині, торгові операції, що охоплю
ють суми понад 1.000.000 німецьких марок; в Австрії, у віденській архидіоце-
зії, операції, що перевищують 5.000.000 австрійських шилінгів на рік чи 50.000 
австрійських шилінгів для одної операції. 1 5 На парохіяльному рівні надзвичай
не управління пов'язане із сумою, що перевищує 50.000 американських доларів 
у Сполучених Штатах, у той час як в Сиро-Малабарській Церкві - це 50.000 
рупій. 1 6 

13 G. Vromant, op. cit., 161; див. Francis Morrisey, «Ordinary and Extraordinary Administration: Canon 1277», 
Jurist 48 (1988) 709-726, на 711-712. 

14 G. Vromant, op. cit, 160-161; F. Morrisey, art. cit., 712. 
15 Hans Heimerl and Helmuth Pree, Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche. Regensburg, Pustet, 

1993,268-269. 
16

 Пояснення трьох форм управління узяте з George Nedungattt, Laity and Church Temporalities, (Dharmaram 
Canonical Series 1), Bangalore, Dharmaram Publications, 2000, cc. 233-234. 
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3.2. Роль єпархіяльного єпископа та инших єрархів 
Єпархіальний єпископ має обов'язок здійснювати нагляд над належним уп

равлінням усім майном в межах кордонів єпархії. 1 це управління обов'язково 
повинне включати різноманітні ділові операції, предметом яких є майно: набу
вання, управління, утримання, використання, відчуження. Дізнавшись про зло
вживання, він зобов'язаний вжити заходів, щоб забезпечити їх виправлення. Ка
нон 1022 § 1 вказує, що обов'язок нагляду з боку єпархіяльного єпископа по
ширюється на все майно: майно, що належить єпархії, і все церковне майно, що 
перебуває в межах єпархіальної території, ким би не був його власник: монастир, 
чин, згромадження чи инший інститут посвяченого життя. Єдиним майном, над 
яким він не має обов'язку нагляду, є майно, що належить чернечим інститутам 
папського чи патріяршого права, які безпосередньо і виключно підлягають від
повідно Римському Апостольському Престолові і патріярху (к. 413). Але це не 
забороняє єпархіяльному єпископові давати поради вищій компетентній владі, 
якщо він знайде зловживання в їхньому управлінні. 

Другий обов'язок стосується всіх єрархів, тобто, усіх тих, хто наділений, від
повідно до к. 984, владою звичайного управління, таких як, наприклад, вищі на
стоятелі в інститутах посвяченого життя. Вони зобов'язані, дотримуючись пра
вил, що відповідають ситуації, виконати законодавчі приписи, встановлені за
гальним правом і партикулярним правом їхньої Церкви sui iuris (к. 1022 § 2). 

3.3 Безпосередня відповідальність за управління 
Як вже було сказано, церковне майно належить юридичній особі, яка законно 

набула власність. Як наслідок, той, хто безпосередньо керує юридичною осо
бою (наприклад, парохіяльний священик) відповідальний за належне управління 
майном, яким вона володіє, якщо право (тобто, ius: партикулярне право, затвер
джений звичай, приписи цивільного права) не передбачають иншого. Присут
ність управителя не звільняє офіційного представника юридичної особи від її 
обов'язків (к. 1023). 

3.4. Обов'язки адміністраторів 
Управління майном - це функція, яка має серйозні наслідки. Відтак Кодекс 

містить певну кількість положень, які зобов'язують управителів виконувати своє 
завдання у спосіб, який є коректним і відповідає інтересам юридичної особи, що 
є власником майна. 

3.4.1. Загальні приписи 
Перш ніж приступити до свого завдання, управитель повинен пообіцяти пе

ред єрархом чи його представником сумлінно виконувати свій уряд (к. 1025 
п. 1-е).17 

17 Слід зауважити, що тут йдеться тільки про просту обіцянку (promissionem faere), у той час як C I C (к. 1283 
п. 1-е) накладає клятву (iureiurando spondere). Причина для цієї відмінності добре відома: відповідно до тра
диції, яка була заснована в Матея 5, 34 і далі, східне законодавство має тенденцію відходити від зобов'язуючої 
клятви, у той час як латинське право менш стримане щодо цього питання. 
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Крім того, управителі майна зобов'язані виконувати свої обов'язки зі старан
ністю господаря (к. 1028 п. 1-е): священна формула, яка вказує на те, вони є еко
номами цього майна повинні виявляти щодо нього таку ж турботу, як і про своє 
власне. Заради цього Кодекс наказує управителеві дотримуватися як канонічно
го, так і цивільного законодавства (к. 1028 п. 2-е). 

Якщо йдеться про канонічне право, то управителі повинні суворо обмежити 
себе тими актами управління, які статути уповноважують їх виконувати за влас
ною ініціятивою. З цієї причини статути юридичної особи повинні обов'язково 
вказувати, які акти управителі уповноважені виконувати особисто і для яких во
ни повинні отримати згоду компетентної влади. У тому разі, якщо статути юри
дичної особи не вказують деталей, то влада, якій безпосередньо підлягає юри
дична особа, повинна визначити, порадившись із відповідною радою, ті акти, на 
які вона має отримати згоду компетентної влади; це особливо важливо щодо від
чужень. Якщо, внаслідок порушення закону, адміністратор здійснює неправо-
сильні акти, Кодекс вважає, що юридична особа не відповідає за наслідки цих 
актів; скажімо, зобов'язання відшкодувати можливі втрати, завдані спадщині, 
переходять до управителя. Однак, якщо юридична особа отримує користь від 
цих актів, прибуток перепадає їй, а не управителеві, і тою мірою вона відповідає 
за них (к. 1024). 

3.4.2. Застережні заходи, яких слід вжити 
Інвентар: перш ніж посісти свій уряд, управителі повинні встановити повний 

інвентар майна юридичної особи. Якщо такий інвентар існує, то вони повинні 
перевірити його точність; подати його на перевірку єрархові і підписати його. 
Якщо під час їхнього мандату відбуваються зміни, вони повинні включити їх до 
інвентаря, який складається у двох примірниках: один зберігається в архівах 
юридичної особи, якій належить майно; иншу здають в архів єпархіяльної курії 
(кк. 1025 п. 2-е; 1026; 1028 п. 8-е). 

3.4.3. Страхування і грошові застави 
Для певного майна (будівлі, меблів...) наполегливо рекомендовано укладати 

страховий договір (1028 § 2 п. 1-е). Управитель повинен забезпечити грошові 
застави, що відповідають вартосте майна, для того щоб запобігти серйозним 
збиткам, яких може зазнати юридична особа через смерть управителя або неспо
діваного залишення ним уряду; зазначено, що застави мають бути правосильні 
з погляду цивільного права (к. 1027).18 

3.4.4. Деталі управління 
Кодекс перелічує низку актів, яких управителі повинні старанно дотримува

тися, виконуючи своє завдання. До цих обов'язків належать: 
1. Стягати доходи з майна і використовувати їх з належною метою; за зго

ди єрарха розсудливо використовувати кошти, які залишаються після покриття 

18 Положення щодо надання грошових застав з боку управителя вже існувало в РА (к. 268; AAS 44 (1952), 
135); з иншого боку, воно не фігурує в латинському законодавстві; канон 1027 C C E O не має відповідника в CTC. 
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витрат. З власної ініціятиви адміністратори можуть робити тільки скромні по
жертви, і тільки в ім'я побожности чи милосердя, з нерухомого майна, яке не 
належить до постійного маєтку юридичної особи. 

2. Вчасно виплачувати відсотки за позичку і гіпотеку; у належному стані три
мати книги прибутків і витрат; класифікувати документи і зберігати їх в архіві, 
і в разі потреби робити їхні копії і здавати в архів єпархіяльної курії. 

3. Щорічно представляти звіт про управління і, бажано, складати бюджет до
ходів і витрат; оприлюднювати звіт про використання отриманих пожертв, якщо 
тільки єрарх з вагомих причин не вирішив инакше. 

4. Дотримуватися приписів цивільного права стосовно винагороди працівни
ків (кк. 1028 § 2 пп. 2-е-8-е; 1029-1031). 

3.4.5. Особливі випадки 
1. Судова справа без дозволу: Кодекс забороняє адміністраторам починати 

з власної ініціятиви цивільну судову справу стосовно дочасного майна Церкви, 
яким вони керують. Для того щоб зробити це, управитель повинен отримати до
звіл власного єрарха (к. 1032). 

2. Невиправдане зречення. Мандат адміністратора законно закінчується в різ
ний спосіб: смерть, завершення визначеного терміну, відкликання, подане і при
йняте зречення. У всіх цих випадках припинення уряду відповідає праву, і упра
витель діє законно. З иншого боку, якщо управителі покидають свій уряд у до
вільний спосіб, відповідно до свого бажання, не порадившись в належний час із 
владою, від якої вони залежать, і це залишення спричиняє втрати для юридичної 
особи, вони зобов'язані дати відшкодування (к. 1033). 

4. Договори і особливо відчуження (кк. 1034-1042) 
4.1. Принцип 
Кодекс вимагає, що потрібно дотримуватися державного права країни щодо 

договорів і зобов'язань (к. 1034), за винятком відчужень. Роблячи це, він не за
проваджує нововведень, а переймає старе законодавство (РА, к. 278; СІС-1917, 
к. 1529); однак він говорить про це стисліше. Канон 1034 тільки згадує, окрім ин-
ших зобов'язань, «договори, як взагалі, так і зокрема». Услід за СІС-1917, СІСО 
явно присвятив низку канонів особливим договорам, безкоштовним позичкам чи 
кредитам на використання, іпотеці, позичанню, продажу чи обміну, довгостро
ковій оренді (РА, кк. 285-289). 

4.2. Відчуження 
Вислів «відчуження» має тут широкий сенс. Він позначає перехід будь-якого 

права на річ, що належить юридичній особі, яка ризикує зменшити цінність сво
го постійного маєтку: як, наприклад, кредит на використання, застава майна, іпо
тека, довгострокова оренда (к. 1042). 

Спочатку Кодекс згадує застережні заходи, яких слід вжити перед відчужен
ням. Згодом він надає чіткі правила, яких слід дотримуватися відповідно до важ-
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ливости чи історичної, мистецької або релігійної цінности речей, що підлягають 
відчуженню. 

Попередні застереження. Загальний принцип досить простий: потрібно уни
кати того, щоб сталий набутий маєток юридичної особи зазнав будь-якої шкоди 
внаслідок відчуження. З цією метою Кодекс вимагає, щоб перед відчуженням 
були виконані наступні умови: 

1) виправдана причина, як, наприклад, очевидна користь або побожна, добро
чинна чи душпастирська причина; оцінка відчужуваної речі, виконана принай
мні двома знавцями в письмовій формі (к. 1035 § 1 пп. 1-е-2-е); 

2) згода, порада чи затвердження компетентної влади, яка може не дати своєї 
згоди, якщо не буде докладно поінформована про економічний стан юридичної 
особи, дочасне майно якої має бути відчужене, і про уже проведені відчуження, 
а також про згоду зацікавленої особи (кк. 1038 і 1039); 

3) виключення родичів: за винятком спеціяльного дозволу, управителі не мо
жуть продавати чи орендувати майно своїм близьким аж до четвертого ступе
ня кровного споріднення чи посвоячення; ще більше підстав існує для того, що 
майно не можуть набувати самі управителі. Виняток: речі мінімальної вартости 
(к. 1041); 

4) турбота про розподіл майна відповідно до його матеріяльної цінности чи 
иншого вартісного фактору (історичного, мистецького, релігійного). Право вима
гає, щоб для кожної Патріяршої Церкви Синод Єпископів і для инших Церков 
Римський Апостольський Престол встановили реєстри, згідно з якими слід від
чужувати майно на відповідній церковній території. Передбачено три реєстри: 
1) майно, оцінене між найвищою і найнижчою сумою; 2) майно, оцінене між най
вищою і подвійною найвищою сумою; 3) майно, вартість якого перевищує по
двійну найвищу суму, а також цінне майно та майно, віддане на підставі обіту. 

4.3. Влада, що компетентна давати згоду 
Потрібно зважати на два фактори, для того щоб визначити особу чи органі

зацію, яка здатна надати згоду на відчуження: з одного боку, вартість майна, а, 
з иншого, власника майна і місце, де це майно розташоване. Кодекс передбачив 
подвійне правило: загальне правило, яке стосується усього майна, і правило, яке 
стосується майна, що належить самій Патріяршій Церкві чи єпархії патріярха. 
Сучасний припис стосується усього майна, за винятком того, що належить иншій 
юридичній особі: він виконує роль реєстру цінностей: 

4.3.1. Майно, оцінене між найвищою і найнижчою сумою 
Влада, яка компетентна надати згоду, відрізняється відповідно до характеру 

власника: Кодекс розрізняє майно, яке належить єпархії, і майно, яке належить 
иншій юридичній особі: 

1. Майно, яке належить єпархії: для кожного відчуження потрібно отримати 
згоду ради з економічних справ і колегії єпархіяльних радників. 
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2. Майно, яке належить иншій юридичній особі: щодо цього Кодекс робить 
нове розрізнення, яке залежить від того, чи підлягає юридична особа єпархіяль-
ному єпископові. 

3. Юридична особа, яка підлягає єпархіяльному єпископові: потрібна згода 
єпископа, а також згода ради з економічних справ і колегії єпархіяльних рад
ників. 

4. Юридична особа, яка не підлягає єпархіяльному єпископові: достатньо от
римати згоду влади, як це визначено в правилах чи статутах юридичної особи 
(к. 1036 § 1). 

4.3.2. Майно, оцінене між найвищою і подвійною найвищою сумою 
Для цього майна Кодекс спершу робить розрізнення залежно від того, чи 

місце, де розташоване майно, перебуває в межах території Патріяршої Церкви, 
чи ні. 

Щодо майна, розташованого в межах патріяршої території, Кодекс робить 
розрізнення, яке згадувалося вище - залежно від власника майна: 

1. Майно, що належить єпархії: згода патріярха, надана зі згоди постійного 
синоду, якщо партикулярне право Церкви не зазначає иншого. 

2. Майно, що належить иншій юридичній особі: те саме розрізнення, що на
ведене вище. 

3. Юридична особа, що підлягає єпархіяльному єпископові: згода єпархіяль-
ного єпископа і патріярха, надана за згодою постійного синоду. 

4. Юридична особа, яка не підлягає єпархіяльному єпископові, навіть якщо 
вона папського права: згода патріярха, надана зі згоди постійного синоду (к. 1036 
§2) . 

4.3.3. Майно, вартість якого перевищує подвійну найвищу суму 
Тут йдеться тільки про майно, що розташоване в межах кордонів Патріяршої 

Церкви, до якого Кодекс додає цінні речі і речі, подаровані Церкві на підставі 
обіту, що розміщені на тій самій території. Для відчуження усього цього майна 
слід застосовувати правило, передбачене для майна, вартість якого перевищує 
найбільшу суму, але в такому разі патріярх потребує згоди Синоду Єпископів: 

1. Майно єпархії: згода патріярха, надана за згодою Синоду Єпископів. 
2. Майно, що належить иншій юридичній особі: влада відрізняється залежно 

від того, чи юридична особа підлягає єпархіяльному єпископові. 
3. Юридична особа, яка підлягає єпархіяльному єпископові: згода єпархіяль-

ного єпископа і патріярха, надана за згодою Синоду Єпископів. 
4. Юридична особа, яка не підлягає єпархіяльному єпископові: згода патріяр

ха, надана за згодою Синоду Єпископів (к. 1036 § 3). 
Щодо майна, розташованого поза межами кордонів патріяршої території, пи

тання вирішується на вищому рівні: якщо вартість перевищує найвищу суму, 
встановлену Римським Апостольським Престолом, потрібна иода останнього, 
як і у випадку цінних речей і речей, подарованих на підставі обіту (к. 1036 § 4). 
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4.4. Компетентна влада: особливе правило 
Цей припис застосовується до майна, яке належить Патріяршій Церкві чи 

єпархії патріярха. Формальності, які потрібно виконати для відчуження, пере
важно залежать від власника. 

1) Майно, вартість якого оцінена між найвищою і найнижчою сумою. 
- Майно Патріяршої Церкви: потрібно тільки отримати згоду постійного си

ноду. 
- Майно єпархії патріярха: згода ради з економічних справ, за порадою колегії 

єпархіяльних радників. Канон 1036 § 1 п. 1-е вимагає згоди колегії радників, але 
патріярху у своїй єпархії вистачає згоди колегії (див. к. 271 § 6). 

2) Майно, оцінене між найвищою і подвійною найвищою сумою: згода по
стійного синоду, незалежно від того, хто є власником майна. 

3) майно, вартість якого перевищує подвійну найвищу суму, а також цінні речі 
і речі, подаровані на підставі обігу: відчуження не може бути проведене, хіба що 
буде отримано згоду Синоду Єпископів Патріяршої Церкви (к. 1037) 

4.5. Позов у разі незаконного відчуження 
Порушення законів Церкви не є підставою для неправосильности перед ци

вільним правом. Якщо Церква вважає, що зазнала втрат від такого акту, то вища 
влада того, хто провів таке відчуження, повинна вирішити, оцінивши доцільність 
позову, який саме позов повинен бути поданий для захисту прав Церкви (к. 1040). 

5. Побожні записи і побожні фундації (кк. 1043-1054) 
Вірні мають свободу розпоряджатися своїм майном для «побожних причин», 

тобто, тих духовних причин, які потребують дочасного майна (к. 1007). Це мо
же бути зроблене через побожні заповіти загалом, або зокрема через побожні 
фундації. 

5.1. Принцип: свобода жертводавців і повага до їхніх бажань 
Церква поважає практику побожних заповітів як цілком виправдану і заохо

чує їх. Кодекс вимагає, щоб стосовно цих заповітів, особливо тестаментів, були 
дотримані приписи цивільного права. Але, навіть якщо жертводавець не виконує 
усіх потрібних формальностей, спадкоємці морально зобов'язані виконати волю 
вірного (к. 1043). Церква має моральний обов'язок виконати бажання вірних, як 
тільки прийме пожертву згідно із законом (к. 1044). 

5.2. Загальні положення щодо всіх актів побожних заповітів 
5.2.1. Відповідальність за виконання 
Через вищезгаданий моральний обов'язок Церкви єрарх є безпосереднім ви

конавцем усіх побожних заповітів, якою б не була їхня форма: чи то актом, що по
чинає діяти після смерти (mortis causa), чи то ще впродовж життя (inter vivos). 
Другий є угодою між фізичними чи юридичними особами, на кшталт дару чи 
пожертви; перший є останнім заповітом (тестаментом) чи donatio mortis causa, 
тобто, даром, який стає власністю одержувача тільки після смерти жертводавця. 
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До обов'язків єрарха належить: здійснювати нагляд щодо виконання побож
них заповітів, вимагати від підлеглих виконавців звіту про них і навіть через ві
зитацію дбати про їхнє належне виконання (к. 1045). 

5.2.2. Правила, які слід виконувати стосовно майна, 
прийнятого за довіреністю 

Передане за довіреністю майно - це майно, яке було передане актом inter vivos 
або за останнім заповітом з обов'язком управляти ним і використовувати прибут
ки для цілей, встановлених в акті пожертвування. Особа, яка прийняла таке май
но для Церкви, повинна повідомити про це свого єрарха. Якщо жертводавець 
явно і безумовно забороняє особі, якій надано цю довіреність, повідомляти про 
прийом майна свого єрарха, ця особа повинна відмовитися від довірености. 

Обов'язок єрарха подвійний: з одного боку, він повинен гарантувати, що май
но, прийняте за довіреністю, було безпечно вміщене, з иншого боку, щоб прибут
ки використовувалися відповідно до волі жертводавця. З цією метою єрарх пови
нен вимагати звіту від особи, яка керує довіреністю; у разі потреби він повинен 
провести особистий візит, щоб гарантувати належне виконання (к. 1046). 

5.3. Особливі правила для побожних фундацій 
5.3.1. Поняття побожних фундацій і категорії фундацій 
Побожна фундація складається із сукупно сти майна, призначеного для діл 

милосердя, любови та апостоляту. Якщо уся сукупність речей заснована як юри
дична особа компетентною владою, то вона отримує назву автономної побожної 
фундації; якщо майно передане юридичній особі із зобов'язанням, що остання 
повинна досягти цілі, встановленої жертводавцем, то вона отримує назву неавто
номної побожної фундації (к. 1047)19. 

5.3.2. Компетентна влада для заснування побожної фундації 
Тільки єпархіяльний єпископ чи вища влада може засновувати побожні фун

дації як юридичну особу, а відтак встановлювати її як автономну побожну фун
дацію. Більше того, саме єрарх компетентний дозволити юридичній особі при
ймати майно і засновувати його як не автономну фундацію. Єрарх повинен дати 
свою письмову згоду, яка є умовою для правосильности. Єрарх не уповноваже
ний давати цю згоду, поки він не переконається: 1) що юридична особа здатна ви
конати обов'язки, накладені фундацією, а також ті, що вже прийняті; 2) що при
бутки від майна фундації справді достатні, щоб виконати обов'язки (к. 1048)20. 

" Слід зауважити, що C C E O запроваджує зміну в термінології: у nom іньому законодавстві те, що в 
сучасному Кодексі називається автономною фундацією, позначалося вислон. нскилегіяльний церковний ін
ститут (institutum ecclesiasticum non collégiale), a сучасна неавтономна побожна фундація просто називалася 
«побожною фундацією»; шодо цього див. к. 61 у CICO {Nuntia 8 [1979], 94), який відтворює к. 1489 CIC-1917, 
і к. 294 РА (AAS 44 [1952], 142), який відтворює к. 1594 CIC-1917. 

10 Фундація може більше не мати постійного характеру; тобто, вона повинна обмежуватися в часі і бути 
встановлена на період, визначений партикулярним правом. Для цього Кодекс змінює старе законодавство, яке 
допускало постійний характер неавтономної фундації. Слід лише порівняти канон 294 РА з каноном 1047 § 1 
п. 2-е CCEO. 
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5.3.3. Необхідні застереження 
Як тільки фундація буде заснована або як автономна побожна фундація, або 

як неавтономна побожна фундація, єрарх отримує подвійний обов'язок: перед
усім, він повинен подбати про тимчасове збереження майна, для того щоб не до
пустити його втрати чи знецінення; далі він повинен якомога швидше владна
ти всі потрібні питання, щоб гроші чи вартість рухомого майна були віддані на 
користь фундації. Часто це виявляється делікатною справою, і єрарх повинен 
користуватися допомогою знавців і обов'язково порадитися із зацікавленими 
сторонами та компетентною радою (к. 1049). 

Єрарх так само зобов'язаний стежити, чи фундація функціонує згідно з вимо
гами до неї. З цією метою він вимагатиме, щоб виконавці здавали йому щорічний 
звіт; у разі потреби він проведе візитацію, щоб переконатися, чи виконавець до
бре виконав ці обов'язки (1045). 

Встановлено різноманітні застереження для того, щоб забезпечити більшу 
увагу до побожних фундацій. Розпорядження слід складати письмово і зберігати 
їх принаймні у двох примірниках: один в архівах єпархіяльної курії, инший - в 
архівах юридичної особи. Крім того, фундації будуть зареєстровані в Церкві, яка 
їх очолює, у формі списку, із посиланням на обов'язки, які із ним пов'язані. Тим 
паче, парох чи ректор церкви повинен тримати книгу, де згадано релігійні служ
би, які потрібно відправити, чи инші зобов'язання побожної фундації, і записати 
в ній дати виконання (к. 1051). 

5.4. Редукція зобов'язань 
Зважаючи на сучасний стан справ у світовій економіці, часто трапляється так, 

що вартість майна фундації зменшується настільки, що виконання усіх чи при
наймні деяких зобов'язань стає неможливим. Кодекс встановив приписи, які ре
гулюють редукцію зобов'язань, однак зобов'язання стосовно відправи Божест
венної Літургії не слід розглядати таким самим чином, як инші зобов'язання. 

5.4.1. Божественна Літургія: редукція обов'язків 
Те, що назване тут редукцією, просто полягає у зменшенні числа актів, а не 

в їхній заміні на инший різновид актів. 
Принцип, який стосується компетентної влади, яка може запровадити таку 

редукцію, дуже простий: редукція зобов'язань щодо відправи Божественної Лі
тургії застерігається Римському Апостольському Престолові, якщо прохання 
про редукцію подане з инших причин, ніж суттєве зменшення доходів. З иншого 
боку, коли редукція виправдана фактичним зменшенням доходів, влада підлегла 
вищезгаданому Апостольському Престолові, може здійснити таку редукцію. До 
цієї влади належать: 

1) єрарх, якщо артикули фундації виразно передбачають редукцію у разі змен
шення доходів. 

2) єпархіяльний єпископ, якщо клаузула редукції не включена в артикули фун
дації, і доходи зменшилися до такої міри, що більше немає сенсу вимагати такої 
великої кількости відправ, як це зафіксовано в артикулах фундації. 
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Єпархіальний єпископ також уповноважений редукувати зобов'язання сто
совно відправи Божественної Літургії, яке прийняла церковна установа, не буду
чи об'єктом фундації, якщо доходи стали недостатніми для виконання кількости 
відправ, передбачених у той час, коли установа прийняла зобов'язання. 

3) инша влада, що може здійснювати такі ж редукції: 1) генеральний на
стоятель чернечого інституту чи товариства спільного життя на подобу чернечих 
стосовно того інституту чи товариства, за умови, що цей інститут чи товари
ство має клирицький характер і є папського чи па; ріяршого права; 2) єпископ 
коад'ютор, єпископ помічник, протосинкел чи синкели, якщо ці повноваження 
були їм делеговані єпархіяльним єпископом, але виключивши будь-яку субделе-
гацію (к. 1052). 

5.4.2. Просте перенесення зобов'язань щодо Божественної Літургії 
Для перенесення зобов'язань, передбачених у фундації, або доручення їх ин-

шій установі право вимагає виправданої причини. Здійснювати перенесення ком
петентна та сама влада, якій Кодекс надає повноваження виконувати редукцію: 
Римський Апостольський Престол, єпархіяльний єпископ, генеральний насто
ятель чернечого інституту чи товариства спільного життя на подобу чернечих. 
Єпархіяльний єпископ може делегувати свої повноваження єпископу коад'ютору, 
єпископу помічнику, протосинкелу чи синкелам, виключивши будь-яку субделе-
гацію (к. 1053). 

5.5. Инше скорочення, обмеження і заміна зобов'язань 
У той час, коли щодо Божественної Літургії Кодекс не передбачає жодної 

иншої можливости, крім редукції, тобто, скорочення числа відправ, він допускає 
як обмеження, так і заміну у випадку инших зобов'язань фундації. Обмеження 
пов'язане з вибором способів виконання, вартість яких дозволяє більше заоща
джувати і відповідає фактичним доходам. Заміна пов'язана зі зміною способу 
дій, обумовлених засновником. Залежно від ситуації впроваджувати ці зміни 
компетентною є така влада: 

1. Єрарх може зробити це за наступних двох обставин: 1) засновник виразно 
дав йому владу змінювати зобов'язання фундації: у цьому випадку достатньою є 
виправдана причина; 2) засновник не дав влади змінювати зобов'язань, але вико
нання їх стало неможливим: у цьому випадку єрарх може змінити зобов'язання, 
але він повинен поважати принаймні волю засновника і, перш ніж починати змі
ни, порадитися із зацікавленими сторонами і компетентною радою. 

2. Римський Апостольський Престол чи патріярх за згодою постійного си
ноду в усіх инших випадках. По суті, втручання Римського Апостольського Пре
столу чи патріярха потрібне тільки в тому разі, якщо збігаються подальші дві 
обставини: 1) засновник не дав виразного повноваження змінювати фундацію; 
2) прибутки залишаються недостатніми, щоб виконувати зобов'язання (к. 1054). 



Титул XXIV 

СУДОЧИНСТВО В ЗАГАЛЬНОМУ 
(КК. 1055-1184) 

Хоча Церква покликана бути спільнотою любови, на практиці любов не рідко 
зневажають, а справедливість порушують чи заперечують. Без справедливости 
немає любови. І саме право повинне встановити процес, який буде оберігати 
і відновлювати справедливість. Св. Павло наказав християнам з Коринту зала
годжувати суперечки в межах спільноти, не звертаючись до цивільного суду 
(1 Кор. 6: 1-8). Церква діяла відповідно до своєї апостольської традиції аж до 
наших днів і сформувала добре артикульоване процедурне право для охорони 
прав. Настанови для перегляду Східного Кодексу у розділі «Canons De Processi-
bus» стверджують, що «Sollicitudinem Nostram вже становить чудовий кодекс, до
бре пристосований до сучасних умов Східних Католицьких Церков», і вислови
ли бажання, щоб «усі католики додержувалися однакових процедурних норм». 1 

Тому, хоча й SN (кк. 1-226) становив ТІ для перегляду, нові формулювання по
рівнювалися з латинським проектом.2 Coetus de processibus, дослідницька група, 
якій довірили перегляд, прийняла формулювання чи зміни, зроблені в паралель
них канонах латинського проекту3 або запозичила їх з нього 4. 

Schema сапонит de tutela iurium seu de processibus3 був переданий консульта
тивним органам PCCICOR для зауваг у 1982 р. Він містив п'ять Титулів, що від
повідали подальшим Титулам ССЕО: XXIV, XXV, X X V I , X X V I I I і X X I I . Одер
жавши відгуки, Спеціяльна дослідницька група експертів відвідала denua recog-
nitio Проекту у 1983 р. Експерти вважали, що «тепер, коли новий СІС був про
голошений для Латинської Церкви, ця настанова не могла мати жодного иншого 
значення, ніж максимально можливе узгодження з цим Кодексом щодо згадано
го питання». 6 Як наслідок, на своїх двох робочих сесіях (17-27 травня і 3-13 жовт
ня 1983 р.) дослідницька група зробила деякі суттєві зміни до проекту 1982 року, 

1 Nuntia 3 (1976) 23; зноска с. 64. 
2 Nuntia 5 (1977) 4. Примітка: якщо не вказано иншого, переклади з іноземних мов у цьому коментарі про 

судочинство належать авторові. 
3 Nuntia 5 (1977) 20 (к. 19); 22 (к. 23); 28 (кк. 44, 45); 29 (к. 50); 31 (кк. 61, 63); 32 (кк. 69, 70); 33 (к. 72) і 38 

(к. 95 § 1). 
f Nuntia 5 (F977) 23 (к. 26); 31 (к. 59); 33 (к. 74 § 2); 34 (к. 78 § 4); 35 (к. 84 § 3) і 39 (к. 101). 
'Nuntia 14 (1982) 19-47 (кк. 1-126). 
6JVmrtml7 (1983) 73. 
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намагаючись досягнути певної однорідносте з Латинським Кодексом стосовно 
процедурних норм. 7 Із 126 канонів про судочинство у цьому Проекті 11 були то
тожними канонам у Латинському Кодексі 1983 р. 8 Тим паче, 7 канонів СІС були 
додані до Проекту 1982 р . 9 і 16 инших канонів з Проекту, які не мали відповід
ників у СІС, опущено. 1 0 Щодо 35 инших канонів, то дослідницька група замінила 
їхнє формулювання на формулювання паралельних норм СІС." У трьох із цих 
випадків заміна була пов'язання з включенням низки канонів СІС. 1 2 

Після змін, здійснених шляхом denua recognitio Проекту 1982 p. східні нор
ми про судочинство в загальному стали SCICO кк. 1070-1199. Ці канони зазна
ли тільки подальших редакційних виправлень на трьох подальших стадіях сво
го iter. Першу групу змін була зроблена перед самим II Пленарним засіданням 
PCCICOR (3-14 листопада 1988 p.). 1 3 Останні поправки були частиною «останніх 
змін» («ultime modifiche», внесених перед презентацією Schema novissimum Рим
ському Архиєреєві (28 січня 1989) і перед їх проголошенням. 1 4 

Зважаючи на те, що Coetus de processibus застосовувала принцип, що «всі ка
толики повинні додержуватися однакових процедурних норм», і прагнула завдя
ки перегляду досягти «максимально можливого узгодження» східних норм з нор
мами Латинського Кодексу, нас не повинно дивувати те, що канони ССЕО про 
судочинство в загальному значною мірою схожі, якщо не тотожні з відповідними 
нормами СІС. Відтак можна припустити, що досить обмежитися будь-яким до
брим латинським коментарем щодо норм про судочинство загалом. Справді, у 
тій мірі, у якій східні і латинські канони ідентичні, латинський коментар може 
доповнити дослідження таких східних норм. Однак, попри певну однотипність, 
досягнуту між обома кодексами, багато з канонів про судочинство в загальному 
залишаються унікальними для ССЕО чи суттєво відрізняються від паралельних 
норм СІС. Не починаючи порівняльного дослідження, ми запропонуємо комен
тар до ССЕО кк. 1055-1184, вказуючи для кожного з них у дужках також відпо
відний канон SN, якщо такий існує. 1 5 

I Опис змін, зроблених у проекті 1982 р. див. у Nuntia 21 (1985) 40-65. 
8 Ідентичні канони (у дужках подано їхні відповідники у СІС): 35 (1431); 37 (1433); 38 (1434); 48 (1447, 

за винятком слова sustimre); 51 (1450); 53 (1452); 90 bis (СІС к. 1492); 64 (1467); 72 § 1 (1475 § 1); 74 (1477); 
89(1489). 

9 Додані канони: 82 bis (СІС к. 1485); 89 bis (СІС к. 1490); 92 §§ 2, З (СІС к. 1362); 93 bis (СІС к. 1363); 
96 bis (СІС к. 1493); 97 bis (СІС к. 1494). Два з цих канонів (тепер це ССЕО кк. 1153 і 1162) не мали норм-
попередників у S N . 

10 Опущені канони: 30 ( S N к. 50); 34 (SN к. 58); 41 ( S N к. 67); 43 (SN кк. 68, 70); 56 ( S N к. 137); 72 § 2 (SN 
к. 160 § 3); 77 § 3 ( S N K . 168 § 4); 7 8 ( S N K . 169); 83 ( S N K . 176); 8 4 ( S N K . 177); 8 5 ( S N K . 178); 93 ( S N к. 223); 99 
( S N кк. 147-8, 219); 101 ( S N к. 199); 105 (немає попереднього канону S N ) ; і 117 § 1 ( S N к. 106 § 1). 

II Замінені канони (у дужках наведено їхню заміну з СІС): 19 § 1 (1408-1413); 20 (1414); 21 (1415); 32 (1428) 
33 § 1 (1430); 36 (1432); 39 (1435); 42 (1437); 45 (1446); 49 (1448); 50 § 2 (1449 § 3); 52 § 2 (1451); 55 (1454); 
І8 §§ 1, 3 (1455 §§ 1, 3); 59 (1457); 61 (1458-1464); 63 (1466); 67-71 (1470-1474); 72 § 3 (1475 § 2); 73 (1476); 

§§ 1, 3 (1478 §§ 1, 3); 76 (1479); 80 (1482); 82 (1484); 87 (1486); 88 (1488); 95 (1459); 96 (1462); 97 (1494); 
Sfc(1463); 100(1496-1500). 

12 Канон 19 § 1 був замінений на СІС кк. 1408-1413 (титули компетенції); к. 61 на СІС кк. 1458-1464 (по
рядок розгляду справи) і к. 100 на СІС кк. 1496-1500 (позови й застереження зокрема). 

" Nuntia 27 (1988) 62-66 (липень 1988) і 84-85 (грудень 1988). 
""Nuntia 31 (1990)44. 
1S Abbass, Two Codes, 209-249. 
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1. Вступні канони (кк. 1055-1057) 
Канон 1055 § 1 (SN к. 1 § 2). Класифікуючи судочинство як спірне, чи як кар

не, ця норма стверджує, що предметом судочинства є відстоювання або захист 
прав фізичних чи юридичних осіб, або ствердження правових фактів (1-е); пред
метом карного судочинства накладення кари за злочини (2-е). Щодо карного 
судочинства суттєвим є опущення фрази vel declarandam (або проголошувати) 
порівняно з попередньою нормою. Це пояснює той факт, що к. 1402 § 1 вима
гає, щоб канонічні покарання накладали через карний суд, і тому були ferendae 
sententiae. У ССЕО покарання не накладаються автоматично після вчинення зло
чину (latae sententiae). 

§ 2 (SN к. 36). Якщо йдеться про спори, які виникли внаслідок акту вико
навчої влади, то тут компетентною є тільки вища влада згідно з кк. 996-1006. 
Хоча ця норма також дозволяла рекурс до адміністративного трибуналу (SCICO 
к. 1070 § 2), ця згадка, а також канони (SCICO кк. 1003-1021), що встановлювали 
такі трибунали, були опущені якраз перед проголошенням ССЕО. 1 6 

Канон 1056 (SN к. 4). У випадках, застережених за відомством Святого Пре
столу (наприклад, за Конгрегацією у справах віровчення питання неправосиль-
ности свячення внаслідок дефекту «обряду» свячення), трибунали повинні до
тримуватися норм, встановлених цим відомством. 

Канон 1057 (CS к. 200 §§ 2 і 3; СІС-1917 кк. 1999-2141). Беатифікація слуг 
Божих і канонізація блаженних застережені за Римським Архиєреєм і регулю
ються спеціяльними нормами, виданими ним і Конгрегацією у справах святих 
(СІС к. 1403 § 1). їх доповнює відносне процедурне право ССЕО для таких справ 
Східних Католицьких Церков, достоту так, як процедурне право СІС буде засто
совуватися для таких справ Латинської Церкви (СІС к. 1403 § 2). 1 7 

2. Компетентний суд (кк. 1058-1085) 
Канон 1058 (SN к. 14). Римського Архиєрея ніхто не може судити, тобто, він 

має судовий імунітет і на його рішення не може бути апеляції, наприклад, до 
вселенського собору. 

Канон 1059 (SN к. 32, 77). Вірні можуть передати свою справу Римському 
Архиєреєві на будь-якій стадії чи ступені суду. Однак це передання (provocatio) 
не призупиняє, за винятком апеляції, виконування влади суддею, який вже по
чав слухати справу, або хіба що стало відомо, що Римський Архиєрей застеріг 
справу для себе. 

15 Див. «останні зміни» у Nuntia 31 (1990) 43-44. 
17 Тепер спеціяльне право складається з апостольської конституції папи Павла II Divinus perfections magis 

-ter від 25 січня 1983, AAS 75 (1983) 349-355, і Normae і Decretum generale, виданими Конгрегацією у справах 
Святих 7 лютого 1983, там же, 396-403 і 403-404 відповідно. Див. ці три документи в італійському перекладі в 
EV 8: 545-568, 569-605, 606-610 відповідно, і в англійському перекладі, CCEC-2, 753-769. Посилання на вищез
гадану апостольську конституцію було пропущене у виданні CCEO-1995 з джерелами (див. к. 1057, п. 4). 
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Канон 1060 § 1 (8И кк. 15, 16 § 2, 17 § 1). Тільки Римський Архиєрей судить 
патріярхів, єпископів у карних справах, найвищих державних посадовців і та 
инших, чиї справи він застеріг за собою. ІТ к. 17 § 1 надає патріярху з постійним 
синодом компетенцію судити єпископів у «дрібних карних справах», водночас 
застерігаючи право судити єпископів у «поважних карних справах» за Римським 
Архиєреєм. Нова норма застерігає за Римським Архиєреєм право судити єпис
копів у всіх карних справах, таким чином усуваючи різницю між «незначною» 
і «поважною» карною справою і замінюючи термін «кримінальний» на «кар
ний», як це було зроблено усюди в ССЕО. 

§ 2 (БИ к. 16 § 1 п. 1-е). Єпископів у спірних (не карних) справах судить 
або трибунал, призначений Римським Архиєреєм, або, у випадку єпископів, що 
здійснюють свою владу в межах територіяльних кордонів Патріяршої Церкви, 
трибунал Синоду Єпископів (к. 1062 § 3). 

§ З (ЭЫ к. 203). Без попереднього доручення, затвердженого Римським Архи
єреєм, суддя абсолютно некомпетентний розглядати акт чи документ. 

Канон 1061 (БИ к. 16 § 1 п. 2-е). Трибунали Святого Престолу виключно ком
петентні рочг.іядати справи фізичних чи юридичних осіб, які не мають вищої 
влади нижче Римського Архиєрея. Окрім єпархій, до цих осіб належать інститу
ти посвяченого життя папського права і їхні настоятелі, які не мають настоятеля 
в межах того ж інституту, який наділений судовою владою. Однак у межах те
риторіяльних кордонів Патріяршої Церкви ці самі справи розглядає звичайний 
трибунал Патіряршої Церкви (к. 1063 § 4 пп. 3-є і 4-е). 

Канон 1062 (8К к. 17, 18, 73). Основний принцип, який прийняла РСС1СОЫ, 
був таким: «Кожна Східна Церква повинна отримати повноваження організувати 
власні трибунали, щоб мати змогу розглядати справи у всіх трьох інстанціях аж 
до остаточного вироку». 1 8 Це був лише логічний висновок із соборної норми, що 
«патріярхи зі своїми синодами творять вищу інстанцію в усіх ділах патріярхату» 
(ОЕ9). 

Тепер це стосується Патріярших Церков, у яких Синод Єпископів є найви
щим трибуналом в межах територіяльних кордонів. Сучасна норма також усу
ває судову владу, яку патріярх, сам чи з постійним синодом, здійснював в силу 

кк. 17-18. Складаючи проект к. 1062, СоеШз сієргосеявіЬиз «вважала, що сам 
патріярх не повинен мати жодної судової влади, позаяк його суд над трибуналом 
завжди небажаний і не відповідає рисам того, хто є Ря/еп> 1 9. Четвертий принцип, 
схвалений РСС1СОЫ пропонував, що «Патріярший Синод повинен знову стати 
трибуналом для важливих кримінальних справ». 2 0 Хоча відповідно до першого 
проекту к. 1062 пленарне засідання Синоду Єпископів мало отримати право су
дити єпископів у карних справах, 2 1 усі такі випадки були згодом застережені за 
Римським Архиєреєм у переглянутому праві (к. 1060 § 1 п. 2-е). 

'»Шпііа 3 (1976) 23; вище с. 64. 
"№шгія5 (1977) 13 (к. 8). 
20№піїа 3 (1976) 23; вище с. 64. 
21 №т*ш 5 (1977) 13 (к. 8). 



КК. 1055-1184 585 

Відповідно до § 2 к. 1062 Синод Єпископів повинен на п'ятирічний термін 
вибрати зі свого складу генерального керівника управління справедливости, а 
також двох инших єпископів. Ці два єпископи і генеральний керівник як голова 
утворюють трибунал Синоду Єпископів. Цей «синодальний трибунал» судить 
спірні справи єпархій чи єпископів (§ З). 2 2 Крім того, згідно з принципом, який 
уповноважує Патріярші Церкви розглядати справи у всіх трьох інстанціях, що 
к. 1062 § 4 встановлює: з належним дотриманням к. 1059, апеляції на рішення 
цього трибуналу слід подавати до Синоду Єпископів без права подальшої апеля
ції. В останньому положенні генеральному модераторові управління справедли
вости надається право нагляду над усіма трибуналами в межах території Патрі-
яршої Церкви (§ 5). 2 3 

Канон 1063 (SN кк. 19, 73, 85). Окрім найвищого трибуналу і синодально
го трибуналу, згаданих у попередньому каноні, у Патріярших Церквах повинен 
бути третій трибунал із назвою патріярший трибунал чи звичайний трибунал, як 
це передбачено в к. 1063. Обидві ці назви використовувалися в канонах попере
днього законодавства (SN кк. 19 і 85).24 

Згідно з § 2 Патріярший трибунал (чи звичайний трибунал - однак перша 
назва краща) повинен мати власного голову, суддів, промотора справедливости. 
Захисників вузла, а також инших потрібних працівників, призначених патріяр-
хом за згодою постійного синоду. Умова, що службовці, названі в § 2, можуть 
бути усунуті тільки Синодом Єпископів була додана Coetus de processibus, «щоб 
зберегти владу суддів завдяки тому, що вони призначаються патріярхом сит 
consensu synodipermanentis, і ще більше - їхню свободу ухвалювати рішення, по-
заяк вони не можуть бути усунені всупереч їх волі, хіба що тільки самим Сино
дом Єпископів». 2 5 Однак патріярх може сам прийняти їхнє зречення від уряду. 

Звичайний трибунал Патріяршої Церкви є апеляційним трибуналом у другій 
і третій інстанціях для справ, що вже розглядалися в нижчих трибуналах (§ 3) 
Цей трибунал також має права митрополичого трибуналу у тих місцях Патріяр
шої Церкви, де не було засновано провінцій. Зрештою, § 4 стверджує, що зви
чайний трибунал Патріяршої Церкви судить у першій і подальших інстанціях 

22 Однак, поза межами територіяльних кордонів Патріярших Церков спірні справи єпархій (к. 1061; РВ і 29 
§ 1, п. 3-є) і єпископів (к. 1060 § 2; РВ 129 § 1, п. 1-е) судить Римська Рота. 

23 Поза межами територяльних кордонів Патріярших Церков це право нагляду здійснює Апостольська Сиг
натура (РВ 124, п. 1-е). 

24 Під час перегляду цих канонів було застосовано той самий «провідний принцип», що раніше у фор
мулюванні к. 1062. Як наслідок, у той час як апеляції до Римського Апостольського Престолу від першої та 
другої інстанцій Патріяршого Трибуналу були дозволені SN к. 73, згодом такі апеляції повинен був слухати 
сам патріярший трибунал (зі «зміною» суддів), який отримав повноваження розглядати у всіх трьох інстанці
ях аж до остаточного вироку. Для цієї мети к. 1063 § 1 встановлює, що патріярх повинен заснувати звичай
ний трибунал Патріяршої Церкви, відмінний від трибуналу власної єпархії. Його компетенція сформульована 
в §§ 3 і 4. Цс нововведення здивувало кількох коментаторів, особливо на Заході, і досить багато з них поми
лялися щодо його юридичного характеру і компетенції. Мабуть, це не дивно, що його аналогу немає в СІС, 
і єдиним винятком у латинському канонічному праві є Рота Апостольської Нунціятури в Іспанії («Іспанська 
Рота»), встановлена спеціальним правом (див. нижче к. 767, п. 59). Достоту так, як не існує жодної апеляції від 
Іспанської Роти до Римської Роти, не існує апеляції від патріяршого трибуналу до Римської Роги, за винятком 
«orovocatio ad Romanum Pontificem» (к. 1059). 
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справи: екзархів і делегатів патріярха, які не є єпископами (1-е); фізичних чи 
юридичних осіб, безпосередньо підлеглих патріярхові (наприклад, у сенсі пп. 3-є 
і 4-е інститути посвяченого життя патріяршого права і їхніх настоятелів) (2-е); 
інститути посвяченого життя папського права (3-є); настоятелів цих інститутів, 
які не мають у цьому інституті настоятеля, наділеного судовою владою (4-е) й 
инші справи, застережені за цим трибуналом у партикулярному праві (5-е). Як 
ми бачили вище, пп. 3-є і 4-е є винятками із загального правила, що ці інсти
тути і генеральні настоятелі слід позивати перед трибунали Святого Престолу 
(к. 1061).26 

Канон 1064 § 1 (SN к. 1072 § 1 п. 1-е). Митрополичий трибунал, який не 
є відмінним від трибуналу єпархії митрополита, є трибуналом другої інстанції | 
від вироків єпархіяльних трибуналів. Це правило застосовується у Патріарших f 
Церквах, де було засновано провінції (в межах і поза межами території) і в Ми
трополичих Церквах. У Патріярших Церквах, де провінції не були засновані, апе
ляційним трибуналом є звичайний трибунал Патріяршої Церкви (к. 1063 § 3). 

§ 2 (SN к. 72 § 1 п. 4-е). У справах першої інстанції, які розглядалися перед 
митрополичим трибуналом чи перед трибуналами, заснованими в єпархіях поза 
межами патріяршої території, але не в провінціях, і перед тими трибуналами 
в Церквах sui iuris, що безпосередньо підлягають Святому Престолу, трибунал 
другої інстанції призначається відповідним митрополитом чи єпархіяльним 
єпископом із затвердженням Святого Престолу. Поряд із затвердженням Святого 
Престолу, єпархіяльний єпископ поза межами патріяршої території перед при
значенням трибуналу повинен порадитися з патріярхом (к. 139). Єрархи, які очо
люють «Инші» Церкви sui iuris отримують делегування від Святого Престолу 
призначити митрополичий трибунал (к. 175). 

Канон 1065 (SN к. 73 § 1). Трибуналом третьої інстанції є Римський Апос
тольський Престол, якщо загальне право не передбачає иншого. Положення 
(кк. 1062-1063), які дозволяють Патріяршим Церквам судити справи у всіх трьох 
інстанціях, становлять такий виняток, передбачений у загальному праві. Поза 
межами території Патріяршої Церкви та в инших Східних Католицьких Церквах 
трибуналом третьої інстанції є Римська Рота (РВ 128 п. 2-е). 2 7 

Канон 1066 (SN к. 37). Як правило, єпархіяльний єпископ є суддею в першій 
інстанції у кожній єпархії і для всіх справ (§ 1). Однак, у справах, що стосуються 
прав чи церковного майна юридичної особи, представленої єпархіяльним єпис-

26 В инших Східних Католицьких Церквах Римська Рота є трибуналом, який призначений судити ці ін
ститути посвяченого життя папського права (PB 129 § 1, п. 3-є) і настоятелів (PB 129 § I, п. 2-е). 

2 7 Carl G. Fürst, »Lex prior derogat posteriori? Die Ap. Konst. Pastor Bonus, die Römische Rota als konkurrieren
des Gericht II. Instanz bzw. III. (und gegebenfalls weitere) Instanz zu Gerichten einer Orientalischen Kirche eigenen 
Rechts und der CCEO», y: C. Mirabelli et al. eds., Winfried Schutz in memoria: Schriften aus Kanonistik und Staat
skirchenrecht (Adnotationes in lus Canonicum 8), Frankfun a. M„ 1998,269-283; Jobe Abbass, «The Roman Rota and 
Appeals from Tribunals of the Eastern Patriarchal Churcb.es», Periodica 89 (2000) 439-490; Mathew Madappallikun-
nel, The Tribunals of a Major Archiépiscopal Church, (Excerpt, Doct. Dissert., Faculty of Canon Law, Pontifical 
University of the Holy Cross), Rome, 1999. 

http://Churcb.es%c2%bb
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копом, апеляційний трибунал судить у першій інстанції (§ 2). Окрім єпархіяльної 
курії чи семінарії до таких юридичних осіб належить і єпархія (к. 190). Норма 
нагадує, що в межах території Патріяршої Церкви спірні справи єпархій в иншо-
му випадку судить трибунал Синоду Єпископів (к. 1062 § 3). 

Канон 1067 (SN к. 38, 72). У межах території Патріяршої Церкви трибунал 
першої інстанції для кількох єпархій може бути утворений патріярхом за згодою 
зацікавленого єпархіяльного єпископа. В инших випадках трибунал першої ін
станції для кількох єпархій тої самої Церкви sui iuris може бути утворений єпар-
хіяльними єпископами, які погодилися на це і за затвердженням Святого Пре
столу (§ 1). Заснування цього загального трибуналу «стає обов'язковим», 2 8 якщо 
окремі єпархіяльні єпископи з будь-якої причини (наприклад, брак суддів) не мо
жуть утворити окремий трибунал. Якщо це сталося в межах території Патріяр
шої Церкви, то загальний трибунал повинен бути утворений Синодом Єпископів 
(§ 2). Як тільки цей колегіяльний трибунал буде утворено, колегіяльний єпархі-
яльний трибунал не може бути заснований правосильно (§ 3). Або група єписко
пів, які погодилися на такий трибунал, або єпископ, обраний ними, має всі пов
новаження, які єпархіяльний єпископ має над власним трибуналом. Однак, якщо 
загальний трибунал був створений Синодом Єпископів чи Святим Престолом, 
потрібно дотримуватися приписів, визначених ними (§ 4). У межах території Па
тріяршої Церкви апеляції від цього трибуналу подаються до звичайного трибу
налу Патріяршої Церкви; в инших випадках апеляції подаються до трибуналу, 
призначеного єпископами в § 4 із затвердженням Святого Престолу чи до трибу
налу, призначеного Святим Престолом (§ 5). 

Канон 1068 (SN к. 39, 72 § 1 п. 6-е). Цей канон стверджує, що єпархіяльні 
єпископи різних Церков sui iuris, здійснюючи свою владу на одній території, мо
жуть погодитися між собою заснувати спільний трибунал першої інстанції, який 
судитиме спірні і карні справи вірних, що підлягають їм (§ 1). Позаяк Латинська 
Церква є також Церквою sui iuris (СІС к. I l l § 2), цей спільний трибунал може 
бути заснований будь-яким числом східних єпархіяльних єпископів і латинським 
діоцезійним єпископом, що здійснюють владу на одній території. § 2 стверджує, 
що там, де бракує відповідних суддів та инших працівників трибуналів, єпархі
яльні єпископи повинні подбати, щоб був заснований спільний трибунал. Хоча 
деякі консультанти Coetus de processibus хотіли зобов'язати у цих випадках до 
міжритуальних трибуналів, норма не стала обов'язковою, для того щоб «зберег
ти статус sui iuris кожної Східної Церкви». 2 9 Відповідно до § 3, єпископи, які по
годжуються на такий спільний трибунал, повинні призначити одного зі своїх чле
нів, який має такі ж повноваження, як і єпархіяльний єпископ над власним три
буналом. Апеляції від трибуналу подаються до трибуналу, призначеного Римсь
ким Апостольським Престолом (§ 4). 

Таким був намір Сооеш сіє ргосяіііЬш під час проектування цієї норми: Яипііа 5 (1977) 17 (к. 12). 
Мш(ш5 (1977) 17 (к. 13 § 3). 
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Канон 1069 (БК к. 51, 72 § 2). Хоча справи між фізичними чи юридичними 
особами зазвичай розглядаються у першій інстанції перед єпархіальним трибу
налом, цей канон передбачає инше щодо справ, які виникають між такими особа
ми, що належать до того самого інституту посвяченого життя, за винятком світ
ських інститутів. У таких випадках, якщо настоятелі володіють владою управ
ління, статути інституту визначають суддю чи трибунал, який судитиме справу. 

Канон 1070. Ця нова норма, унікальна для ССЕО, покликана поліпшити здій
снення справедливости. Вона вимагає, щоб будь-яка влада (єпископ, митропо
лит, патріярх, група єпископів і т. д.), яка створює трибунал, подбала про те, щоб 
трибунал мав власні статути, схвалені тою самою владою і передбачати питання, 
перелічені в каноні. 

Канон 1071 (ЗИ к. 34). Кожен трибунал має право просити допомоги в ин-
шого трибуналу будь-якої Церкви (навіть Латинської Церкви), для того щоб про
вести певні процесуальні дії (наприклад, взяття показів сторін чи свідків, що жи
вуть на території иншого трибуналу). Однак, така допомога не поширюється на 
процесуальні акти, які включають рішення суддів у справі. 

Канон 1072 (БК к. 21). Поряд з цілковитою некомпетентністю нижчих суддів 
у справах, згаданих в кк. 1060, 1061, 1062 § 3 і 1063 § 4, це нове формулювання 
814 к. 21 додає, що суддя є повністю некомпетентним, якщо не дотримана компе
тенція з уваги на ступінь суду. Цей принцип єрархічної компетенції серед трибу
налів означає, що трибунал першої інстанції не повинен судити справу у другій 
інстанції, достоту так, як трибунал другої інстанції не повинен судити справу у 
першій інстанції. Вирок, оголошений суддею, який цілковито некомпетентний, є 
позначений вадою непоправної неправосильности (к. 1303) § 1 п. 1-е). 

Канон 1073 (8К к. 22). Для того щоб особу можна було позивати перед трибу
нал першої інстанції, цей трибунал повинен мати одну з підстав компетенції, ви
значених у загальному праві (§ 1). В иншому разі некомпетентність судді назива
ється відносною (§ 2). Позаяк «відносна некомпетентність ніколи не передбачає 
пиІШая яетепНае»,^ СоеШв сіє /^госешЪш1 хотіла опустити вислів іпсотреіепііа 
геїаіїуа у проекті, однак він був знову запроваджений під час сіепиа гесо^їіо. 
Щодо винятку відносної некомпетентности див. к. 1119. 

Відповідно до § 3 позивач повинен користуватися судом відповідача, якщо 
тільки право виразно не передбачає иншого. Цей принцип яскраво контрастує з 
цивільним правом, яке переважно дозволяє позивачу позиватися там, де він про
живає. У канонічному праві справа позивача, яка не відповідає одному з Титулів 
компетенції, що дозволило б почати її у її власному суді, може бути досить склад
на для розгляду, якщо відповідач виїхав до иншої країни. Однак, якщо відповідач 
має кілька судів, то канон дозволяє позивачеві вибрати один з них. 

'"ЫипПа 5 (1977)20 (к. 18). 
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2.1. Підстави компетентности (кк. 1074-1081) 
Трибунал першої інстанції визначають подальші (підстави): 

Канон 1074 (ЗИ к. 24) - постійне чи тимчасове місце проживання відповідача. 

Канон 1075 (вІМ к. 26) - місце фактичного проживання відповідача, який не 
має навіть тимчасового місця проживання (§ 1); суд позивача, якщо місце постій
ного чи тимчасового проживання або місце перебування відповідача невідомі, за 
умови, що йому не прислуговує жоден инший законний суд (§ 2); 

Канон 1076 (вК к. 27) - місце, де знаходиться спірна річ, якщо позов безпо
середньо стосується цієї речі або йдеться про безправне позбавлення; 

Канон 1077 (8№ к. 28) - з огляду на договір місце, де він був укладений, міс
це, де він мав бути виконаний, чи инший трибунал, на який погодилися сторони 
(§ 1). Позаяк канонічне право визнає цивільне договірне право (к. 1034), суддя 
може вважати за потрібне застосувати його принципи, припустивши, що договір 
був укладений на суді позивача, чий позов, в иншому разі, може бути законно 
поданий тільки в суді відповідача. Якщо позов стосується зобов'язань, які ви
пливають з иншого приводу (наприклад, легат за заповітом чи приписи церков
ного вироку), трибунал визначається за місцем, де зобов'язання постало або мало 
бути виконане (§ 2); 

Канон 1078 (БІЧ к. 29) - у карних справах, місце, де було вчинено злочин; 

Канон 1079 (БІ̂ Ї к. 23) - у справах щодо управління майном; місце, де вико
нувалося управління (1-е); у справах щодо спадщини чи побожних легатів, три
бунал постійного або тимчасового місця проживання або перебування померло
го, хіба що йдеться про звичайне виконання легата (2-е), див. к. 1077 § 2; 

Канон 1080 - якщо не застосовується жодна з названих вище підстав, ССЕО 
додає цю специфічну нову норму, яка стверджує, що трибунал може отримати 
компетенцію, якщо погоджуються сторони і влада, якій трибунал безпосередньо 
підлягає; 

Канон 1081 (8И к. 30) - з огляду на зв'язок між справами, той самий трибунал 
може і повинен вислухати пов'язані справи разом, навіть якщо він зазвичай має 
компетенцію судити тільки одну з них. Це не стосується випадку, коли трибунал 
цілковито некомпетентний судити справу. Наприклад, єпархіяльний трибунал 
може судити разом справи кредитора проти боржника і проти гаранта тої самої 
позики, якщо останній не є патріярхом. 

Про чотири инші підстави компетенції щодо неправосильности подружжя 
див. к. 1359. 

Канон 1082 (БК к. 31). Якщо компетентні два чи більше трибуналів, то, від
повідно до к. 1073 § 1 , з уваги на взаємозв'язок, перший трибунал, який законно 
викликає відповідача у справі, має право розглядати справу. 
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Канон 1083 ( S N K . 127). На відміну від СІС к. 1416, який спрямовує розв'язан
ня конфліктів щодо компетенції до спільного апеляційного трибуналу або, в ин-
шому разі, до Апостольської Сигнатури (РВ 122 п. 4-е), цей канон встановлює 
відмінне правило для Східних Католицьких Церков. У загальному повторюючи 
принцип, що містився в SN к. 127 § 2, ця норма скеровує до апеляційного три
буналу того судді, якому першому був поданий позов через позовну скаргу (§ 1). 
Якщо це конфлікт між трибуналом та його апеляційним трибуналом, то його ви
рішує трибунал третьої інстанції (§ 2). Від рішень у цих конфліктах немає апеля
ції (§ 3). Принаймні щодо Патріярших Церков цей канон передбачає вирішення 
конфліктів без втручання Святого Престолу. 

Канон 1084 ( S N к. 46). Чотири типи справ, перелічених в § 1 застережені за 
колегіяльним трибуналом трьох суддів; вирок, оголошений трибуналом з мен
шою кількістю суддів, буде позначений вадою недійсности (к. 1304 § 1 п. 1-е). 
Инші справи слід слухати перед одним суддею, хіба що єпархіяльний єпископ 
застерігає певну справу колегіяльному трибуналу з трьох суддів (§ 2). Коли коле-
гіяльний трибунал не може бути встановлений для суду першої інстанції, і якщо 
триває така неможливість, існує спосіб, що єпископ може отримати дозвіл дові
рити ці випадки одноосібному судді-священнослужителю. У Патріяршій Церкві, 
патріярх, порадившись з постійним синодом, може дозволити єпископові дові
рити ці справи одноосібному судді-священнослужителю. У Митрополичих Цер
квах sui iuris і в провінціях Патріяршої Церкви, розташованих поза межами па
тріяршої території, цей дозвіл може надати митрополит, порадившись з двома 
єпархіяльними єпископами, найстаршими за єпископським свяченням. У випад
ку «инших» Церков sui iuris і єпархіяльного єпископа Патріяршої Церкви, по
ставленого поза межами патріяршої території, що не належить до провінції, слід 
івертатися до Святого Престолу. 

Канон 1085 § 1 ( S N к. 48). Колегіяльний трибунал повинен діяти колегіяльно 
приймати свої рішення більшістю голосів (СІС к. 1426 § 1). Це потрібно для 

іравосильности у випадках перелічених в § 1. Цей додаток був зроблений Coetus 
'е processibus, позаяк «вона вважала за потрібне запровадити в Кодекс щось точ-
іше стосовно актів справ quae requirunt suffragium totius Collegii».il 

§ 2. Через принцип «ponensprocessum dirigif» ( S N к. 50 § 1) процесуальні дії 
злегіяльного трибуналу зазвичай будуть виконувати ponens.32 Однак нове фор-
улювання SN к. 50 було згодом опущене під час denua recognitio, і инші зміни, 
юблені тоді, фактично доручали процесуальні дії голові (praeses) колегіального 
іибуналу, яких він раніше не мав виконувати, або замість ponens призначали 
)му инших, як це пропонувалося в проекті 1982 р. У будь-якому разі, ця харак-
рна східна норма далі визначає функції ponens, які в иншому випадку визна
ні в к. 1091 § 1 (СІС к. 1429). 

»Nuntia 5 (1977)21 (к. 22 § 1). 
32 Nimtia 5 (1977) 22 (к. 22) 24 (к. 27). 
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§ З (SN к. 76). Після того як справу у першій інстанції розглянув колегіяль-
ний трибунал, вона повинна бути вирішена колегіяльно не менш ніж трьома суд
дями. Апеляція також має бути вирішена одноосібним суддею, якщо справу в 
першій інстанції судив одноосібний суддя. Але одноосібний суддя, передбаче
ний в к. 1084 § 3 для першої інстанції є винятком з цього правила, тому апеляцію 
повинен вирішувати колегіяльний трибунал. 

3. Працівники трибуналів 
3.1. Судовий вікарій, судді й авдитори (кк. 1086-1093) 
Канон 1086 (SN к. 40). Єпархіальний єпископ зобов'язаний призначити су

дового вікарія, яким не може бути протосинкел (§ 1), і становить один трибунал 
з ним (§ 2) хіба що невеликий простір єпархії або мала кількість справ радять 
щось инше. Єпископ також може призначити помічників для судового вікарія, 
яких називають допоміжними судовими вікаріями (§ 3), однак усі вони повинні 
бути священиками з бездоганною репутацією, докторами чи принаймні ліценці-
ятами канонічного права, відомими своєю розсудливістю і почуттям справедли
восте, у віці не менше тридцяти років (§ 4). 

Канон 1087 (SN к. 41). У своїй єпархії єпархіяльний єпископ повинен також 
призначити єпархіальних суддів, які мають бути священнослужителями (§ 1). 
У Патріярших Церквах, патріярх, порадившись з постійним синодом, може до
зволити иншим вірним бути призначеними суддями. Так само митрополит, який 
очолює Митрополичу Церкву, порадившись з двома єпархіяльними єпископами, 
що найстаршими за єпископським свяченням, може також дозволити призна
чення суддів не священнослужителів (§ 2). У випадку митрополита чи єпископа 
Патріяршої Церкви, поставленого поза межами патріяршої території. А також 
єрархів, що очолюють «инші» Церкви sui iuris, призначення суддів не священ
нослужителів застережене за Святим Престолом. Та ж норма встановлює, що в 
разі потреби один з цих суддів не священнослужителів може бути залученим до 
створення колегіяльного трибуналу. 

Вимоги для призначення єпархіяльного судці такі самі, як і судового вікарія 
і допоміжних судових вікаріїв, за винятком того, що для єпархіяльного судді не 
встановлено жодної вікової межі. Те, чи єпархіяльний єпископ може диспензу-
вати від цих вимог, залежатиме від того, як тлумачити «процесуальні закони» в 
к. 1537. Якщо процесуальні закони не підлягають диспензі, то призначення 29-го 
священика допоміжним судовим вікарієм може бути незаконним (к. 1495), у той 
час як призначення 25-го мирянина суддею таким не буде. 

Канон 1088 (SN к. 40). Хоча судовий вікарій, допоміжний судовий вікарій 
і єпархіяльні судді призначаються на визначений термін (§ 1), вони, на відміну 
від протосинкела (к. 224 § 1), не покидають уряду, якщо цей термін завершуєть
ся впродовж вакантности єпархіяльного престолу, а залишаються, поки новий 
єпархіяльний єпископ не подбає про цю справу (§ 2). Однак судовий вікарій, при-
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значений під час вакантности престолу єпархіальним адміністратором, потребує 
затвердження нового єпископа, щоб продовжувати виконувати уряд. 

Канон 1090 (SN к. 46). Щодо складу колегіяльного трибуналу, то зазвичай су
довий вікарій в порядку черговости призначає з-поміж єпархіяльних суддів двох 
суддів, які, разом з головою, утворюють колегію (§ 1). 

Канон 1091 (SN 48, 49, 50 § 2). Якщо це можливо, на чолі колегіяльного три
буналу стоїть судовий вікарій або допоміжний судовий вікарій (§ 1). Якщо це не 
можливо, то один з двох инших суддів (очевидно навіть не священнослужитель) 
призначається головою. Голова колегіяльного трибуналу повинен призначити од
ного із суддів як ponens (§ 2), хіба що сам хоче виконувати функцію ponens (§ 2) 
і, з виправданої причини, замінити його иншим (§ 3). Окрім виконання инших 
процесуальних актів (к. 1085 § 2),ponens доповідає про справу на зібранні суддів 
і редагує вирок у письмовій формі (§ 4). 

Канон 1089 (SN к. 45). На будь-якому суді перед одноосібним суддею він мо
же вибрати собі для допомоги двох асесорів. Використання асесорів також ре
комендується у справах, довірених, як виняток, одноосібному судді-священно-
служителю (к. 1084 § 3). Уряд асесора можуть займати священнослужителі, чен
ці чи миряни з доброю репутацією. Одноосібний суддя має всі права колегіяль
ного трибуналу і головуючого судді (к. 1092; SN к. 453). 

Канон 1093 (SN к. 52-53). Авдитор для виконання інструкції може бути при
значений суддею чи головою колегіяльного трибуналу (§ 1). Авдитори обирають
ся або серед суддів трибуналу, або з вірних, які допущені єпархіяльним єписко
пом і відзначаються добрими звичаями, розсудливістю і знанням (§ 2). Позаяк 
завдання авдитора може полягати не тільки в збиранні доказів, але й також ви
рішенні, які докази потрібно зібрати і як (§ 3), було би мудро вимагати мінімаль
ного знання канонічного права з боку усіх авдиторів. 

3.2. Промотор справедливости, захисник вузла і нотар (к. 1094-1101) 
Канон 1094 (SN к. 57). Для спірних справ, у яких може бути поставлене під 

загрозу громадське добро, у єпархії слід призначити промотора справедливости, 
обов'язком якого є забезпечення громадського добра. Промотора справедливости 
можна порівняти із обвинувачем у цивільному праві. 

Канон 1095 (SN к. 59). Якщо втручання промотора справедливости у спірних 
справах не приписане правом (наприклад, кк. 1360 п. 2-е і 1382) або не випливає 
з природи речі, завданням єпархіяльного єпископа є вирішити, чи громадське 
добро може бути поставлене під загрозу (§ 1). Якщо промотор справедливости 
бере участь у судочинстві, то його участь вважається необхідною в наступних 
інстанціях (§ 2). 

Канон 1096 (SN к. 62). Для справ щодо недійсносте свячення чи подружжя 
в єпархії повинен бути призначений захисник вузла, обов'язком якого є виклада
ти все, що в розумний спосіб можна навести проти недійсносте цих сакрамен
тальних вузлів. 
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Канон 1097 (SN к. 63). Канон стверджує, що акти справи, у якій вимагається 
присутність промотора справедливости чи захисника вузла, стають недійсними, 
якщо вони не були викликані. Цього не відбувається, якщо, навіть не викликані, 
вони фактично були присутніми або мали змогу виконати своє завдання пере
глянувши акти перед вироком. 

Канон 1098 (SN к. 64). Якщо загальне право не застерігає иншого, то тре
ба вислухати промотора справедливости і захисника вузла, якщо вони виступа
ють в процесі, коли закон вимагає, щоб суддя вислухав будь-яку із сторін (1-е), 
або, коли закон вимагає, щоб сторона попросила суддю прийняти якесь рішення 
(2-е). 

Канон 1099 (SN к. 66). Єпархіяльний єпископ повинен призначити промото
ра справедливости і захисника вузла (§ 1). Вони можуть бути священнослужи
телями, ченцями чи мирянами з бездоганною репутацією, які є докторами чи 
лиценціятами у канонічному праві, наділені розсудливістю і почуттям справед
ливости (§ 2). 

Канон 1100 (SN к. 65). Уряди промотора справедливости і захисника вузла 
може виконувати одна і та ж особа, але не в одній і тій справі (§ 1). Єпархіяльний 
єпископ призначає промотора справедливости і захисника вузла для всіх справ 
або для окремих і може усунути їх з виправданої причини (§ 2). 

Канон 1101 (SN к. 56). Якщо нотар, чия присутність обов'язкова на кожному 
засіданні, не підпише актів, то вони недійсні. Нотарі повинні мати добру репута
цію і бути поза будь-якою підозрою (к. 253 § 2). 

3.3. Добір працівників з різних єпархій або Церков sui iuris 
Канон 1102 (SN к. 71, 93). Цей канон, який переглядає колишні приписи SN, 

унікальний для ССЕО. Відповідно до § 1, єпархіяльний єпископ, наприклад, мо
же обирати суддів та инших працівників трибуналу з будь-якої єпархії власної 
Церкви sui iuris чи навіть иншої Церкви sui iuris, у тому числі Латинської Церк
ви (СІЄ к. 111 § 2). Єпископ може також наймати своїх працівників трибуналу 
з ченців чи членів товариств спільного життя власної Церкви чи иншої Церкви 
sui iuris. У випадку Латинської Церкви той самий єпископ може наймати ченців 
чи членів товариств апостольського життя, згаданих у СІЄ к. 731 § 2, позаяк ос
танніх слід прирівнювати до східних товариств спільного життя. 3 3 У будь-якому 
разі єпархіяльний єпископ потребуватиме письмової згоди відповідного єпархі-
яльного (діоцезійного) єпископа чи вищого настоятеля. Делегований суддя може 
користуватися допомогою працівників, що живуть на території того, хто деле
гує. Тому, коли єпархіяльний єпископ делегує суддю на певний час чи число 
справ, суддя може скористатися допомогою працівників трибуналу, що живуть 
у єпархії. 

Див.: Abbass, Two Codes, 23-56. 
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4. Обов'язки суддів та инших працівників трибуналів 
(кк. 1103-1116) 

Канон 1103 (SN к. 94). «Перший обов'язок судді - робити все можливе, щоб 
перед початком справи переконати сторони залагодити свої спори через угоду 
або третейський суд». 3 4 Судів краще уникати, з дотриманням справедливости 
(1 Кор. 6: 7). Трибунали, як і лікарні, потрібні, хоча, як це не парадоксально, 
краще ними не користуватися! Достоту так, як добрий лікар намагається уника
ти хірургічного втручання, якщо це можливо, також і суддя повинен відмовляти 
від спору не тільки перед слуханням, але й також у будь-який инший подальший 
момент після вироку. Для цього він може використовувати посередництво «по
важаних осіб». 

Канон 1104 § 1 (SN к. 123). Компетентний суддя має обов'язок надати свою 
послугу будь-якій стороні, що законно вимагає її. 

§ 2 (SN к. 226). Тим не менш, він не повинен розглядати справи, якщо сторона 
чи промотор справедливости не виступив з позовом відповідно до права. 

Канон 1105 (SN 35). Беручи приклад з СІС к. 1447,35 канон включає названих 
осіб. Заборона ad validitatem потрібна для того, щоб забезпечити об'єктивність 
судді чи асесора в иншій інстанції. 

Канон 1106 (SN к. 128). Через упередженість, яка з'явиться внаслідок різних 
інтересів, перелічених в каноні, суддя (§ 1), а також промотор справедливости, 
захисник вузла, асесор і авдитор (§ 2), 3 6 повинні утриматися від свого уряду. 

Канон 1107 (SN к. 129). Якщо суддя підозрюється у браку неупередженосте, 
проти нього можуть подати заперечення, і це застереження повинна розглянути 
влада, якій трибунал безпосередньо підпорядкований (§ 1). Однак у Патріярших 
Церквах, якщо цей суддя належить до трибуналу Синоду Єпископів, заперечення 
розглядає патріярх за згодою постійного синоду (к. 1062 § 2); якщо суддя нале
жить до звичайного трибуналу Патріяршої Церкви, то застереження розглядає 
генеральний керівник управління справедливости (к. 1062 § 5). Якщо єпископ 
є суддею і проти нього подано заперечення, він не повинен судити справу (§ 2). 
Якщо заперечення скеровано проти инших працівників трибуналу, то застере
ження розглядає голова колегіяльного трибуналу або одноосібний суддя (§ 3). 

Канон 1108 (SN к. 130). Якщо застереження допущене, то слід змінити осіб, 
проти яких було подане заперечення. Позаяк таке питання слід розглядати як
найшвидше (expeditissime) (§ 1), то рішення не допускає апеляції (к. 1310 п. 5-е). 
Акти судді, здійснені до заперечення, є правосильними; ті акти, які були вико
нані після допущення заперечення, вважаються неправосильними. Акти судді, 
здійснені після того, як було подано заперечення, повинні бути визнані недійсни-

" Nuntia 5 (1977)27 (к. 41). 
33 Nuntia 5 (1977) 28 (к. 44). 
3 6 Хоча Coetus вирішила додати assessor et auditor, як це зробила PCCICR [Nuntia 5 (1977) 28 (к. 45)], вия

вилося, що асесор і авдитор вже були названі в SN к. 128 § 2. 
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ми, якщо сторона просить про це після десяти днів від допущення заперечення 
(к. 1109; БИ к. 131). 

Канон 1110(814 кк. 133,134). Хоча суддя має обов'язок діяти з уряду у карних 
справах і справах, що стосуються публічного добра. У справах, що стосуються 
приватних осіб, він може діяти тільки на вимогу сторони (§ 1). Однак суддя може 
доповнити недбалість сторін, щоб уникнути дуже несправедливого вироку (§ 2). 
Ця норма контрастує з цивільним правом, яке, за винятком рідкісного примусово
го відновлення справедливости, вимагає, щоб сторони доводили свою правоту. 

Канон 1111 (БІМ к. 135). Щоб зменшити тривалість судочинства, ця перегля
нута норма скорочує вдвічі термін закінчення справ: один рік у першій інстанції 
(замість двох років) і шість місяців на апеляцію (а не один рік). 

Канон 1112 (814 к. 136). Відображаючи політику РССІСОІІ «прийняту у всіх 
проектах, яка прагне зменшити потребу в ішіигапсіїїт до мінімуму», 3 7 нова нор
ма вимагає, щоб працівники трибуналу давали обіцянку (не присягу), що вони 
будуть сумлінно виконувати своє завдання. 

Канон 1113 (814 к. 138). Судді і працівники трибуналу зобов'язані зберігати 
таємницю в карних справах, а також в спірних справах, якщо сторони можуть за
знати шкоди внаслідок будь-якого процесуального акту (§ 1). Щодо обговорення 
серед суддів у колегіяльному трибуналі, то ті самі особи, а також всі (наприклад, 
настоятелі), зобов'язані зберігати таємницю, щоб колегіяльні судді могли «віль
но виносити вирок» (§ 2). 3 8 В одному з кількох випадків, коли ССЕО зберіг при
сягу, § 3 вказує на обставини, за яких суддя може зобов'язати присягою зберігати 
таємницю. 

Канон 1114 (814 к. 139). Суддям і працівникам трибуналу заборонено прийма
ти будь-які подарунки, поки вони ведуть справу. Тут, очевидно, маються на увазі 
подарунки від зацікавлених сторін. 

Канон 1115 (8К к. 140). Ця норма дозволяє компетентній владі карати тих 
суддів, які не виконують визначених обов'язків. Вони також можуть бути пока
рані, якщо сторони через підступ чи поважну недбалість зазнають шкоди (§ 1). 
Так само суддя може покарати працівників трибуналу, якщо вони не звільнили 
свого уряду (§2). 

Канон 1116 (8И к. 141). Не існує паралельного канону в СІС, і тому ця норма 
унікальна для ССЕО. Він, безумовно, корисний для відповідача, у тому разі, коли 
суддя передбачає, що відповідач, імовірно, знехтує вироком. Норму також можна 
порівняти з тепер поширеним цивільним процесуальним правилом, що дозво
ляє аналогічне прохання відповідача (захисника) про «кавцію». Єдина практична 
проблема полягає в тому, що, як і в деяких цивільних позовах, ця тактика може 
бути використана відповідачем як гра на виснаження. Навіть коли справа пози-

" ттііа 18(1984) 57 (к. 97). 
м Такими були аргументи Соеїт сіє ргосезвіЬиз; див. Шпіїа 5 (1977) 30 (к. 53). 



596 ТИТУЛ XXIV: СУДОЧИНСТВО В ЗАГАЛЬНОМУ 

вача виглядає добре обгрунтованою, відповідач, враховуючи те, що позивач є ж 
багатою людиною, може звернутися до судді і спробувати перешкодити позову 
попросивши кавцію для дотримання вироку. 

5. Черговість розгляду справ (кк. 1117-1123) 
Канон 1117 (SN к. 142). Загалом, справи слід розглядати в порядку черговос

те, в якій вони внесені в реєстр, якщо тільки деякі з них, наприклад, карні спра
ви, не потребують швидшого залагодження. У такому випадку норма передбачає 
особливий декрет судді, який би містив обґрунтування. 

Канон 1118 (SN к. 143 § 1). Хиби, які можуть спричинити недійсність вироку, 
можна заслухати на будь-якій стадії процесу (§ 1). Прикладом може бути повна 
некомпетентність судді (к. 1072) або повна некомпетентність инших виступати 
як суддя в иншій інстанції (к. 1105). Хоча ця норма дає судді змогу вирішувати, 
чи оголошувати ці хиби, к. 1120 (SN к. 126) стверджує, що суддя, який на будь-
якій стадії процесу усвідомить свою абсолютну некомпетентність, повинен ого
лосити про це. Відтерміновуючі хиби (не ті, що можуть спричинити недійсність) 
зазвичай подаються перед зав'язкою спору (§ 2). Прикладами можуть бути за
перечення проти осіб, яких запідозрено в упередженості (кк. 1107-1109). Однак, 
якщо таке питання виявилося тільки після зав'язки спору, то норма стверджує, 
що воно повинно бути вирішено якомога швидше. 

Канон 1119 (SN к. 152). Коли робиться застереження проти компетенції суд
ді, його повинен розглянути сам суддя (§ 1). Застереження про відносний брак 
компетентносте є також відтерміновуючі застереженням, яке слід подавати пе
ред зав'язкою спору. Якщо суддя визнає себе компетентним, його рішення не до
пускає апеляції, однак це рішення можна опротестувати за допомогою скарги 
про недійсність, restitutio in integrum або заперечення третього (§ 2) (див. Титул 
XXV, арт. 9-10). Якщо суддя визнає себе некомпетентним, то покривджена сто
рона може подати апеляцію (§ 3). 

Канон 1121 (SN к. 144). Знищувальні чинники зупиняють позов, позаяк, з ог
ляду на litisfinitae, а саме, застереження осудженої речі {res iudicata), угоду (trans
action чи инші обставини, справа вже була завершена. Хоча ці застереження слід 
також заявляти до зав'язки спору, вони можуть бути заявлені пізніше, якщо буде 
сплачено судові витрата (§ 1). Инші знищувальні чинники, які не заперечують 
основу для позову, а прагнуть зробити нечинними якусь його частину, слід пода
вати при зав'язці спору і розглядати відповідно до приписів щодо вставних справ 
(к. 1267 і наступні) (§ 2). 

Канон 1122 (SN к. 145). Зустрічна скарга, позов проти позову, - це скарга 
відповідача проти позивача, яка зазвичай виникає з одних і тих обставин спра
ви перед судом. Вона може бути правосильно подана тільки упродовж тридцяти 
днів після зав'язки спору (§ 1), і, з огляду на її природу, зазвичай розглядається 
разом з головною скаргою (§ 2). 
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Канон 1123 (SN к. 146). Дотримуючись загального правила, встановленого 
в цій главі, норма стверджує, що питання забезпечення судових витрат і надан
ня безплатної правової допомоги також повинні розглядатися перед зав'язкою 
спору. 

6. Судові терміни, відстрочення і місце суду (кк. 1124-1128) 
Канон 1124 ( S N к. 149). Юридичні терміни (які названі fatalia legis в S N ) , 

встановлені для погашення прав, не можуть бути продовжені. Вони можуть бути 
правосильно скорочені, тільки якщо сторони просять про це (§ 1). Инші терміни, 
на зразок тих, що встановлені суддею чи сторонами (названі судовими і звичай
ними в S N ) можуть бути розширені за трьох умов: 1) вони ще не закінчилися; 
2) існує виправдана причина; 3) після вислухання або на прохання сторін. Ці 
часові межі ніколи не можуть бути правосильно скорочені, якщо немає згоди 
сторін (§ 2). Щодо відтермінувань, то суддя повинен уникати неналежного про
довження суду (§ 3). Як стверджує к. 1111, суд не повинен тривати більше року 
в першій інстанції і шість місяців на ступені апеляції. 

Канон 1125. Суддя встановлює терміни, не визначені правом для здійснен
ня процесуальних актів. У випадку колегіяльних трибуналів суддя виконує роль 
ponens (к. 1085 § 2). 

Канон 1126 ( S N к. 150). Хоча терміни зазвичай не можуть бути відтерміно-
вані, очевидним винятком є випадок, коли трибунал не працює того дня, який 
призначений для процесуального акту. 

Канон 1127 ( S N K . 151). Ця нова, спрощена норма вимагає, щоб трибунал мав 
постійний осідок і був доступним у визначені години відповідно до приписів, 
встановлених партикулярним правом. 

Канон 1128 ( S N к. 152). Хоча суддя зазвичай здійснює владу тільки в межах 
своєї території, він може здійснювати її поза територією, якщо його силою ви
гнали зі своєї території або він зазнає там перешкоди (§ 1 ). Нова норма додає, що 
за стверджених умов він може також покинути межі своєї території, щоб зібра
ти докази (§ 2). Також він може попросити про допомогу в иншого трибуналу 
(к. 1071). 

7. Допуск осіб у зал і спосіб складання та зберігання актів 
(кк. 1129-1133) 

Канон 1129 ( S N к. 155). На відміну від цивільного судового процесу, який 
може стати публічним спектаклем, церковне судочинство набагато більше захи
щене за своєю природою. Хоча партикулярне право Церков sui iuris може застері
гати инше, відповідно до загального правила в залі можуть перебувати тільки ті, 
яких закон або суддя визнають необхідними для ведення процесу (§ 1). Кількість 
осіб, як і речей, не повинна збільшуватися без потреби. Однак церковний про-
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цес можна прирівняти до цивільного процесу стосовно поваги і послуху, які на
лежать суду. Особи, яким значною мірою бракує цієї поваги («зневага до суду») 
можуть бути відповідно покарані суддею; адвокати й уповноважені можуть бути 
усунуті від виконання функцій (позбавлені прав) ( § 2 ) . 

Канон 1 1 3 0 ( S N кк. 1 5 6 , 3 0 1 ) . Допущення заприсяженого (iuratus) перекла
дача може бути дуже потрібним для ведення справи. Об'єднуючи дві колишні 
норми в S N , канон вказує на дві ситуації, у яких можна послуговуватися пере
кладачем: 1) коли особа, яку слід допитати, розмовляє іноземною мовою; і, 2) ко
ли потрібно допитати глуху чи німу особу, якщо суддя не бажає, щоб вона давала 
письмові відповіді. 

Канон 1 1 3 1 ( S N K . 1 5 7 ) . Ця норма зберігає класичний поділ усіх судових актів 
на акти справи, які стосуються суті питання, і акти процесу, які стосуються його 
формальної процедури. До актів справи належать заяви сторін, покази свідків 
та покази знавців; до актів процесу належить позовна libellas, виклики до суду 
і зав'язка спору. Усі ці акти повинні бути складені письмово (§ 1 ) ; як і в СІС к. 
1 4 7 2 § 2, а кожна їхня сторінка пронумерована і завірена печаткою. 

Канон 1 1 3 2 ( S N к . 1 5 8 ) . Окремо від питання достовірности актів ( 1 1 0 1 § 2 ) , 
деякі судові акти вимагають подальшої гарантії справжности за допомогою під
пису сторони чи свідка. Якщо та особа не може чи не бажає підписувати акту, 
як суддя, так і нотар повинні засвідчити, що цей акт був прочитаний дослівно 
і що сторона чи свідок не могли або не хотіли його підписати. Наприклад, у разі 
письмового взяття показів у свідка, відмова їх підписати може зруйнувати довіру 
до нього і негативно вплинути на оцінку судді щодо правдивости свідка. 

Канон 1 1 3 3 ( S N к. 1 6 0 ) . SN к. 1 6 0 § 3 вимагав, щоб усі документи, зібрані 
в трибуналі, були поміщені в архів курії; ця норма була опущена. Відповідно до 
§ 3 повинні бути знищені анонімні листи, а також инші записки чи підписані 
листи, які не вносять нічого в суть справи. У СІС к. 1 4 7 5 не існує відповідної 
норми. Справді, ті речі, які «не вносять нічого в суть справи» в одній інстанції, 
можуть виявитися цінними в иншій. 

8. Позивач і відповідач (кк. 1134-1138) 
У той час як змагальна система цивільного права звичайно називає голов

ні сторони у справі між «скаржником» і «обвинуваченим», терміни «позивач» 
і «відповідач» зазвичай використовуються у шлюборозлучних справах і спра
вах про спадщину. Чи то справа стосується розлучення, чи тлумачення завіту, 
сторона, яка подає позов (позивач) окреслює підстави для справи у «скарзі», на 
яку инша сторона повинна відповідати (відповідач). Позаяк це можна порівняти 
з тим, що відбувається у схожих справах церковних трибуналів, які не мають 
спірного характеру, термінологія позивач / відповідач видається доречнішою для 
опису головних сторін у церковному позові. 
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Канон 1134 (вИ к. 161). Кожен, як хрещений, так і нехрещений, може ви
ступати перед судом. Після того як инша сторона отримає виклик у суд (к. 1191), 
вона повинна відповідати. 

Канон 1135 (БІЧ к. 162). Навіть якщо позивач і відповідач призначили упо
вноважених та адвокатів (кк. 1139-1148), які би діяли від їхнього імени, вони по
винні з'явитися на слухання особисто відповідно до припису права або судді. 

Канон 1136 (БИ кк. 163, 165). Відповідно до к. 910 § 2, юридичний статус не
повнолітніх і тих, хто несповна розуму, зазвичай не визнається (§ 1). Хоча вони 
зазвичай діють через своїх батьків чи опікунів, суддя може вирішити призначити 
иншого опікуна, якщо він вважає, що інтереси батьків чи опікунів є у конфлікті 
з неповнолітніми чи особами, яких вони представляють (§ 2). Однак, як виняток 
до к. 910 § 2, у позовах, пов'язаних з духовними справами, неповнолітній, який 
осягнув користування розумом (див. к. 900) може виступати і відповідати без 
згоди батьків чи опікуна (§ 3). Щодо тих, хто несповна розуму, то вони зазвичай 
зобов'язані відповідати перед законом тільки за карні злочини; в иншому разі 
виступають чи відповідають у судових справах через своїх опікунів. 

Канон 1137 (SN к. 166). Опікун, призначений цивільним судом, може також 
бути допущений до цивільного процесу. Припис, щоб суддя порадився з єпархі-
яльним єпископом того, кому було надано піклувальника, був збережений, щоб 
«було легше гарантувати моральну відповідність піклувальників, призначених 
цивільним правом». 3 9 

Канон 1138 (БТ^ к. 164, 168 § 5). Цю норму найкраще проілюструє приклад. 
Якщо парохіяльний священик призначений представляти парохію у цивільному 
та церковному суді (к. 922 § 2 п. 4-е), то він є законним представником парохії 
(§ 1). Коли існує загроза церковному майну, відповідно к 1036 § 1 п. 2-е, парох 
потребує згоди єпархіяльного єпископа, щоб почати або відкрити спір (§ 2). Цей 
другий параграф Соеїт сіє ргосеззіЬш запозичила з латинського Проекту, 4 0 але 
він пізніше був опущений в СІС і залишається унікальним для ССЕО. Якщо па
рох недбалий, то єрарх може особисто або через когось иншого виступити в су
ді від імени парохії (§ 3). 

9. Уповноважені в процесах і адвокати (кк. 1139-1148) 
Функції уповноважених і адвокатів можна прирівняти до функцій повірників 

та баристерів у деяких цивільних судах «загального права». Загалом, уповно
важений (повірник) готує (подає) потрібні документи (акти процесу) для суду, у 
той час як адвокат (баристер) обговорює юридичну суть справи. 

Канон 1139 (БИ к. 170). Хоча звинувачений у карній справі повинен мати 
адвоката (§ 2), сторона зазвичай може вільно встановити собі уповноваженого 

3 9 /Лтг іо 5 (1977) 33 (к. 73). 
4 0 М/и/ іо 5 (1977) 33 (к.74). 
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й адвоката чи навіть виступати й відповідати особисто, хіба що суддя вважає, 
що уповноважений чи адвокат обов'язково потрібний (§ 1). Однак, у спірних 
справах, що стосуються неповнолітніх чи питання загального добра (за винятком 
подружніх процесів, де промотор справедливости чи захисник вузла фактично 
є адвокатами у справі), суддя повинен призначити адвоката для сторони, яка йо
го не має (§ 3). 

Канон 1140 (SN к. 171). Як правило, сторона призначає тільки одного упо
вноваженого, який не може призначити заступника без письмової згоди сторони 
(§ 1). Якщо сторона призначила кількох уповноважених, то дії першого повинні 
перешкоджати иншим (випередження) (§ 2). Як і в цивільному праві, сторона 
може, і деколи повинна, призначити кількох адвокатів. Позаяк багато аспектів 
однієї справи можуть бути настільки специфічними, що вимагатимуть аргумен
тації групи адвокатів (§ 3). 

Канон 1141 (SN к. 172). Уповноважений повинен мати тільки 18 років і добру 
репутацію, мабуть через те, що обсяг його повноважень обмежений. Адвокат, 
крім цього, повинен бути католиком, доктором у канонічному праві чи взагалі 
знавцем і мати затвердження владою, якій він безпосередньо підлягає (зазвичай 
єпархіяльним єпископом). Та сама влада може дозволити також некатолику бути 
адвокатом. 

Канон 1142 (SN к. 174 § 1, 176, 177). Уповноважений і адвокат повинні здати 
автентичне доручення, перш ніж почати виконувати свої функції (§ 1); дії без 
законного доручення позначені вадою непоправної неправосильности (к. 1303 
§ 1 п. 6-е). Однак, суддя може допустити уповноваженого без доручення, щоб, 
наприклад, запобігти погашенню права. У разі потреби повинне бути надане від
повідне завірення. Згодом, якщо уповноважений не здасть доручення в термін, 
встановлений суддею, акти судді втрачають будь-яку силу (§ 2). 

Канон 1143 (SN к. 179). Щоб правосильно здійснювати акти, перелічені в цій 
нормі, уповноважений повинен мати спеціяльне доручення. Очевидно, що спеці-
яльне доручення може також бути частиною оригінального доручення. 

Канон 1144 (SN к. 181). Хоча уповноважений і адвокат зазвичай залишають
ся у справі до оголошення вироку, вони можуть бути усунені раніше. Щоб їхнє 
усунення набрало чинности, потрібно про це їх повідомити, якщо спір вже за
в'язався. Також мають бути повідомлені (§ 1) суддя та инша сторона. По суті, 
було би корисно повідомляти суддю та иншу сторону кожного разу, коли відбува
ється усунення. Навіть після остаточного вироку уповноважений зберігає право 
й обов'язок на апеляцію (§ 2). 

Канон 1145 (SN к. 180). З поважної причини (такої як обставини, описані 
в кк. 1146-1147), уповноважений і адвокати можуть бути відсторонені від спра
ви на підставі декрету судді, виданого або ex officio, або на вимогу сторони. Ре-
курс може бути поданий до апеляційного трибуналу. 
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Канон 1146 (SN к. 182). Угоди між уповноваженим та адвокатом, які описані 
в § 1, є недійсними, і суддя може їх покарати грошовим стягненням. Крім того, 
адвокат може бути відстороненим від уряду, а, якщо виявиться рецидивістом, 
навіть може бути усунений і викреслений із списку адвокатів владою, якій безпо
середньо підлягає трибунал. У § 2 заборонене явище, відоме у цивільному праві 
як «судова угода», і винні уповноважені та адвокати підлягають покаранням, що 
перелічені в § 1. У цивільному праві ця тактика не обов'язково заборонена і на
віть може відрізняти «доброго» (розумного) адвоката від «поганих» адвокатів. 

Канон 1147 (SN к. 183). Як адвокати, так і уповноважені, що зраджують своє 
завдання за подарунки, обіцянки і т. ин., повинні бути відсторонені від надан
ня правової допомоги (к. 1148) і покарані штрафом чи иншими відповідними 
карами. 

Канон 1148. Прийнявши СІС к. 1490, ця нова норма заохочує трибунали при
значати постійних працівників, що надають правову допомогу, оплачуваних три
буналом і спроможних діяти як уповноважені чи адвокати, особливо у подружніх 
справах, для сторін, які бажають вибрати їх. 

10. Позови й застереження (кк. 1149-1163) 
Канон 1149 (SN к. 184). Кожне право забезпечується правом на позов, якщо 

виразно не передбачено инше [наприклад, обіцянка одружитися не дає підстави 
для скарги (к. 782 § 2)]. Те саме право також забезпечується правом відповідача 
на застереження, яке завжди доступне. Тут право також може встановлювати об
меження (наприклад, к. 1462) 

Канон 1150 (SN к. 221). Як і «статут обмежень» цивільного права, цей при
пис передбачає, що церковні позови погашаються відповідно до приписів права. 
Однак позови щодо стаїгу осіб (наприклад свячення чи справи про недійсність 
подружжя) ніколи не погашаються. Конкретніші терміни щодо давности вста
новлені в кк. 1151-1153. 

Канон 1151. Переглянувши SN к. 221 про давність, Coetus deprocessibus ду
мала, що в посиланні на «припис права» безсумнівно йшла мова про цивільне 
право, і що було важко вирішити, яке цивільне право застосовувати у випадках, 
де існує кілька можливостей. Тому Coetus «вважала за розумне встановити quin
quennium, щоб кожен, хто бажає виступити зі спірним позовом перед церковним 
трибуналом, мав одне чітке правило». Хоча про той випадок, коли діють особові 
статути, Coetus ствердила: «Очевидно, що цивільне право мусить бути застосо
ване, позаяк вироки не будуть визнані». 4 1 Тому, як правило, хоча визнається та 
давність, яка існує в цивільному праві (к. 1540), існує п'ятирічний обмежуваль
ний термін для спірних позовів, які могли би бути подані перед церковний три
бунал. У СІС не існує паралельного канону. 

41 Ці дві цитати див. у: Nuntia 5 (1977) 36 (к. 88). 
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Канон 1152 § 1 ^ к. 222). Також унікальний для ССЕО, к. 1152 § 1 ствер
джує, що карні позови погашаються внаслідок смерти підсудного, помилування 
компетентною владою і за терміном давности. 

§ 2 (БИ к. 223). Тут подано конкретніші терміни щодо давности у карних 
справах. Як правило, карні справи погашаються після трьох років, якщо тільки 
не йдеться про: злочини, застережені Апостольському Престолові (1-е); позови 
за злочини людиновбивства (к. 1450) і наложництво (к. 1453), що погашаються 
після п'яти років (2-е); злочини, за які карає партикулярне право, встановлюючи 
инший термін давности (3-є). 

§ З (БИ к. 225). Облік давности починається від дня, коли було вчинено зло
чин або, якщо він тривалий, від дня, коли він припиниться. 

Канон 1153. Коли засуджуючий вирок у карних справах перейшов на осудже
ну річ (к. 1322), з'являється позов для виконання кари (к. 1323 § 2) і починається 
облік давности для виконання кари. Як і СІС к. 1363, нова норма стверджує, 
що такий позов погашається, якщо сторону не повідомлено про обов'язковий 
(к. 1338) виконавчий декрет судді впродовж термінів вказаних в к. 1152. 

Канон 1154 (БМ к. 224). Якщо карний позов погашається через термін дав
ности, залишається можливість для позову щодо особистих чи майнових витрат, 
які виникли із позову (1-е). Позивач, однак, повинен враховувати п'ятирічний 
обмежувальний термін для спірних справ (к. 1151). Якщо цього вимагає загальне 
добро, то, окрім карного позову, єрарх може вжити необхідних адміністративних 
заходів (2-е). У СІС немає відповідного канону. 

Канон 1155 (БК к. 186). Позивач може подавати одночасно кілька позовів 
проти відповідача і, з погляду на взаємозв'язок (див. к. 1081), справи можуть роз
глядатися разом перед тим самим трибуналом, якщо тільки цей трибунал не має 
жодної компетенції судити ці справи. 

Канон 1156 (БМ к. 210). Ця норма, яку слід читати разом з к. 1122 стосовно 
термінів для подання зустрічної скарги, пояснює, що зустрічний позов подають 
тому, що він пов'язаний головним позовом, або з метою зменшення домагань по
зивача (§ 1). Як і в цивільному праві, оскарження припиняється на зустрічному 
позові і не допускається жодного подальшого зустрічного позову (§ 2). 

Канон 1157 (БИ к. 212). Ця норма підкреслює той факт, що зустрічний позов 
є «позовом в межах позову», а тому його повинен розглянути суддя, якому був 
переданий головний позов, навіть якщо він був делегований тільки для однієї 
справи або з иншої причини відносно некомпетентности. 

Канони 1158-1162. Під час перегляду БК кк. 189-193; 196-198; 204-205 і 
213-220, СоеЫь сіє ргосезаіЬт склала єдиний канон, позаяк вирішила, що «ре
комендується застосувати цивільне право у багатьох асНопея, згаданих у цьому 
розділі, особливо щоб уникнути конфліктів між вироками церковних і цивіль
них трибуналів». Сое/ш1 усвідомлювала, що єдиний канон «імовірно створить 
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відмінність з Проектом Комісії щодо СІС, але він більше відповідає потребам 
східних католиків, особливо Близького Сходу». 4 2 Хоча канон з'явився в к. 100 
Проекту 1982 р., він був замінений під час йепиа recognitio після прийняття СІС 
кк. 1496-1500.43 

Канон 1158 (БК к. 189). Більшість причин, через які видаються накази про 
арешт майна та заборону в цивільному праві, є такими ж самими у канонічному 
праві, коли йдеться про секвестр на річ і заборону виконування цього права. Тут, 
коли позивач правдоподібними доказами довів право на річ, яку має инший, йому 
може бути наданий секвестр, якщо цій речі загрожує шкода (§ 1). За подібних об
ставин, однак доводячи протилежне, відповідач може отримати заборону, яка не 
дозолить позивачеві здійснювати це право (§ 2). 

Канон 1159 (БМ к. 190). Секвестр на річ також надається для забезпечення 
позики, за умови, що право кредитора достатньо очевидне (§ 1). Секвестр також 
поширюється на речі боржника в руках инших осіб (§ 2). Хоча канон мовчить 
про це, очевидно, що боржник може домагатися заборони виконання права, щоб 
перешкодити секвестру свого майна. 

Канон 1160 (Бї\(к. 191). Якщо шкода, що загрожує речі, може бути виправле
на инакше, і пропонується відповідна грошова застава, секвестр на річ і заборо
на на виконування права не можуть бути ухвалені. 

Канон 1161 (БЫ к. 192). Суддя, який ухвалює секвестр на річ чи заборону ви
конання права, може також вимагати у сторони, яка подає клопотання, грошову 
заставу для відшкодування втрат, якщо право не буде доведено. 

Канон 1162. У позовах про посідання потрібно дотримуватися цивільного 
права того місця, у якому перебуває річ. 

Канон 1163 (БК к. 194-195), переважно ідентичний порівняно з попередніми 
нормами Бг4, сформульованими у двох окремих канонах. Цей унікальний канон 
ССЕО дозволяє те, що цивільне право називає наказом про тимчасове забез
печення. Хоча суддя повинен вирішити питання якнайшвидше (ехресНіїяяіте), 
у жодному разі не пізніше, ніж за десять днів, на рішення відхилити прохання 
все одно можна подавати апеляцію (див. к. 1310 п. 5-е). 

11. Способи уникнення судів (кк. 1164-1184) 
У той час як тільки в чотирьох канонах СІС (кк. 1713-1716) йде мова про уго

ди та третейський суд, двадцять один канон ССЕО (кк. 1164-1184) здебільшого 
повторює попередні східні норми (БИ кк. 94-122) стосовно способів уникнути 
суду. Хоча Соеїия сіє ргосезхїЬш спочатку обговорювала, чи зменшувати кіль
кість норм, щоб це відповідало СІС, радники вирішили «зберегти цілий розділ 
(Арт. 2: Третейський суд), як через те, що цю частину Кодексу завжди хвалили 

42 Ці дві цитати див. у: Шпііа 5 (1977) 35-36. Відповідним каноном є к. 96, на с. 38. 
"3 Про к. 100 див. іїипіїа 14 (1982) 42; про заміну див. №<пііа2\ (1985) 49. 
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автори, позаяк вона є поліпшенням стосовно Латинського Кодексу, так і том 
що вона більше відповідає наказам Апостола Павла (1 Кор. 6: 1-8) і традии 
перших століть Церкви». 4 4 

11.1. Угода (к. 1164-1167) 
Канон 1164 (8И к. 95). Під час мирової угоди, як її називає цивільне праве 

сторони уникають довготривалої судової боротьби і ризику «несприятливого 
вироку для однієї чи кількох з них, заздалегідь погодившись залагодити свої скар 
ги. Ця норма встановлює, що потрібно дотримуватися цивільного права, яке дії 
в місці, де укладається угода. 

Канон 1165 (БИ к. 96). Як правило, тільки приватні інтереси є предмете» 
угоди. Угоди є недійсними у справах щодо речей чи прав, які стосуються суспіль
ного добра або тих справ, якими сторони не можуть розпоряджатися (наприклад, 
скасування подружжя). Але коли йдеться про церковне майно парохії, парох мо
же укласти угоду, якщо він отримав дозвіл, передбачений в. к. 1036 § 1 п. 2-е (§ 2). 

Канон 1166 (БК к. 97). Ця унікальна норма ССЕО стверджує, що сторони по
винні наполовину сплачувати витрати, яких вимагає угода, якщо виразно не пе
редбачено иншого. 

Канон 1167 (БН к. 94 § 3). Ця особлива норма ССЕО заохочує суддів не за
йматися угодою особисто, а доручити це иншому знавцеві права. 

11.2. Третейський суд (кк. 1168-1184) 
Одна з причин, через яку Соеїт сіє ргосеххіЬиз вирішила зберегти розділ про 

третейський суд, полягала в тому, що це «допоможе уникнути дотримання ци
вільного права, яке змінюється від країни до країни». 4 5 Справді, ці канони ССЕО 
окреслюють процедуру і норми, яких потрібно дотримуватися, коли спір переда
ється третейському суду. З иншого боку, СІС к. 1714 дозволяє сторонам вибирати 
норми, яких потрібно дотримуватися, коли спір передається третейському суду. 
Не зумівши зробити цього, вони дотримуються права, встановленого конферен
цією єпископів чи цивільного права місця, де було досягнуто угоди. Через це, 
окрім паралельних положень СІС к. 1716 (ССЕО кк. 1181 § 1; 1182-1183), біль
шість канонів ССЕО про третейський суд залишаються цілком унікальними. 

Канон 1168 (БИ к. 98). Сторони у спорі можуть погодитися вирішити роз
в'язати його третейським судом (§ 1). Так само, сторони, які уклали угоду або 
збираються зробити це, можуть домовитися про вирішення будь-яких спорів, що 
можуть виникнути між ними, у подібний спосіб (§2). Угода про третейський суд 
повинна бути письмовою; в иншому разі вона недійсна (к. 1171 п. 2-е). 

Канон 1169 (SN к. 99). Питання, які не можуть бути вирішені через угоду 
(к. 1165), не можуть правосильно вирішуватися в третейських судах (наприклад, 
справи про недійсність свячення чи подружжя). 

44 №шГш5 (1977) 27 (к. 41). 
4 і М / л / / о 5 (1977) 27(к.41) . 



КК. 1055-1184 605 

Канони 1170-1171 (Бг>ік. 100-101). Щодо угоди про третейський суд, то якщо 
вона не призначає одного або кількох третейських суддів (§ 1), вона повинна при
наймні визначати їхню кількість і спосіб їх призначення і заміни (§ 2). Очевид
но, що потрібна непарна кількість третейських суддів, з огляду на третейський 
вирок. Угода також встановлює обов'язки третейських суддів (к. 1176 § 1; Б!4! 
к. 105). Як це очевидно з переліку в цьому каноні, недотримання кк. 1168-1170 
може зробити неправосильними угоди про третейський суд (к. 1171; БК к. 101). 

Канони 1172-1173 (ЕЛЯ к. 103-104). Ця норма перелічує осіб, які не можуть 
правосильно виконувати завдання третейських суддів. Призначення третейсько
го судді не має сили, поки він письмово не прийме своє завдання. 

Канон 1174 (БК к. 102). Як вказує цей канон, трибунал, компетентний судити 
справу в першій інстанції, може брати участь у призначенні третейських суддів, 
не визначених у компромісі, або якщо їх треба замінити. 

Канон 1175 (БИ к. 106 § 2). Той самий трибунал розглядає заперечення проти 
третейських суддів і, відповідно до к. 1177 § 2, до нього можуть звернутися для 
вирішення вставних питань, що не підлягають третейському суду, якщо вони ви
никнуть під час судового розгляду (к. 1169). 

Канон 1176 §§ 2, З (БИ к. 107). Третейські судді вільно вибирають спосіб 
розгляду, якщо сторони не встановили иншого. Цей спосіб розгляду повинен не 
тільки дотримуватися справедливости і враховувати процесуальний закон, але й 
бути простим і мати короткі терміни (§ 2). Хоча третейські судді не мають жод
ної примусової влади, вони, у разі потреби, можуть передати справу трибуналу, 
який компетентний вислухати їхню справу (§ 3). 

Канон 1177 (БК к. 108). Під час розгляду справи третейські судді вирішують 
вставні можливі питання (§ 1), але, якщо виникають такі вставні питання, які 
не можуть бути предметом розгляду третейського суду, третейські судді повинні 
призупинити процес, поки сторони не отримають вироку від судді (§ 2). 

Канон 1178 (БМ к. 109). Як правило, третейські судді повинні винести вирок 
впродовж шести місяців від дня, коли останній із них прийняв завдання. 

Канон 1179 (SN к. 111). Вирок має бути винесений більшістю голосів (§ 1) 
і, якщо справа дозволяє це, сформульований самими третейськими суддями і, 
ай уаШіїаїет, підписаний більшістю з них (§ 2). 

Канон 1180 (БК к. 105). Хоча рекомендується, щоб третейські судді викону
вали свою роботу безплатно (§ 2), вони мають право на відшкодування своїх ви
трат, якщо вирок не є недійсним через поважну вину самих суддів (§ 1). 

Канон 1181 (БІЧ кк. 112, 121). Вирок третейського суду повинен бути зданий 
в канцелярію єпархіяльного трибуналу, де був винесений вирок. Упродовж п'яти 
днів після його здачі, якщо тільки не очевидно, що вирок недійсний і не має сили 
(§ 3), судовий вікарій повинен видати декрет про затвердження, що має негайно 
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бути повідомлений сторонам (§ 1). Якщо судовий вікарій відмовляється видати 
такий декрет або мовчить, зацікавлена сторона може подати рекурс до апеля
ційного трибуналу відповідно до § 2. Коли декрет виданий, третейський вирок 
переходить на осуджену річ (§ 4). 

Канон 1182 (SN к. 120, 121). Апеляція дозволена тільки в тому разі, коли 
сторони письмово погодилися, що третейський вирок буде предметом апеляції. 
У таких випадках апеляцію зазвичай слід подавати впродовж десяти днів після 
оприлюднення вироку, перед суддею, який видав декрет затвердження (§ 1). Як 
вказує к. 1322, якщо апеляція не подається впродовж цього часу, то третейський 
вирок переходить на осуджену річ (§ 2). 

Канон 1183 (SN к. 114-119). Відповідно до припису права, суддя, який ви
дав декрет затвердження, розглядає подальші питання: 1) скаргу про недійсність 
третейського вироку; 2) повне відшкодування (restitutio in integrum), якщо не
справедливість третейського вироку чітко встановлена; 3) заперечення третьої 
сторони; 4) виправлення будь-якої матеріяльної помилки у вироку. 

Канон 1184 (SN к. 122). Третейський вирок може бути виконаний у тих са
мих справах, у яких може бути виконано судовий вирок (§ 1). Як правило, саме 
єпархіяльний єпископ, особисто чи через когось иншого, повинен доручити ви
конання третейського вироку (§ 2). 



Титул XXV 

СПІРНИЙ ПРОЦЕС 
(кк. 1185-1356)* 

ССЕО систематизував звичайний спірний процес, який покликаний служити 
також фундаментом та інструментом для досягнення значно важливішої мети: 
«Щоб усі католики мали однакові норми судочинства».1 Тому, за винятком де
тальнішого розгляду конкретніших питань, наприклад, подружніх процесів і кар
них процесів (кк. 1376-1471 § 1), ССЕО посилається на норми спірного проце
су. Ці норми реалістично враховують, що кожен акт здійснення юрисдикційної 
влади в Церкві передбачає звершення правосуддя в тих спорах, у яких публічні 
і приватні інтереси виявилися структурно об'єднаними, не прагнучи, однак роз
глядати все з погляду публічного права, у якому приватний інтерес завжди погли
нутий суспільним добром. На відміну від держави, Церква розрізняє між зовніш
нім і внутрішнім обсягом (або, між юридичним обсягом і обсягом сумління), 2 

виконуючи місію спасіння душ, довірену їй Ісусом Христом.3 Спасіння є Божим 
даром, але з нашого боку він передбачає щире прагнення до нього і підкорення 
нашої поведінки Божій волі. Тут сумління є нашим проводирем, але воно завжди 
повинне правдиво шукати істину, позаяк істина перевершує саме сумління. 4 Це 
усвідомлення дозволяє сформулювати норми про канонічне судочинство, у яких 
прагнення дотримуватися процесуальних заходів (формальне правосуддя) зара
ди реальної справедливости (істини tout court) стає головною метою, яку слід 
досягти завдяки процесуальним інститутам. У «de iudiciis» важлива тільки одна 
річ: звершення справедливости, що цілковито віддане реальносте речей, стану 
окремих осіб і церковному суспільству».5 Тому процесуальні інститути розро
блені таким чином, щоб надати судді процесуальне знання тих елементів, які 

* Окрім загальних скорочень, у цьому Титулі використовуються такі особливі скорочення : 
«Guidelines» = PCCICOR, «Guidelines for the Revision of Oriental Canon Law», Nuntia 3 (1976) 18-24; див. 

вище c. 57-65. 
NRR = Normae Rotae Romnae, 18 квітня 1994. 
PMC = P. A. Bonnet-C. Gullo, eds., //processo matrimoniale canonico, 2і ed., CdV, 1994. 

1 «Guidelines», § 9; «Канони 'deprocessions'*, n. 2. Див. також Nuntia 30 (1990) 65. 
2 «Guidelines», § 4: «Юридична природа ОСО». 
' «Guidelines», § 5: «Пастирський характер С1СО». 
4 Йоан Павло II. енцикліка Veritatis Splendor, 6 серпня 1993, passim. 
5 «Guidelines», § 9: «Канони 'deprocessibus'», n. 2. Див. також Nuntia ЗО (1990) 65, вите с. 64. 
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дозволять йому досягти такої відданосте істині, аж до перегляду попереднього 
рішення. Ці інститути генерують систему створення норм та їхнього тлумачен
ня. Увесь комплекс таких інститутів має своєю метою досягнення favor veritatis. 
Це було названо «інституційною концепцією канонічного процесу.6 

1. Повноваження судді: між диспозитивним принципом та інквізиторним 
принципом Favor veritatis 

Не згадана вище аксіологічна і нормативна площина формально була окрес
лена папами, зокрема (щодо справ недійсносте подружжя; але ці вказівки стосу
ються також всієї царини канонічної діяльносте) у зверненнях до Римської Роти 
1944 і 1980 pp.7 Таке наполягання на істині було постійною рисою папського 
навчання про звершення справедливосте. ССЕО пропонує численні прик :.ади 
інституціонального favor veritatis, до яких належить визнання широких повно
важень судді виявляти ініціятиву з метою стимулювання процесу (к. 1110 § 1), 
збір доказів, навіть після завершення фази збору доказів (кк. 1110 § 2 і 1283) і до
сягнення рішення (к. 1292 § 5) - здатність зголошувати застереження, які можуть 
бути пов'язані з недійсністю вироку (к. 118 § 1, 1120) або дуже несправедливим 
вироком (1110 § 2) і т. ин. Реально єдиними істинними обмеженнями, накла
деними на діяльність судці, є ті непорушні умови, які прагнуть гарантувати його 
незалежність від дебатів і права сторін на самозахист. Незалежність судді, окрім 
норм, що санкціонують принцип memo iudex sine actore» і двоїстість протилеж
них сторін у процесі (кк. 1104 §2,1110 § 1,1185,1187, 1190,1193,1303 § 1 и.4-е), 
забезпечують інституте стримування і відводу (кк. 1105-1109, 1062 §§ 2 і 5), ви
значення предмету спору - який повинен виходити з вимог сторін, щоб суддя 
мав змогу, за їхньою згодою, тільки дати потеп iuris їхнім юридично неточним 
вимогам (кк. 1195, 1196, 1363 § 2-3)-заміни судді у справі про недійсність скар-

k P. A. Bonnet, «Processo. 13)Processo canonico: profili цсаспі'і •>. Encyclopedia giuridica24, Rome, 1991, 16-17; 
S Gherro, Principi di diritto consliluzionale canonico, Turin, 199-. 50-77; Той же автор, «Normazione canonica c 
Popolo di Піо», y: Siudi sulprimo libra del «Codex iuris сапопіа», S. Gherro, Principi di diritto constituzionale cano
nico. T i n i, 1992, 50-77; Той же автор, «Normazione canonica e Popolo di Dio», y: Studi sul primo libra del «Codex 
iuris сапопісі». S. Gherro, ed., Padova, 1993, 91-110; J. Llobell, «II patrocinio forense e la «concezione instituzionalew 
del processo сапопісо», PMC 451-463; Той же автор, «La genesi della sentenza сапопіса», PMC 700-708; Той же 
автор, «Perfettibilita e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giursprudcnza della Rota 
Romana nelle cause matrimoniali», y: lus in vita, 1231-1258; A. Stankiewicz, «I doveri del giudice», PMC 299-321; 
I. Zuanazzi, «Considerationi sulla funzione del processo e la natura della giuslizia nella Chiesa», y: Studi sul processo 
matrimoniale canonico, S. Gherro, ed., Padova, 1991, 202-206. 

Посилання на процесуальну доктрину переважно стосуються досліджень про латинське канонічне пра
во, часто щодо подружнього процесу, яке, тим не менш, корисне для аналізу концепцій. Всебічний розгляд 
канонічного процедурного права див. у J Abbas «Trials in General: A Comparative Study of the Eastern and Latin 
Codes», Jurist 56 (1996) 834-874; M. J. Arroba, Diritto processuale canonico, Turin, 1983; J. 3. Garcia Failde, Nuevo 
Derecho Procesal Canonico,!1"* ed., Salamanca, 1992; P. Мопсіл. La giuslizia nella Chiesa, Bologna, 1993; P. V. Pinto, 
I process! nel codice di diritto cononico. Commento sistematu / Lib. VII, CdV, 1993. Про синтетичне формулюван
ня процесу в СІС див. P. A. Bonnet, «Processo», (посилати у ці,- примітці), 1-23; J. Llobell, ((Processo сапопісо 
ordinario», у: Digestn delle discipline privatistiche. Sezione civile, \ ol. 15, Turin, 1997, 15-37; P. Moneta, ((Processo 
canonico (processo giudiziario)», Enciclopedia del diritto, vol. 36, Milan, 1987, 886-903; S. Panizo Orallo, Tenuis 
procesales у nulidad matrimonial, Madrid, 1999; F.J. Ramos, I tribunal! ecclesiastic!. Constituzione, organizzazione, 
norma processuati, cause matrhnoniali, 2 n d ed., Rome, 2000. 

1 Пій XII , Звернення do Римської Роти, 20 жовтня 1944, AAS 36 (1944) 281-290; Йоан Павло ! І, Звернення 
до Римської Роти, 4 лютого 1980, AAS 72 (1980) 172-178. 
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ги (к. 1305) і т. ин. Право на самозахист фундаментально захищене рівністю сто
рін (публічною і приватною) у наведенні і запереченні доказів та инших актах, 
на підставі яких буде винесено вирок (див. нижче пп. 4-6). 

З цих зауваг можна зробити висновок, що повноваження, довірені ССЕО суд
ді, відповідають мінімальним потребам диспозитивного принципу, яких вимага
ють різні можливі (і виправдані) варіянти систематичних поєднань цього прин
ципу та інквізиторного принципу. Така хитка рівновага легко стала би небезпеч
ною, якщо публічні сторони - які постійно присутні на канонічному процесі 
(кк. 1094-1098) - могли би втручатися у процес тільки перед вироком, для того 
щоб уникнути недійсности актів і, деривативним чи автономним способом (че
рез порушення права на самозахист однієї зі сторін у справі) недійсности самого 
рішення (кк. 1097, 1302, 1303 § 1 п. 7е, 1304 § 1 пп. 5-е і 6-е).8 

2. Впровадження справи і початок процесу 
Канонічний процес починається тільки на вимогу позивача, приватну чи пу

блічну (кк. 1104 § 2 і 1110 § 1); у першій інстанції судочинства єдиним публіч
ним позивачем, що здатен впровадити справу, є промотор справедливости (кк. 
1094 і 1095 § 1). Вимога про слухання власної справи формулюється письмово 
у позовній заяві, що має назву «libellus» (к. 1185). Якщо позивач чи скаржник 
не може подати письмової позовної скарги, або якщо справа є легкою, то може 
бути подане усне прохання. У будь-якому разі, нотар повинен записати прохання 
і отримати підтвердження позивача (к. 1186). Елементи позовної заяви мають 
формальну і змістовну природу (к. 1187). Перший стосується самої скарги і на
ведення деталей щодо трибуналу, до якого подається скарга, і сторін. Останній 
призначений для того, щоб ототожнити об'єкт добра тих, щодо кого подано ви
могу про юридичний захист (шляхом вказуванняpetitum і causa petendi), і право, 
якого вимагає позивач стосовно цього об'єкту. З цих обох елементів випливає 
підстава компетентности трибуналу (кк. 1060-1085). 

Позовна заява повинна бути подана в осідок трибуналу (к. 1127). Судовий ві
карій відповідає за те, щоб призначити справу єдиному судді чи колегіяльному 
трибуналу (кк. 1084, 1085 § 3), відповідно до критеріїв розподілу, встановлених 
трибуналом (к. 1090); ці критерії, з виправданої причини, може у виняткових об
ставинах змінити тільки голова трибуналу (к. 1090 § І) . 9 Розгляд справ повинен 
відбуватися ео ordine, quo fiierunt propositae et in albo inscriptae (к. 1117). По
переднє завдання (in limine litis) голови колегіяльного трибуналу чи одноосібно
го судді, кому була подана позовна скарга, повинен прийняти або відкинути її 
(к. 1188). Це робиться передусім з огляду на компетенцію трибуналу, визначену 
ex lege (кк. 1060-1085). Крім того, in limine litis має бути підтверджена процесу
альна здатність позивача, тобто, право позивача чи скаржника виступати перед 
судом («persona standi in iudicio»), (кк. 1188 § 1 і 2). Це ствердження обґрунтова-

" М. J. Aroba, Elprincipio dispositive- en el proceso contencioso canonico, Rome, 1989, passim; P. A. Bomiet, 
«Processo» (примітка 6), 16-17; I. Zuanazzi, «Le parti e l'intervento del terzo», PMC 343-354. 

'NRR, 18 квітня 1994, art. 18 § 3, AAS 86 (1994) 508-540. 



610 ТИТУЛ XXV: СПІРНИЙ ПРОЦЕС 

ности вимоги не замінює процесуальних дебатів між сторонами і не є очікува
ним сприятливим рішенням, що підтверджує мотиви позивача. 

Позовна заява, яка була відхилена тільки через помилки у формулюванні, мо
же бути виправлена і подана знову (к. 1183 § 3); рекурс проти цього відхилення 
з инших причин можна подати до колегіяльного трибуналу, якщо голова трибу
налу відхилив позовну заяву, або до апеляційного трибуналу, якщо позовну зая
ву відхилив одноосібний суддя (§ 4). Проти відхилення позовної заяви позивач 
може подати рекурс, але це повинно бути зроблено в межах канонічного періо
ду десяти днів і з викладенням причин. Цей рекурс дозволяє апеляційному три
буналу висловитися тільки щодо допустимости позовної заяви, а не щодо суті 
справи. 1 0 Цей рекурс мусить бути розглянутий якомога швидше (expeditisime) 
і рішення не допускає жодної подальшої апеляції (див. к. 1310 п. 5-е). 

Прийняття позовної заяви визначається ex lege за допомогою нового інсти
туту «мовчазної згоди» після подальшого наполягання з боку позивача, якщо 
трибунал не відповів впродовж визначеного терміну одного місяця від часу по
дання позовної заяви (к. 1189; порівняйте SN к. 232). Ця норма змінює прин
цип, відповідно до якого адміністративне мовчання означає відхилення прохання 
(к. 1518). 

Разом з прийняттям позовної заяви суддя повинен викликати (in iudicium vo-
саге) відповідача (к. 1190 § 1) - або того, хто має здатність представляти сторо
ну на процесі (к. 1191 § 3) - через декрет, що формально відрізняється від того, 
що посланий позивачеві, хіба що сторони вже з'явилися ad causam agendam 
(к. 1190 § 3). Декрет виклику повинен містити суб'єктивні та об'єктивні елементи, 
які дозволять відповідачеві представляти відтерміновуючі застереження - щодо 
некомпетентности трибуналу, суб'єктивности процесу і т. ин (кк. 1118 і 1119) -
і знищувальні застереження (к. 1121), висловлювати заперечення щодо предмету 
спору. Виклик призводить до «litis instantiae initium» (к. 1194 п. 5-е) і встановлен
ня процесуальних взаємин між сторонами та трибуналом (взаємини між пози
вачем та суддею, безумовно також процесуальної природи, почалися в момент 
представлення позовної заяви), що, за винятком випадків заморення або зречен
ня інстанції спору (кк. 1201-1206), завершаться після остаточного вироку (к. 1290). 
Виклик має важливі наслідки: 1) стосовно постійносте компетенції трибуналу, 
а саме, perpetuatio iurisdictionis судді, звичайної чи делегованої (к. 1194 пп. 2-е 
і 3-є), і запобігання справам, у яких будуть однаково компетентні кілька трибу
налів (к. 1082); 2) щодо предмету спору (к. 1194 пп. 1-е, 4-е і 5-е). 

У будь-якому разі, наслідки виклику і терміни, відлік яких починається з мо
менту виклику, передбачають, що відповідач був повідомлений такими засоба
ми, які можуть бути задокументовані у судових актах. Визначення таких засобів 
включене в кілька процесуальних питань, які надають простір для партикуляр
ного права (к. 1192 § І) . 1 1 ССЕО не передбачає уряду судового посланця (чиї дії 

10 Артикул 52 нового NRR становитиме певні труднощі у застосуванні права присвоєння. 
" J. Llobell, «Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullita 

matrimoniale», IE 3 (1991) 432-445. 
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є гарантією публічної довіри у справі) чи виклику за допомогою едикту, єдиний 
спосіб для компетентного трибуналу викликати (імовірно) відповідача, чиє по
стійне чи тимчасове місце проживання або місце перебування (к. 1187 п. 4-е) 
залишаються невідомими після ретельної перевірки (кк. 1192-1193).12 Відсут
ність законно викликаної сторони - яка зобов'язана відповідати (к. 1134) - не 
перешкоджає трибуналові досягти остаточного вироку (к. 1272). Відсутня сто
рона (позивач чи відповідач) може втрутитися в будь-який момент процесу пе
ред вироком і подати дока-зи після завершення терміну, встановленого для фази 
збирання доказів (кк. 1273 § 1 і 1274 п. 3-є). Ця норма демонструє канонічний 
favor veritatis і повагу до права на самозахист з боку відповідача, іноді на шко
ду позивачеві і сумлінності, яка потрібна для здійснення процесуальних прав та 
обов'язків. Фінансові санкції, згадані в к. 1275 роблять спробу зменшити втрати, 
завдані відсутньою стороною иншій стороні та судовій адміністрації. 

3. Предмет спору: послідовність та відповідність вироку 
Визначення предмету спору - попри (фіктивний) вигляд нібито наперед ви

значеного декрету, який ex officio видає суддя у подружніх справах (к. 1363 §§ 2 
і 3) - становить одну з головних фаз канонічного суду і є одним і безперечних 
проявів диспозитивного принципу, позаяк в иншому разі, це поставило би під 
сумнів незалежність судді. Можлива і, у певних трибуналах, «рекомендована» 
відсутність адвокатів однієї чи иншої сторони у звичайному спірному процесі 
і в подружніх процесах ( к. 1139 § 3) передбачає, що прохання сторін (позовна 
заява позивача, відповідь відповідача), хоча вони відрізняються між собою і кож
на з них має вигляд істини і справедливости, що характерні для «неупередженої 
позиції», потребують офіційного оформлення, тобто, їм потрібно дати юридич
ний опис. Застосування принципу «iura novit curia» («трибунал знає закон» до 
канонічного судді не тільки звільняє сторони від потреби вказувати юридичні 
норми універсального права, які допоможуть вирішити спір, а навіть дозволяє їм 
представити судді реальну, хоча й неточну справу, факти якої згодом отримають 
потеп iuris (свою юридичну кваліфікацію) від того самого судді. Цей суддя по
винен декретом визначити «зав'язку спору» чи litis contestatio (к. 1195 § 1), пере
конавшись у несумісності позицій сторін і їхньому небажанні чи неможливості 
мирно вирішити спір (кк. ПОЗ, 1345 § 1, 1362 і т. ин.). Тому в сучасному зако
нодавстві декрет litis contestatio є судовою процесуальною межею, що визначає 
предмет спору, яку також називають «підтвердження сумніву». Це слід з'ясувати 
з письмових та усних заяв сторін або тільки позивача, коли відповідач був оголо
шений відсутнім або покладається на знання та сумління судді (кк. 1195, 1272, 
1289, 1346).13 

12 Nuntiali (1989) 132; NRR, art. 59. 
13 R. Colantonio, «La litis contestatio», PMC 491-538; J. Llobell, «Quaestiones disputatea» sulla scelta della 

procedura giudiziaria nelle cause di nullita del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla 
contestazione della Ute», Apollinaris 70 (1997) 581-622; L. Mattioli, «La fase introduttoria del pocesso e la non com-
parsa della parte convenuta», PMC 479-490; V. Palestro, «L'istanza della lite», PMC 539-566; A. Stankiewicz, «De 
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Для того щоб забезпечити нейтральний статус судді, Кодекс встановлює нор
ми, які забороняють його односторонні дії під час зав'язки спору, що має вира
жати згоду сторін щодо питання чи питань, на які повинен дати відповідь вирок 
(к. 1195 § 2). Цей декрет повинен бути повідомлений сторонам, які можуть за
перечити його і впродовж десяти днів попросити про його перегляд (§ 3). Після 
цього суддя не може змінити предмет спору, хіба що новим декретом на вимогу 
принаймні однієї зі сторін (к. 1196). Ця заборона поширюється і на той випадок, 
коли зобов'язує суддю, навіть якщо під час фази збирання доказів він усвідомить 
неадекватність визначення предмету спору чи зав'язки спору. Таке обмеження — 
захищене ССЕО за допомогою інституту атентату під час суду (кк. 1278-1280), 
який, натомість, зник із СІС - також застосовується до справ про недійсність по
дружжя (кк. 1363 § 3 і 1376) у яких сторонам, а не судді, дозволено додати до 
апеляції, всупереч положенню к. 1320, новий caput nullitatis, щодо якого трибу
нал другої чи подальшої інстанції буде приймати рішення у першій інстанції 
(к. 1369). Однак, юриспруденція і доктрина дозволяють зміну ex officio декрету 
litis contestatio до вирішення справи (к. 1284), позаяк у справах щодо проголо
шення недійсности подружжя надавати потеп iuris вимогам сторін повинен суд
дя. Повна невідповідність вироку стосовно litis contestatio (extra petita partium) 
спричиняє його непоправну недійсність (к. 1303 § 1 п. 8-е). Непослідовність 
через надлишок (ultra petita) полягає в тому, що рішення щодо суперечностей, 
визначених в litis contestatio охоплює инші непередбачені речі. У цьому випад
ку недійсність стосується тільки невідповідних питань. 1 4 Невідповідність через 
дефект (infrapetita) не робить вирок недійсним, відповідно до застосування при
пису «w»7e non debet per inutile vitiari» (VI 0 , Regula iuris 37). 

Визначення предмету спору стосується, окрім відповідности вироку, питання 
узгоджености рішень, зокрема у справах, у яких сторони і petitum обов'язково 
збігаються, наприклад, у справах про недійсність подружжя. 

Подвійний узгоджений вирок - припущення як стосовно осудженої речі 
(к. 1322 п. 1-е), так і здатности виконати рішення щодо стану осіб. Кожна causa 
petendi підстава для недійсности становить незалежний предмет судового роз
гляду, що здатний створити нову інстанцію: або перед тим самим трибуналом 
першої інстанції, який вже виніс вирок для різних causa petendi,15 або перед три
буналом другої інстанції, що виносить рішення щодо нової підстави у першій 
інстанції (к. 1369). Зв'язок між causa petendi і предметом спору є суттєвим еле
ментом у логічності згаданої вище вимоги щодо узгоджености. Усе це в комплек
сі покликане продемонструвати роль подвійного згідного вироку як особливої 
rapaHTÜ'_/ävor veritatis і favor matrimonii (к. 779).16 

relatione inter libcllum litis introductorium et actionem in iure canonico», Periodica 76 (1987) 497-523; X. Bastida, 
«Congruentia entre el «petitum» y la sentencia», y Cuestiones bâbicas de derecho procesa) canonico, J. Mazaares, 

ed., Salamanca, 1993, 7989; J. Llobell, «Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze», IE 2 (1990) 543564; 

A. Stankiewicz, «Denullitate sententiae «ultra petita» prolatae», Periodica 70 (1981) 221235. 
14

 X. Bastida, «Congruentia entre el «petitum» y la sentencia», y Cuestiones bàsicas de derecho procesal cano

nico, J. Manzares, ed., Salamanca, 1993, 7989; J. Llobell, «Note sulla congruenza e la conformità delle sentenze», 

IE 2 (1990) 543564; A. Stankiewicz, «De nullitate sententiae «ultra petita» prolatae», Periodica 70 (1981) 221235. 
15

 Apostolic Signature, Declaratio, 3 червня 1989, AAS 81 (1989) 988990. 
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4. Фаза збору доказів 
Після зав'язки спору починається термін представлення і проведення дока

зів (кк. 1198 і 1210), під час якого до актів суду повинні бути долучені елементи, 
що доводять правоту їхньої позиції у справі (кк. 1207-1208) і, на думку судді, 
можуть стати корисними, щоб знати істину (к. 1110 § 2). У канонічному проти
стоянні між диспозитивним та інквізиторним принципом (останній виправданий 
favor veritatis), незмінним залишається долучення до актів кожної підстави для 
рішення (кк. 1287 § 1 і 1291 § 2), поза межами судового походження чи окремо 
від створення доказового акту (див. нижче пп. 5 і 6). Суддя повинен прийняти до
кази, запропоновані сторонами - способи, які врегульовує ССЕО не виключають 
инших можливих доказів - і його оцінка повинна враховувати їхню корисність та 
законність (к. 1208 § І ) . 1 7 Розглядаючи законність доказу (наприклад, завіреного 
акту, який повинен становити доказ недійсности подальшого виявлення волі), 
не можна нехтувати цивільними критеріями стосовно законности такого доказу, 
зокрема якщо канонічний вирок може мати цивільні наслідки (безпосередньо 
або через певний наслідок) завдяки застосуванню фундаментальної взаємної по
ваги однієї юридичної системи до иншої. Судова природа цієї оцінки (яку можна 
заперечити: к. 1208 § 2) підтверджує застереження, що забороняє делегування 
судової влади на користь інструктора, який не був призначений суддею (кк. 985 
§ 3, 1093, 1 2 4 2 І Т . И Н . ) . 1 8 

Першим способом доказу, передбаченим ССЕО, є заяви сторін (кк. 1211-1219). 
Згадана вище «інституціональна концепція канонічного процесу» накладає на 
сторони, що підлягають церковній юрисдикції, обов'язок відповідати і повністю 
визнати правду (к. 1212 § 1) й дозволяє судді у некарних справах, що стосуються 
суспільного добра (к. 1471 § 2), зобов'язати їх присягнути de veritate dicenda aut 
dicta, якщо тільки поважна причина не радить иншого (к. 1213). Та сама favor 
veritatis обмежує повну доказову ефективність судового визнання лише до при
ватних справ, не виключаючи, однак, можливосте, щоб заяви сторін виклика
ли моральну певність, навіть у публічних справах, де існують визначені умови 
(к. 1217; див. нижче п. б). 1 9 

До документальних доказів (кк. 1220-1227) належать, з різною доказовою си
лою, будь-які типи документів (церковні і цивільні, публічні і приватні), що мо
жуть бути наведені в будь-якому суді. Справжні і автентичні публічні документи 

16 Крім двох попередніх приміток, див. M. J. Arroba, «Verità е principio délia doppia sentenza conforme», 

y Verità e definività délia sentenza canonica, CdV, 1997, 5977; L. Del Giudice, «Novità nella giurisprudenza rotate di 

rito in tema di conformità «équivalente» délie sentenze», IE 7 ( 1995) 656662; A. McGrath, «Conformity of Sentence», 

StCan 27 (1993) 522; P. Moneta, «La nuova trattazione délia causa matrimoniale», IE 3 (1991) 488495; T. Pieronek, 

«Le principe de la double sentence conforme», E I C 23 (1977) 237268 і 24 (1978) 87-113; N. Schöch, «Il principio 

délia duplice conformità délie sentenze nella giurisprudenza rotale», y Verità e definitività (цитована вище в цій 
примітці) 101-130; A. Stankiewicz, «Reg. Aprutini seu Teramen., 22 березня 1994, nn. 4-11, «IE 7 (1995) 645-656; 
S. Villeggiante, «La conformità équivalente delle sentenze affermative nel processo canonico di nullité matrimoniale», 
ME 123 (1998)295-377. 

17 V. Prieto, «La funciön directiva del juez en la insrtucciôn de la causa», IC 34 (1994) 65-101. 
'* J. Llobell, «La delaga délia potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico», y Escritos en honor de Javier Her-

vada, Pamplona, 1999, 459-472. 
19 J. Llobell, «Moral Certinty in the Canonical Marriage Process», Forum. A Review of Canon Law and Juris

prudence 8 (1997) 303-363 і цитована бібліографія. 
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підтверджують публічну довіру стосовно того, що сказано в них, навіть попри 
те, що вони не перешкоджають доказу протилежного, після того як канонічне за
конодавство відмовилося від припущень iuris et de iure (припущення посідають 
в ССЕО останнє, шосте місце серед доказів: кк. 1265-1266). Однак, попри сис
тему вільного оцінювання доказів, доказова сила документів набуває особливої 
ваги в документальному подружньому процесі.2" 

Свідчення є доказом, що найповніше врегульований у ССЕО (кк. 1228-1254). 
Ті, які зобов'язані зберігати професійну таємницю, і ті, які бояться, що їхні по
кази можуть стати причиною великої шкоди для них чи їхніх найближчих роди
чів звільняються від обов'язку свідчити на суді (к. 1229 § 2). Вважаються нездат
ними, однак, ті, які беруть участь в процесі, маючи упереджену чи критичну по
зицію (тобто ті, які здійснюють владу виступати в суді від імени сторін чи адвока
тів; посилання у праві на сторони stricto sensu є систематично неточним, позаяк 
докази у вигляді свідчень формально відрізняються від їхніх заяв) і священики 
стосовно встановленої таємниці того, що вони дізналися в силу сакраменталь
ної сповіди (к. 1231). Питання, які ставлять свідкам, можуть бути сформульовані 
тільки суддею, який збирає ті питання, що запропоновані сторонами чи їхніми 
адвокатами, хоча партикулярне право може передбачати инше (к. 1242). Під час 
допиту свідків можуть бути присутніми адвокати, але не сторони; тим не менш, 
суддя може допустити сторони (особливо, якщо їм не допомагають адвокати) чи 
заборонити доступ їхніх адвокатів, коли суддя вважає доречним таємність акту 
надання показів, а не відповідного вербального твердження (к. 1240, див. нижче 
п. 5). Суддя має найбільшу свободу в оцінюванні свідчень (кк. 1253, 1254; див. 
нижче п. 6). 

Окрім «відвідання місця і судового огляду» (кк. 1263-1264), решта доказів, 
які врегульовує ССЕО, є свідченнями експертів (1255-1262). Саме суддя пови
нен оцінити потребу участи свідків-експертів, а також їхнє призначення, хоча їх
ня робота визначається оре legis, коли природа справи вимагає знання особливої 
науки, і сторони мають право пропонувати експертні свідчення (кк. 1255, 1256, 
1262 і 1366). Експерти повинні обмежити свої повідомлення питаннями, постав
леними суддею, уникаючи будь-якої оцінки щодо суті справи, завдання, яке на
лежить тільки судді відповідно до класичного твердження iudex peritus peritorum 
(кк. 1259 і 1260; див. нижче п. 6). Оцінки експертів спрямовані на доведення пред
мету спору (тобто, у справах про недійсність подружжя з огляду на нездатність 
сторін, їхню здатність у момент укладання подружжя), а не на визначення ситу
ації щодо того питання, яке обговорюється у момент, коли вони були здійснені 
(наприклад, правосильність чи недійсність подружнього вузла). Тому заяви ек
спертів повинні вказувати засоби, за допомогою яких вони дійшли до свого ви
сновку, і метод дослідження, якого вони дотримувалися (к. 1259). У питанні пси-
хіятричних та психологічних оцінок (див. к. 1366) особливо важливий метод пе
ревірки, позаяк численні підходи таких наук несумісні з християнською антро
пологією. 2 1 

20 Див. кк. 1372-1374; P. A. Bonnet, «II processo documentale», у 1procedimenti speciaU nel diritto canonico, 
CdV, 1992, 51-92; C. de Diego-Lora, «El proceso documental», IC 23 (1983) 663-677. 
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5. Завершення фази обговорення і оголошення актів 
Після завершення інструкції справи ССЕО передбачає різні дії з боку як суд

ді, так і сторін, які завершують фазу обговорення: оголошення актів, декрет про 
закриття справи і оцінювання з боку сторін результату доказів (їхні захисти 
і зауваження), без зміни предмету, встановленого в декреті про litis contestatio 
(кк. 1281-1289). 

Щодо оголошення актів, то к. 1281 § 1 зобов'язує суддю, sub poena nullitatis, 
повідомити сторони і їхніх адвокатів, що інструкція у справі завершилася, і до
зволити їм побачити акти, які досі невідомі для них. Тим не менш, було би спро
щено зосереджуватися на здійсненні права на самозахист, яке належить до по
передньої фази збирання доказів, у самому кінці терміну, визначеного суддею 
у декреті про litis contestatio (к. 1198). Такий підхід буде відповідати практиці 
(дедалі поширенішій, иноді виправданій браком інтересу з боку відповідача, що 
може стати звичаєвою нормою) відповідно до якої виняткові обмеження стосов
но дебатів у момент завершення доказів становлять норму (див. кк. 1240, 1364). 
Однак, повага до встановлених термінів, потреба дозволяти дебати на будь-якій 
стадії інстанції, процесуальна економія, а також здоровий глузд не допускають 
такий звичай. Припис к. 1281 § 1 не є «кульмінацією» права на самозахист, а рад
ше «останнім шансом», мінімальною формулою, що дозволяє иншій стороні на
давати докази, які, всупереч уже наведеним, допускають захист і повніше досяг
нення пошуку істини. 

Під час роботи комісії, яка підготувала СІС, що діє тепер (але цс питання та
кож стосується ССЕО) виявилися певні тенденції, які були схильні до обмежен
ня права сторін ознайомитися з актами процесу, особливо певними доказами. 2 2 

Попри зобов'язання, санкціоноване к. 1281 § 1, ці тенденції стали практикою 
для деяких трибуналів, як це очевидно з юриспруденції Римської Роти 2 3 і пап
ських попереджень. 2 4 Систематичне неоприлюднення деяких актів певними 
трибуналами виправдане винятково можливістю, передбаченою тою самою нор
мою «ad gravissima pericula», у справах, що стосуються суспільного добра. Ці 
причини часто мають економічну природу: щоб уникнути рішення державного 

21 Йоан Павло II, Звернення до Римської Роти від 5 лютого 1987 (у AAS 79 (1987) 1453-1459) і від 25 січня 
1988, AAS 80 (1988) 1178-1185; S. Gherro і G. Zuanazzi, eds., Pehzie eperiti rtelprocesso matrimoniale canonico, 
Turin, 1993; Z. Grocholewski, II giudice ecclesiastico difronte alleperizie, Rome, 1987, 7-37; M.F. Pompedda, Studi 
di dirilto matrimoniale canonico, Milan, 1993, 1-160 і 449-492; A. Stankiewicz, «La canrlgurazione processuale de! 
perito e delle perizie nelle cause matrimoniali per incapacité psichica», ME 117 (1992) 217230; U. Tramma, «Perizie 

e periti», PMC, 625632. 
2 2

 Див. PCLTInt, Acta et documenta PCCICR. Congregatio Plenaria diehus 2029 octobris 1981 habita, Vatican 

Press, 1991,469479. 
21

 G. Erlebach, La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenzia rotate, 

(StGiur25), LEV, 1991, 258269. 
24

 Йоан Павло II, «Звернення до Римської Роти», (26 січня 1989), п. 6, AAS 81 (1989) 922-927; F. Daneeis, 
«De iure defensionis. Brevis commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Roma-
nam», Periodica 79 (1990) 243-266; той же автор, «De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad 
administrationem iustitiae in Ecclesia», y «lus in Vita» (примітка 6 угорі), 189-192; A. Farret, «Publication des actes 
et publicazion de la sentence», StCan 25 (1991) 115-138; C. Gullo, «La pubblicatione degli atti e la discussione della 
causa», PMC 677-693; M.P. Hibert, «De publicatione actorum», Periodica 81 (1992) 521-553. 
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трибуналу щодо компенсації втрат, завданих заявою (яку цивільний трибунал вва
жає несправедливою і наклепницькою), що міститься в канонічному вироку на 
підставі актів справи. Було здійснене детальне тлумачення щодо значення висло
ву «aliquod actum» в к. 1281 § 1 (СІС к. 1598). Проблема повинна бути вирішена 
об'єктивно, у строго процесуальному контексті, без будь-якої можливости взяття 
під сумнів чистого чи нечистого сумління судді. Приховування акту чи деяких 
актів від оприлюднення не може послабити трьох подальших юридичних прин
ципів: 1) «право захисту залишиться завжди непорушним» (к. 1281 § 1); 2) «Ціл
ком забороняється сторонам, адвокатам та иншим передавати судді інформації, 
які залишаються поза актами справи» (к. 1287 § 1); 3) оголошуючи вирок, суддя 
зобов'язаний черпати впевненість, що походить «з актів і доказів» (к. 1291 § 2). 
Ця моральна певність повинна бути настільки об'єктивно обгрунтована, щоб її 
можна було передати сторонам і апеляційному трибуналу (див. нижче с. 758-759). 
Тому тільки ті акти, які безпосередньо не стосуються моральної певносте судді 
та вироку, можуть бути не допущені для оприлюднення. Таємність будь-якого 
акту, який визначає рішення вироку, - за винятком судів, у яких обов'язково по
трібно зберігати таємницю сповіді (кк. 733, 734, 1456) - зашкодить праву на са
мозахист і концепції моральної певносте, чия природа, що варто підкреслити, не 
належить до внутрішнього обсягу сумління судді, а до процесуального обсягу, 
який у своїй суті публічний. 

6. Вирок: вільна оцінка доказів і моральна певність 
Рішення щодо головного питання називається остаточним вироком, у той час 

як постанова, яка вирішує супровідні питання (щодо обставин справи чи проце
дури) може бути тимчасовим вироком чи декретом (кк. 1290, 1300, 1301). Коле-
гіяльний трибунал вирішує абсолютною більшістю голосів (к. 1085 § 1). Окремі 
судді повинні письмово висловити свої мотивовані рішення, які приєднуються 
до актів справи (к. 1292 § 2), хоча закон приписує, що вони залишаються таєм
ними стосовно сторін і, що можуть бути передані тільки ureticitis nominibus ad 
tribunal superius» на прохання одного зі суддів (§ 4). 2 5 Тому таємність цих проце
суальних актів може стосуватися Титулярних «керівників» юрисдикційної вла
ди, коли жоден із суддів не просить, щоб згадані окремі висновки, які повинні 
бути долучені до актів справи (§ 2), були надіслані до вищого трибуналу. 

Складання вироку доручається ponens чи доповідачеві (к. 1293), який пови
нен дотримуватися формальних і суттєвих процедур кк. 1294 і 1295. Повідом
лення сторін про вирішальну частину вироку не має жодної сили перед повним 
оголошенням вироку (к. 1297). У канонічному законодавстві досі існують сліди 
норм, які були скасовані, але раніше дозволяли не повідомляти підстав для ви
року. 2 6 Тому деколи трибунали повідомляють сторони тільки про вирішальну 
частину.2 7 Ці поодинокі і патологічні ситуації демонструють як відсутність тех-

25 Див. к. 1113 § 2; Nuntia 21 (1985) 55; R. Вассагі, «Una specie di «dtssent» introdotta dal nuovo СІС, у «Dilexil 
histitiam». Studio in honorem Aurelii Card. Sabattani, CdV, 1984, 285-292. 
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• нічної підготовки суддів, так і труднощі у застосуванні права у Церкві, трудно
щі, причиною яких є велике культурне різноманіття і трудомістке інституційне 
впорядкування (що походить з універсальносте Церкви і її постійного поширен
ня на нові території), а також несприйняття з боку певних церковних кіл пастир
ської функції юридичної діяльносте а, точніше, судової діяльносте. 2 8 

«Ad pronuntiatorem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis cer
titude circa rem sententia definiendam» (к. 1291 § 1). Концепція судової моральної 
впевненосте має велику канонічну традицію; її значення було точніше сформу
льоване Пієм X I I у 1942 p. у той же спосіб, щоб був запропонований знову Йо-
аном Павлом I I : «Між абсолютною впевненістю і гаданою впевненістю чи ймо
вірністю лежить, як між двома протилежностями, моральна впевненість (...). 
З позитивного боку, її характеризує те, що виключає будь-який обґрунтований 
чи розумний сумнів, і, з цього погляду, істотно відрізняється від згаданої вище 
передбачуваної певносте; з негативного боку, вона допускає абсолютну можли
вість протилежного, і, з огляду на це, вона різниться від абсолютної впевненос
те. Впевненість, про яку ми зараз говоримо, є потрібною та достатньою для ви
несення вироку». 2 9 Ця концепція моральної впевненосте застосовується відпо
відно до норми в к. 1499. Завдяки моральній впевненосте канонічне законодав
ство робить спробу відповісти на дві процедурні вимоги: favor veritatis та ефек
тивність системи. З одного боку, favor veritatis вимагає послідовносте вироку, 
щоб реальна справедливість була відновлена (коли вимога позивача задоволена) 
або підтверджена (у справі, у якій юридичні позиції протилежних сторін щодо 
питання, яке розглядалося, були визнані справедливими, через так званий ви-
правдальний вирок щодо відповідача (к. 1291 § 4). З иншого боку, favor veritatis 
і моральна впевненість не можуть становити непереборної перешкоди для ефек
тивносте системи захисту прав. Тобто, для задоволення вимоги позивача - навіть 
у справах, які мають favor iuris (§ 4) - не можна вимагати недосяжної впевненос
те у факті, позаяк у спорі завжди будуть протилежні доводи, і перша з яких - це 
власне та юридична ситуація, яку позивач просить змінити суддю. Тому суддя 
повинен оцінити «ex sua conscientia» (§ 3) докази, що підтримують протилежні 
доводи, які повинні відігравати роль у процесі: «ex actis etprobatis» (§ 2). Якщо 
з цієї оцінки суддя здатен вивести моральну впевненість щодо справедливосте 
вимоги позивача, це просто означатиме, що на користь такого рішення акти про
цесу надають «вичерпні докази». По суті, концепція вичерпного доказу є симе
трична стосовно концепції моральної впевненосте, і остання становить фунда
ментальну основу для останньої; вичерпний доказ - це той, який надає мораль-

26 Апостольська Сигнатура, Normae speciales in Supremo Tribunal! Signaturae Apostolicac ad expcrimen-
tum servandae, 25 березня 1968, arts. 55 § 1 s 122 § 2, y EV 8: 522-587; J. Llobell, «La genesi» (примітка 6 угорі), 
722-734. 

2 7 Див. примітку 24 угорі. 
28 Цс питання було авторитетно вирішене Йоаном Павлом II у його Зверненні до Римської Роти 18 січня 

1990, AAS 82 (1990) 872-977. 
а «Промови до Риської Роти» 1944 і 1980 pp. (примітка 7 угорі): Z. Grocholewski, «La certezza morale come 

chiave di lettura délie norme processuali», IE 9 (1997) 417-450; J. Llobell, «La certezza morale nel proccsso cano-
nico», Il Diritto Ecclesiastico 1 (1998) 758.802. 
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ну впевненість, тому що він «виключає будь-який обґрунтований чи розумний 
сумнів» на користь позиції, яку доводять инші сторони (публічні чи приватні). 
Тим паче, вичерпний доказ може бути єдиним доказом чи, зазвичай, комплексом 
доказів, з якого постає моральна впевненість. 

Підстави для вироку повинні ad extra продемонструвати сторонам і вищому 
трибуналу інтелектуальний iter судді (ad intra), який був обраний для досягнен
ня моральної певности. У цей спосіб вільна оцінка доказів згідно із сумлінням 
судді (к. 1291 § 3) вимагає об'єктивносте, яка уникає ризику сплутати свободу зі 
сваволею. Якщо суддя не здатний втілити свою моральну впевненість в обгрун
тування вироку, то це буде наслідком браку справжньої моральної впевненосте 
або недосконалого обгрунтування. Ці ситуації дозволять апеляційному трибу
налу змінити диспозитивну частину вироку у першій інстанції чи підтвердити 
його, проілюструвавши недостатньо висвітлені підстави у першому вироку і ті, 
які у другому вироку чітко демонструють об'єктивність моральної впевнености 
та існування вичерпних доказів. 

Послідовний у формулюванні моральної впевнености, ССЕО зобов'язує суд
дю зазначати аргументи для рішення щодо оцінки свідчень експертів (к. 1260 
§ 2), шлях, який можна застосовувати для кожного доказу, який має мінімум 

fu-mus boni iuris, тобто, здатносте впливати на моральну впевненість і вирок. 
Щодо цих доказів неможливо зберігати таємничосте, що приписана к. 1281 § 1, 
тому що це порушить право на самозахист («Cauto tarnen ut ius defensionis 
semper integrum maneat»). Тим паче, ССЕО подолав формалістичні тенденції, 
що обмежували вільну оцінку цих заяв сторін (у правах, у яких вони зацікавле
ні), та окремих сторін (відповідно до твердження «testis unus, testis nullus») і не 
дозволяли згаданим вище доказам отримати здатність бути вичерпним доказом, 
а, відтак, встановити моральну впевненість. ССЕО приймає можливість мораль
ної впевнености, що грунтується тільки на заяві одного свідка (кк. 1253 і 1254) 
або сторін, навіть лише однієї (кк. 1217 § 2 і 1365), які, таким чином, становити
муть вичерпний доказ, з різноманітними застереженнями, покликаними уникну
ти довільносте чи наївносте в його оцінці. 3 0 

30 CDF, «Letter to the Bishops of the Catholic Church concerning the reception of Holy Communion by the di
vorced and remarried members of the faithful, 14 вересня 1994», n. 9, AAS 86 (1994) 974-979; P. A. Bonnet, «De 
iudicis sententia ac de certitudine morali», Periodica 75 (1986) 61-100; R. L. Burke, «La «confessio extraiudicialis» 
e le dichiarazioni giudiziali délie parti», y / mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza ro

tate, Rome, 1995; A. Gauthier, «La prova testimoniale», у там же; H. Flatten, «Qua übertäte iudex ccclesiasticus 

probationes appretiare possit et debeat», Appolinaris 33 (1960) 185210; T. Giussani, Discrezionalità del giudice nella 

valutazione delle prove, CdV, 1977; J. Llobell, «La genesi» (примітка 6 угорі), 730-734; M. F. Pompedda, «11 va-
lorc probativo delle dichiarazioni dcllc Parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana», IE 5 (1993) 437-468; 
той же автор., Stiidi di diritto matrimoniale canonico (примітка 21 угорі), 493-508; той же автор, «La Lettera 
della Congregazione per la Dottrina della Fede circa I fedeli divorziati risposati: Problematiche canonistiche», OR, 
November 18 (1994) 1 і 4; A. Stankiewicz, «Le caratteristiche del sistema probatorio canonico», PMC, 567-597. 
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7. Осуджена річ (res iudicata) і оскарження вироку 
Щодо «favor veritatis» у канонічному судочинстві слід зауважити, що повинні 

існувати «технічно-юридичні гарантії, які, передусім, не перешкоджають пошу
кові істини (...), але, тим не менш, допускають висновок».3 1 У кожному законо
давстві діюча опіка над правами, фактично, наштовхується на дві перешкоди, 
які можуть видаватися несумісними: потреба встановлення, з одного боку, засо
бів оскарження гіпотетично несправедливого вироку (той самий вирок повинен 
визначати часове обмеження для подання апеляції 3 2); і, з иншого боку, гаранту
вання стабільности юридичних стосунків, що потрібно для досягнення порядку 
і спокою, яких вимагає як соціяльне, так і особисте августиніянське визначення 
миру.33 

Осуджена річ - це інститут, який всесвітня юридична традиція, у тому чис
лі й канонічна, винайшла для ефективности судових рішень, щоб дозволити їх
нє виконання і гарантувати стабільність юридичних стосунків. 3 4 У нормах SN 
(к. 432) і Проекті ССЕО 1982 р.35 ситуація «осудженої речі» передбачала оста
точний, але правосильний вирок (тобто, проти якого скарга про недійсність була 
неможливою). 3 6 Натомість Проект 1986 р}1 запровадив модифікацію, відпо
відно до якої скарга про недійсність, протиставлення третього (кк. 1330-1333) 
і restitutio in integrum (к. 1323 § 3) - це все можливі способи опротестування 
осудженої речі. Справи щодо стану осіб - які ніколи не погашаються (к. 1150) і, 
які на практиці становлять значну частину діяльносте церковних трибуналів -
ніколи не стають res iudicata (к. 1324), тому що так звані «ratio peccati», для того 
щоб уникнути заперечення істини формальною стабільністю юридичної ситуації 
суперечити і, тому, шкодити спасінню душ. У цьому особливому різновиді спра
ви два правосильні погоджені вироки можуть бути опротестовані nova causae 
propositio (к. 1325). 

Недійсність вироку є наслідком кількох факторів (к. 1303), а саме, існування 
вади в умовах чи вимогах (юридичних чи ex natura rei) щодо виконання про
цесу, підставах для рішення судді чи формі самого вироку. Недійсність вироку 
має бути проголошена, за винятком випадку так званого «неіснуючого вироку», 

31 S. Gherro, «Ancora sul diritto alla difesa nel processo matrimoniale canonico», y: Studisul processo matrimoniale 
canonico (примітка 6 угорі), 133. 

31 Див. к. 1297; Nuntia 28 (1989) 133. 
33 J. Llobcll, «Iliudicato nelle cause sullo stato delle persone», IE (1993) 283-313; той же автор, «Perfcttibilità» 

(примітка 6 угорі). 
34 S. Berlingo, Giustizia e carità nell'economia délia Chiesa. Contributiper una teoria generale del diritto cano

nico, Turin, 1991, 206226; C. de DiegoLora, «I tribunali della Sede Apostolica», PMC 244251; J. Llobell, «Verità 

e giudicato. Sulla riformulazionc del concetto di appello canonico», y Verità e giudicato. Sulla riformulaüone del 

concetto di appello canonico», y Verità e defintività (примітка 16 угорі), 19-58; F. Ramos, «La cosa giudicata e la 
«retituzione in integro»«, PMC 825-844. Для порівняння див. W. J. Habscheid, Introduzione al diritto processuale 
civile comparato, Rimini, 1985, 161-198. 

3 5 PCCICOR, Schema canonum de tutela iurium seu processibus, Romae, 1982 (далі: 1982 Schema), к. 268, 
Nuntia 14 (1982)3-109. 

3 ( 1 Це ситуація, яку врегульовує СІС к. 1642 § 1. 
37 PCCICOR, Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis, Rome, 1986 (далі: 1986 Schema), к. 1338 § 1, Nuntia 

24-125 (1987) 1-276; Nuntia 21 (1985) 57. 
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тобто вироку, який має внутрішню форму, але, ex natura rei, не може навіть мати 
юридичної реальности вироку, позаяк автору акту бракує будь-якої юрисдикції. 3 8 

Недійсний вирок не викликає типових наслідків остаточного вироку, і трибунал, 
який виніс попередній недійсний вирок, повинен прийняти нове правосильне 
рішення (к. 1305). Виключно матеріяльні помилки не спричиняють недійсности 
вироку; вистачає, щоб вони були виправлені (к. 1299). Виключно формальні ас
пекти роблять вирок недійсними у справах, згаданих в к. 1304 § 1. Ця недійсність 
називається «sanabilis», позаяк вада може бути усунута після завершення тримі
сячного терміну від оголошення вироку (кк. 1304 § 2, 1307 § 2) або виправлен
ням, зробленим ex officio тим самим суддею (к. 1307 § 2). 

Апеляція передбачає певну шкоду (передбачувана кривду) для однієї чи обох 
сторін (к. 1309), спричинену правосильним вироком першої інстанції. Позаяк ви
рок не надав сторонам того, чого вони вимагали в судді, вони просять нижчий 
трибунал (трибунал a quo), щоб вирок був змінений вищим трибуналом (трибу
нал ad quod): це перехідний наслідок апеляції (к. 1311), що також має призупи
няючий наслідок щодо виконання вироку, який оскаржується (к. 1319). Нездат
ність подати апеляцію проти вироку з'являється не тільки у випадках, згаданих 
в кк. 1310 і 1322, але й також після завершення термінів (кк. 1311, 1314 і 1316) 
і відповідно до ступеня суду, в якому було винесено вирок, як у к. 1062 § 4, коли 
вирок другої інстанції не може бути оскаржений, навіть якщо він відрізняється 
від початкового вироку в першій інстанції. У справах, до яких можна застосува
ти звичайний спірний процес, предмет не може відрізнятися від того, який був 
раніше вказаний у першій інстанції (к. 1320 § 1). 

Доказом важливости favor veritatis і пошуку істини в канонічному законодав
стві є те, що restitutio in integrum (кк. 1326-1329) можливе проти осудженої речі, 
яка очевидно несправедлива. 3 9 Тим паче, Апостольська Сигнатура проголосила 
можливість скарги про недійсність і restitutio in integrum проти її власних виро
ків, перед тим самим трибуналом. 4 0 Однак новий Східний Кодекс зробив спро
бу зберегти попередню свободу деяких шляхів оскарження вироку: через оздо
ровлення вторинної недійсности (к. 1302) чи обмеження restitutio за порушення 
права тільки до тих порушень, які не є виключно процедурними (к. 1326 § 2 
п. 4-е). 4 1 Це формулювання законодавця 4 2 демонструє вагу, яку має стабільність 
юридичних стосунків, особливо, якщо вони були встановлені судовим шляхом, 
для спасіння душ, що є метою усього канонічного законодавства, як це передба
чено у пастирській структурі кодексу. 

38 СІС вказує, що такий акт «pro infectis habetur» (к. 1406 § 1). Я переконаний, шо таке саме рішення слід 
приймати, коли «вирок» виданий публічною стороною (промотором справедливости чи захисником вузла), 
який, не будучи суддею, не має усієї справжньої судової влади (к. 1303 § 1 п. 2-е). 

39 R. Babli, La sentenza ingiusta net Decretum di Graziano, Naples, 1990; A. Bettetini, La «restitutio in integrum» 
processuale net diritto canonico. Profiii storico-dogmatici, Padua, 1994, 1-33 c. 231-243. 

40 J. Llobell, «Note suH'impugnalibità délie decisioni della Segnatura Apostolica», IE 5 (1993) 675698; G. Moii

tini, «de querela nullitatis deque restirutione in integrum adversus sententias Sectionis Alterius Supremi Signaturae 

Apostolicae Tribunalis», Periodica 82 (1993) 698697. 
41

 Канон 1621 СІС скоротив тридцять років, встановлених к. 1893 СІС-1917 до десяти для подання скарги 
про непоправну недійсність. Канон 419 SN вже встановив 10-річний термін для цього позову (ССЕО к. 1303 § 2). 

42 Див. 1982 Schema, praenotanda, tit. 24, nn. 16 і 18. 
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Протиставлення третього (кк. 1330-1333) є можливим засобом оскарження 
вироку, попри те, що вирок вже став осудженою річчю, з боку того, хто, не буду
чи стороною у суді, вважає, що виконання вироку зашкодить його власним пра
вам. Цей інститут має довгу канонічну традицію, і присутній, з різними модифі
каціями, у цивільному законодавстві як застосування принципу «res inter alios 
acta tertiis non nocet».43 Цей засіб оскарження вироку не передбачений у СІС 
1983, позаяк латинське законодавство вважало протиставлення третього (кк. 1276 
і 1277) і restitutio in integrum достатніми засобами для захисту інтересів того, хто 
не є третьою стороною у справі. 4 4 Тим не менш, рішення СІС пропонує третій 
стороні менший захист, ніж той, який гарантує oppositio tertii, позаяк, з одно
го боку, участь у справі дозволена тільки до завершення справи (к. 1276 § 2), 
і, з иншого боку, restitutio може бути запропоноване проти осудженої речі, яка 
очевидно несправедлива з тих причин, які встановлені правом (к. 1326). Питан
ня є важливим, позаяк протиставлення третього, стосується усіх спорів, в яких 
не йдеться про стан осіб, і, саме через цей факт більш імовірним є те, що вони 
можуть стосуватися прав того, хто не є стороною у суді: справи про спадщину, 
спори щодо результатів виборів, спірно-адміністративні справи перед Апостоль
ською Сигнатурою 4 5 і т. ин. 

Остаточний вирок (к. 1290) може бути переданий на виконання (кк. 1337-
1342), тільки якщо проти нього не можна подати апеляцію - апеляція, фактично, 
є обов'язковою у справах, що стосуються стану осіб 4 6 - і скарга, яка мала би при
зупиняючий наслідок, ex lege не була подана, як у випадку з апеляцією (к. 1319), 
restitutio in integrum (к. 1328 § 1), протиставленням третього (к. 1330),47 скаргою 
про недійсність (к. 1337 § 3) і nova causae propositio з призупиненням вироку 
(к. 1325 § 2). Справи що стосуються стану осіб, вимагають подвійного згідного 
вироку, для того щоб вирок, сприятливий для позивача, міг бути переданий до 
виконання (к. 1370), за винятком документального процесу, у якому вирок у пер
шій інстанції, не оскаржений впродовж п'ятнадцяти днів, може бути виконаний 
(кк. 1372-1374). 

43 Див. СІС-1917, кк. 1898-1901; SN кк. 425-428; M. Lega - V. Bartoccetti, Commentarius in iudicia eccle-
siatica, vol. 2, Rome, 1950, 1034-1043; J. M. Ferré Marti, Protection procesal del lercero en el Derecho Canönico, 

Barcelona, 1982; L. Madero, La intervention de tercero en el proceso canönico, Pamplona, 1982; W. J. Habscheid, 

Introduzione al diritto processuale civile comparato, (примітка 34 угорі), 210-216; C. Mandrioli, Corso di diritto 
processuale civile. S" ed., vol. 2, Turin, 1985, § 81, 383-390. 

"Com 11 (1979) 160-161. 
45 Спірно-адміністративний рекурс у канонічному праві робить протиставлення третього особливо корис

ним. Див. Z. Grocholewski, «La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Aposto-
lica», IE 3 (1991) 81-102. 

u J. Llobell, «Centralizzazione normativa» (примітка 11 угорі), 454-459. Протилежну думку див. у Z. Gro
cholewski, «L'apello nelle cause di nullité matrimoniale», Forum. A Review Of Canon Law and Jurisprudence, 4/2 

(1993)1964. 
47

 M. L e g a  V . Bartocetti, Commentarius, vol. 2, (примітка 43 угорі), 1041 n 9. 
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8. Троїстий контекст судового процесу і подвійний спірний 
процес. Судочинство і спеціяльні трибунали48 

Канон 24 § 1 встановлює прямий зв'язок між володінням певним правом (до
лаючи дихотомію між суб'єктивним правом і законним інтересом, яка не існує 
в канонічному законодавстві4 9) і його захистом «in foro competenti ecclesiastico». 
До того ж, цей «суд» не означає виключного права звернення до компетентного 
судді для юрисдикційного захисту (процес шляхом суду) права, яке є предметом 
позову, тому що існують права, про захист яких слід просити у тої адміністратив
ної влади, на вершині якої перебуває заступницький орган Римського Архиєрея 
(відомство Римської Курії, зазвичай Конгрегація у справах Східних Церков 5 0), пе
ред яким слід оскаржувати акт инших адміністративних властей. Судовий рекурс 
проти цього римського органу може бути поданий тільки до Римської Сигнату
ри (єдиний спірно-адміністративний трибунал). Такий рекурс обмежений пере
віркою законности, за винятком процесів щодо відшкодування втрат." Канон 24 
§ 2 підтверджує принцип належного процесу стосовно юрисдикційної діяльнос
те чи принципу законносте (вже санкціонованої в § 1), норма справедливости, 
яка стосується кожного канонічного інституту.52 

Канон 1055, який відіграє роль вступну до Титулу «Судочинство», визначає 
троїстий предмет судового процесу: спірний, карний і спірно-адміністративний. 
Однак, ця норма не має позитивного чіткого значення щодо необхідної о застосу
вання судових засобів для забезпечення добра, яке має на меті цей припис. Тобто, 
канон не вказує на те, що кожну дію, яка має ознаки злочину, повинен судити 
трибунал - деякі канонічні покарання можуть бути накладені адміністративним 
шляхом (див. кк. 1402 §§ 2 і 3,1486 і 1487) - а також, що спір про спадщину пови
нен обов'язково бути вирішений судовими (спірними) засобами, позаяк, у бага
тьох справах, часто імовірним є певне втручання з боку адміністративної влади, 
яке вимагатиме розгляду справи через єрархічний рекурс, у той час як спеціяль
ні і бажані спірно-адміністративні відділи кожного трибуналу 5 3 зникли з ССЕО. 
Тому об'єктивний зміст юрисдикційного поділу в к. 1055 може бути сформульо
ваний через розрізнення (як це робить канон в кожному з двох параграфів, на 

4* Див. коментарі до канонів про спірно-адміністративні процеси (кк. 1006 і 1055 § 2), подружні (кк. 1357-
1382) і карні (кк. 1468-1482), а також тих, що стосуються недійсности священства (кк. 1385-1387). 

49 J. 1. Arrieta, «Diritto soggetivo. Diritto canonico», y Encyclopedia Giuridica, vol. 11, Rome, 1989; J. Llobell, «11 
«petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico», IE 3 (1991) 124-144. 

s 0 PB, art. 58 § 2. 
51 PB, art. 123 §§ 1 і 2; Z. Grocholewski, «I tribunali», y La Curia Romana nella cost. Ap. Pastor bonus, CdV, 

1990, 406-412; J. Llobell, «11 «petitum» (примітка 49 угорі), 144-148; P. Moneta, La giustizia nella Chiesa (при
мітка 6 угорі), 206-208; G. Montini, «Il risacimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la 
competenza del Supremo Tribunale delta Segnatura Apostolica», в La giustizia amministrativa nella Chiesa, CdV, 
1991, 179-200. 

52 Див. кк. 1176 § 2, 1501; «Guidelines», § 5: «Пастирський характер ССЕО»; О. Bucci, «Per una storia del-
l'equità», Appolinaris 63 (1990) 257317; H. Müller, Oikonomia und aequitas canonica, in Coppola, Incontro, vol. 1, 

293315. 
53

 «Guidelines», § 5: «Канони «de processibus», n. 5; Nuntia 5 (1977) 5; 1982 Schema, praenotanda, tit. 27 

ікк. 380-398; Nuntia 21 (1985)41, 64 і 65; 1986 Schema «к. 1003-1021; Nuntia 27 (1988)21-28; Nuntia 29 (1989) 
63-65; Nuntia 28 (1989) 129. 
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які він поділений) спорів, у яких инші обговорюють адміністративний акт (на 
відміну від дискусійного чи карного предмету спору), де адміністративна влада, 
як така, не є стороною у справі, навіть якщо у ній присутня публічна сторона 
(промотор справедливости чи захисник вузла), що захищає суспільне добро. 

Трибунали Святого Престолу (див. PB арт. 58 § 2; к. 1056) мають свої власні 
закони, що можуть змінити бажану однорідність суду («щоб усі католики мали 
однакові процесуальні норми» 5 4), які були встановлені для Східних Церков (див. 
к. 1537) і для Латинської Церкви. 5 5 По суті, спірно-адміністративний процес пе
ред Апостольською Сигнатурою дотримується своєї власної процедури (див. PB 
арт. 125), яку регулюють Normae speciales від 25 березня 1968 (див. примітку 
24), що повинні бути пристосовані до законодавства, яке має силу тепер, зокрема 
до арт. 123 PB. У карних справах рішення щодо певних важких злочинів засте
режені за Конгрегацією у справах віровчення, відповідно до її власних норм. 5 6 

У спірних справах єдиним юридичним предметом, застереженим за римськими 
відомствами, є недійсність священства, довірена (через адміністративні та судові 
засоби) CDWDS (к. 1386 § 1; PB arts. 56 і 58); коли особа виступає перед трибу
налом, призначеним Конгрегацією, то використовується звичайний спірний про
цес (к. 1386 § 2). 

Римська Рота, з одного боку, не має особливої компетенції стосовно предме
ту спору і, з иншого боку, її суб'єктивна компетенція (PB art. 129) збігається, за 
винятком справ, згаданих в кк. 1060 § 2 і 1061, з компетенцією трибуналів Сино-
,!v Сиископів Патріярших Церков і звичайних трибуналів цих Церков (кк. 1062 
і 1063 ), а також трибуналів Верховних Архиєпископських Церков, зважаючи на 
їхню рівність з Патріяршими Церквами (к. 152). Крім того, хоча компетенція 
Римської Роти як універсального апеляційного трибуналу для третьої чи подаль
шої інстанції (PB арт. 126 і 128) була передбачена к. 73 SN, кодифікаційна комі
сія ССЕО мала виразне бажання встановити, щоб «кожна Східна Церква мала 
здатність організувати власні трибунали в такий спосіб, щоб вони могли роз
глядати справи (не застережені за Святим Престолом) в усіх інстанціях аж до 
остаточного вироку, із збереженням «provocatio adSedem Apostolicam» (.. .), що є 
винятковим випадком і не становить справжньої апеляції». 5 7 Комісія явно бажала 
виключити з компетенції Римської Роти, у незастережених питаннях, звичайний 
шлях апеляції у другій інстанції (для всіх трибуналів) і (для деяких трибуналів) 
третьої і можливо подальших інстанцій (наприклад, у nova causae propositio), 
не приймаючи в ССЕО норму к. 73 SN і передбачаючи різні трибунали з тою 
самою компетенцією, як Рота, для відповідних ступенів інстанцій. 5 8 По суті, хоча 

54 «Guidelines», § 9: «Канони «deprocessibus», n. 2; див. також Nuntia 30 (1990) 65. 
55 Sinodo dei vescovi 1967, Principia quae Codicis Iuris Canonici recognilionem dirigant, n. 5f, Com 1 (1969) 

81-82; C I C K K . 87 § 1 І 1402. 
56 Кан. 1152 § 2 п. 1-е; «Guidelines», § 9: «Канони «de processibus», n. 3; Nuntia 12 (1981) 75-76; Nuntia 20 

(1985) 53; Nuntiat (1990) 65; PB, art. 52; Regolamento generale delta Curia Romana 30 квітня 1999, art. 128 § 2, 
AAS 91 (1999) 629-699; J. Llobell, «I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede», y: Gruppo italia-
no docenti di diritto canonico, ed., Quademi della Mendola, vol. 5: Le sanzioni nella Chiesa, Milano, 1997, 237-278. 

57 «Guidelines», § 5: «Канони «deprocessibus», n. 3; Nuntia 3 (1976) 23; вище c. 64. 
58 Nuntia 5 (1977) 9-16; Nuntia 21 (1985) 41-43; Nuntia 30 (1990) 66-67 і 73. 
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к. 1065 вказує на те, що «tribunal tertii gradus est Sedes Apostölica», це положен

ня, додаючи «nisi aliter iure communi expresse cavetur», виключає компетенцію 
Римської Роти також стосовно справ, які у першій інстанції судять трибунали 
єпархій Патріярших Церков і Верховних Архиєпископських Церков. По суті, за
гальне право виразно приписує компетенцію звичайного трибуналу Патріярших 
Церков «у другому і в дальших ступенях судочинства (...) для справ, уже вирі
шених у нижчих трибуналах» (к. 1063 § 3) і визнає звичайну компетенцію три
буналів Апостольського Престолу тільки у застережених справах (к. 1056). Од
нак, вона відрізняється від иншої надзвичайної компетенції, що з'являється вна
слідок «provocatio» до Верховного Архиєрея (к. 1059). Відповідно, норма к. 1065 
застосовується тільки до вироків другої інстанції трибуналів инших Церков sui 
iuris (кк. 155-176) і трибуналів поза межами патріяршої території. Справді, ця 
ситуація може видаватися дисгармонійною стосовно конфігурації Римської Ро
ти, окресленої в РВ (арт. 58 § 2,126 і 128), позаяк ця апостольська конституція «як 
вже вирішено, повинна бути додана до офіційних видань обох кодексів [східного 
і латинського], будучи правом, що стосується вселенської Церкви». 5 9 З иншого 
боку, Рота має своє власне право, 6 0 відповідно до якого дисципліна щодо веден
ня процесу переважно відповідає кодифікованим нормам. 6 1 Ця ситуація корисна 
для завдання Роти у сприянні «unitati iurisprudentiae», а також в процесуальній 
сфері. 6 2 

Тому вищезгадані норми передбачають: 1) «спеціальні трибунали»; 2) «спе-
ціялізовані трибунали», які, використовуючи звичайний процес, можуть судити 

5* Иоан Павло II, «Discorso al Sinodo dei Vescovi nella prescntazione del «Codice dei Canoni dclle Chicse 
Orientali», 25 жовтня 1990, n. 4., AAS 83 (1991) 486-493, вище c. 23-30; той же автор, апостольська конститу
ція Sacri canones qua CCEO promulgatur, 18 жовтня 1990, AAS 82 (1990) 1038-1039; той же автор, «Discorso 
аі Membri della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale», 12 листопада 
1988, n. 4d, AAS 81 (1989) 650-656; PB, proemium, an. 2, 6b, 11, 12. Намагаючись зробити гармонійною систему, 
окреслену в РВ і апостольська конституція Sacri canones, я стверджував раніше, що Римська Рота має звичай
ну компетенцію над усіма східними трибуналами відповідно до норми РВ: див. «Centralizzationc nonnativa» 
(примітка 11 угорі), 436-437; «L'apello presso la Rota Romana e un diritto di ogni fedele?» IE 5 (1993) 607-609; 
«Perfettibilitä» (примітка 6 угорі), 1249-1251. Протилежний погляд був висловлений кількома авторами: J. АЬ-
bass, «The Roman Rota and Appeals from Tribunals of the Eastem Patriarcal Churches», Periodica 89 (2000) 439-490; 
R. Funghini, «La competenza del Tribunale della Rota Romana», y: Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana. 
CdV, 1997,162-164; C. G. Fürst, ««Lex prior derogat posteriori»? Die Ap. Konst. «Pastor Bonus», die Römische Rota 

als konkurrierendes Gericht II. Instanz bzw. als III (und ggf. weitere) Instanz zu Gerichten einer Orientalischen Kirche 

eigenen Rechts und der CCEO», y: Winfried Schulz in memoriam. Schriflem aus Kanonistik und Staatskirchenrecht, 

vol. 1. Frankfurt am Main, 1999, 269283; P. Gefaell, «Relations entre les deux «codes» de l'unique «Corpus Iuris 

Canonici»«, L 'annee canonique 41 (1999) 165179; V. J. Pospishil, Eastern Catholic Church Law, 2d. ed., New York, 

1996, 709710; A. Thazhath, «The Superior and Ordinary Tribunals of a «sui iuris» Eastern Catholic Church», StCan 

29 (1995) 381; I. Zuzek, «The Patriarcal Structure: According to the Oriental Code», y: Gallagher, Code Introd, c. 48. 

Про звичайний трибунал (к. 1063) Патріяршої Церкви справді можна сказати, що він подібний до Роти 
Апостольської нунціятури в Іспанії: щиае Hispanicis fidelibus liberius praebeant exercitim iuris adeundi Ro-
manam Rotam in appelationis gradu. quemadmodum ceteris orbis terrarum fidelibus usu venit» (Иоан Павло II, MP 
Nuntiaturae Apostolicae in Hispania, 2 жовтня 1999, prooemium); той же автор, Normas organicasyprocesales del 
Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostölica en Espana, art. 38, AAS 92 (2000) 517; J. Llobell, «Le norme del 

1999 della Rota della Nunziatura Apostölica in Spagna», Jl Diritto Ecclesiastico 1111 (2000) 779808. 
м

 Див. к. 1056; PB, арт. 130; NRR, арт. 50119. 
61

 A. Stankiewucz, «Rilievi procedurali nel nuovo «ordo iudiciarius» della Rota Romana», IE 7 (1995) 6587. 
62

 PB, art. 126; J. Llobell, «Perfettibilitä» (примітка 6 угорі), passim; R. Rodriguez-Осайа. «El Tribunal de la Rota 
у la unidad de la jurisprudencia», IC 30 (1990) 423-448. 
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справи чи осіб, чия компетенція була довірена їм з еклезіологічних, історичних 
та організаційних причин, щоб гарантувати судову незалежність і т. ин. (див. кк. 
1060-1065). Усі справи (спірні і карні) перед иншими трибуналами дотримують
ся моделі «звичайного спірного процесу» (кк. 1185-1342). Однак, схема Титулів 
XXIV-XXVI і X X V I I I може спонукати до думки, що кожний спір, предмет яко
го має відмінну природу, буде дотримуватися свого власного процесу: «карно
го» (Титул XXVIII ) для підсудних злочинів, «сакраментального! (Титул X X V I , 
гл. 1-а і 2-а) для спорів, пов'язаних двома Таїнствами (подружжя і священство) 
і, що в багатовіковому канонічному досвіді підлягали судовій владі, і, зрештою, 
«спірного» (Титул XXV) для юрисдикційних рішень стосовно инших юридич
них речей. Така система, однак, є тільки видимою, що стане очевидно з невели
кої кількосте канонів у Титулах X X V I і XXVII I . 

Инший елемент, що призводить до непорозумінь щодо процесуальної систе
ми канонічного процесу, надає той самий систематичний критерій - який, на 
перший погляд, розрізняє у спірному процесі (Титул XXV) два процеси: звичай
ний (гл. 1) і сумарний (гл. 2) - і аксіологічним (але риторичним) твердженням, 
відповідно до якого «iudicio contentioso summario tractari possunt omnes causae 
iure non exclusae» (к. 1343 § 1). Справді, сукупність норм щодо карних процесів 
і спеціяльних процесів набагато менша, позаяк їхня інституційна структура за
позичена із звичайного спірного процесу: див. к. 1471 § 1 для карного процесу 
і кк. 1375, 1376, і 1386 § 2 для судів про недійсність подружжя та священства. 
Ці процеси, які є судовими, хоча і врегульованими як адміністративні процеду
ри (щодо диспензи super matrimonii) rato et non consummate, щодо розв'язання 
подружжя для добра віри, щодо оголошення гаданої смерти супруга і т. ин.) не 
відрізняються від справжніх процесів. З иншого боку, гадана «необов'язкова» 
природа сумарного спірного процесу (що підлягає спільній волі сторін, публіч
них чи приватних 6 3) не є такою, позаяк норми карного судочинства і спеціяльних 
процесів, посилаючись на звичайний спірний процес, виразно забороняють ви
користання сумарного спірного процесу за допомогою додаткових клявзул, що 
обумовлюють недійсність (кк. 1343 і 1355). 

Можливість застосування сумарного спірного процесу не залежить від коле
гіального складу трибуналу (див. кк. 1084, 1354 § 2). 6 4 Якщо одноосібний суддя 
був встановлений в якості (допоміжної) системи складу трибуналу у першій та 
другій інстанції (кк. 1084 § 2 і 1085 § 3), колегіяльність є обов'язковою тільки 
тоді, коли сумарний спірний процес використовується для вирішення вставного 
питання (кк. 1270 і 1313) чи скарги про недійсність (к. 1308) перед колегіяль-
ним трибуналом, що судить (чи судив) головне питання, або коли колегіяльні дії 
є сутністю компетентного трибуналу. 6 5 Тим паче, сумарний спірний процес вико-

" Див. к. 1343 § 1; L. Madero, «El proceso contencioso oral en el «Codex Iuris Canonici» de 1983», y: IC 24 
(1984) 266-269; A. Stankiewicz, «Ilprocesso contenzioso orale», у: 1 procedimenti speciali nel dihtto canonico (при
мітка 20 угорі), 37. 

64 Див. 1982 Schema, praenotanda, tit. 24, n. 20b; Nunüa 28 (1989) 132. 

" Див. к. 1062 ij 4; NRR, ans. 1, 17, і 18; A. Stankiewicz, «II processo» (примітка 63 угорі), 43. 
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ристовується тільки у формальних процедурах, (скарга про недійсність, вставні 
питання і т. ин.), позаяк позови, чия суть може бути вирішена цим процесом або 
дозволяє адміністративні засоби (наприклад, справи про розлучення супругів: 
к. 1379 § 1) або є досить нечастими у конкретній канонічній судовій практиці. 
Тому ССЕО обмежив сферу застосування сумарного спірного процесу відповід
но до своїх судових принципів. Однак, роблячи це, він, мабуть, втратив нагоду 
досягти потрібної швидкости завершення суду, яка належить до самої сутности 
справедливости і яка, якщо її бракує, спричиняє соціальну недовіру стосовно 
засобів охорони прав і нерозуміння їхньої корисности. 6 6 Тому на ширше застосу
вання сумарного спірного процесу потрібно сподіватися в майбутньому.6 7 

66 F. D'Ostüio, Іprocessi canonici. Loro giusta durata, Rome, 1989, passim. 
67 R. Bertolino, La tutela da iiritti nella Chiesa (примітка 6 угорі), 140-142. 



Титул XXVI 

ДЕЯКІ СПЕЦІЯЛЬНІ ПРОЦЕСИ 
(кк. 1357-1400) 

Після зводу приписів щодо судочинства в загальному (Титул XXIV) і спір
ного процесу (Титул XXV) ССЕО розглядає у цьому Титулі деякі спеціяльні 
процеси, тобто ті, що через специфічність свого предмету вимагають, принай
мні частково, власний звід норм.' Ці процеси стосуються подружжя (недійсність, 
розлучення супругів, гадана смерть супруга, розв'язання незавершеного подруж
жя і розв'язання подружжя іп /ауогет Айві), недійсносте свячення, а також усу
нення і перехід парохів. Спочатку слід зауважити, що не всі процедури, описані 
в цьому Титулі, є судовими; деякі з них, фактично, є адміністративними. 

1. Справи про визнання недійсности подружжя 
(кк. 1357-1377)2 

У принципі, під час цих справ дотримуються канонів щодо судочинства в за
гальному (кк. 1055-1184) і звичайного спірного процесу (кк. 1185-1342), за ви
нятком норм: 1) які через природу речі не можуть бути застосовані до справ про 
недійсність подружжя; 2) які пов'язані зі справами, що стосуються тільки при
ватного добра, позаяк справи про недійсність подружжя належать до тих, що 
стосуються суспільного добра; 3) які були замінені нормами, що повинні бути 
пояснені (кк. 1375-1376). 

Тому канони щодо справ про недійсність подружжя, які будуть прокоменто
вані тут, слід розглядати тільки як додаткові до тих, що стосуються судочинства 
загалом і звичайного спірного процесу. Вони стосуються подальших питань. 

1 Спеціальної літератури щодо цього титулу ССЕО дуже мало. Можна згадати V. Pospishil, ЕСС Law, 
732-744 (1 ed., 622-633); той же автор, Eastern Catholic Marriage Law, Saint Maron Publications, Brooklyn, 1991, 
447-458, 482-506. Тим паче, тут йдеться про процедури, які досить правильно відображають процедури СІС 
(кк. 1671-1712, 1740-1752). Тому можна посилатися на коментарі і широку літературу, що стосується відповід
них канонів СІС. Стосовно окремих процедур я вказуватиму в примітках тільки деякі дослідження. 

2 Щодо цього див. L. Chiapctta, 11 matrimonio, Edizioni Dehoniane, Rome, 1990, 459-587; 11 processo matri
moniale canonico (SG 29), 2 ed., LEV, 1994; K. Lüdicke, Der kirchliche Ehenichtigkeitsprozeß nach dem Codex Iuris 
Canonici vom 1983, Ludgerus Verlag, Essen, 1994. 
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1.1. Компетентний суд (кк. 1357-1359) 
1. На початку, тобто, у к. 1357, стверджено принцип богословського характе

ру - який, однак, чинний для всіх подружніх процесів, а не тільки для справ про 
недійсність - відповідно до якого будь-яка подружня справа кожного хрещеного 
(навіть якщо тільки одна зі сторін охрещена) належить до Церкви на підставі 
власного права. 

Ця богословсько-юридична рішучість є наслідком священного характеру по
дружжя, яке - коли йдеться про двох охрещених осіб - підноситься навіть до 
гідности Таїнства (к. 776 §§ 1-2). 

Очевидно, трибунали Католицької Церкви розглядають справи про недійс
ність подружжів хрещених некатоликів (а також нехрещених) тільки в тому разі, 
коли один із супругів прагне укласти нове подружжя з католиком чи має инше 
реальне зацікавлення у тому, щоб з'ясувати свій особистий стан перед Католиць
кою Церквою. 

2. Друге питання (яке, по суті, також більше стосується усіх подружніх про
цесів, а не тільки процесів про недійсність), яке розглядається в к. 1358, стосу
ється справ виключно про цивільні наслідки подружжя (тобто, що не торкаються 
істотних елементів подружжя, а инших аспектів, таких як, наприклад, економіч
ні проблеми, ім'я, наступництво, утримання, опіка над дітьми і т. ин.). У таких 
справах к. 780 § 1 вже підтверджує компетенцію цивільної влади. 

Щодо цього тепер встановлено наступне: 1) якщо ці справи розглядаються 
як основні позови, то компетентним є цивільний суддя; 2) якщо вони, натомість, 
розглядаються як вставні чи додаткові до церковної справи, вони можуть також 
бути розглянуті і вирішені церковним суддею внаслідок власної влади судді. 

Однак це положення права не застосовується там, де мають силу різні зако
нодавства щодо цього питання. Тут йдеться про народи - переважно мусульман
ські - які також надають релігійним трибуналам юрисдикцію стосовно виключ
но цивільних наслідків.3 

3. З иншого боку, к. 1359 визначає, ягам саме трибунал компетентний розгля
дати окремі справи про недійсність подружжя у першій інстанції. Виключаючи 
справи, застережені за Святим Престолом (що згадані в к. 1060 § 1 пп. 3-є-4-е), 
канон перелічує чотири підстави компетенції: 1) трибунал місця, де було укладе
но подружжя; 2) трибунал місця, де відповідач має постійне (к. 912 § 1) або тим
часове (к. 912 § 2) місце проживання; 3) трибунал місця, де позивач має постійне 
місце проживання (тимчасового місця проживання недостатньо), якщо виконано 
дві умови: а) обидві сторони живуть (мають місце проживання) на території тієї 
самої нації; б) судовий вікарій постійного місця проживання відповідача дасть 
на це згоду, вислухавши його; 4) трибунал місця, де фактично треба буде збирати 
більшість доказів, якщо погодиться на це судовий вікарій постійного місця про
живання відповідача, вислухавши його. 

С Ргасіег, II таїгітопіо пе! топсіо, СЕОАМ, РаоЧіа, 1986. 
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Щодо останньої підстави компетентносте потрібно пам'ятати декларації 
Найвищого Трибуналу Апостольської Сигнатури, зроблені 27 квітня 19894 і 6 
травня 1993,5 які стосуються того самого визначення в СІС (вони також мають 
певне значення щодо тлумачення третьої згаданої підстави компетентно сти). У 
першій з цих декларацій, серед усього иншого, повідомлено, що: 

а) трибунал компетентний як суд більшосте доказів, тільки якщо виконано 
усі умови, згадані в каноні; 

б) вислів «більшість доказів» стосується всіх доказів, всебічно взятих до ува
ги, чи то вони належать позивачеві, чи то відповідачеві, або, зрештою, ті, 
що зібрані ex officio, і потрібно зважати не тільки на кількість, але й на 
цінність окремих доказів; 

в) щодо рішення «судового вікарія», який має компетенцію дата згоду чи від
мовити, авторитетною є відповідь Папської комісії у справах автентичного 
тлумачення Кодексу Канонічного Права. 6 

Згідно із тією відповіддю, це справа діоцезійного (єпархіяльного) судового 
вікарія, а не судового вікарія міждіоцезійного (міжєпархіяльного) трибуналу; 
і, якщо в деяких випадках немає діоцезійного (єпархіяльного) судового вікарія, 
потрібна згода діоцезійного (єпархіяльного) єпископа; г) перш ніж дати свою 
згоду чи відмовити, судовий вікарій відповідача повинен уважно розглянути всі 
обставини справи (особливо труднощі, які має відповідач, щоб захищати себе у 
цьому трибуналі); тому він має право прийняти усю належну інформацію, щоб 
прийняти виважене рішення; д) перш ніж оголосити, чи він має якісь заперечен
ня, відповідач також має право отримати відповідну інформацію. 

Однак у другій згаданій декларації ця практика відкидається, у силу чого від
повідача запитує не судовий вікарій місця проживання відповідача, а судовий 
вікарій місця проживання позивача. 

1.2. Право оскарження подружжя (кк. 1360-1361) 
1. Недійсносте подружжя можуть вимагати тільки: а) гаданий супруг (некато-

лик і навіть нехрещений також може робити це: к. 1134); б) промотор справедли
вості (кк. 1094-1095), коли збігаються дві обставини: аа) недійсність подружжя 
була вже розголошена; бб) подружжя не можна узаконити або це не годиться. 

2. Після смерте обох супругів чи одного з них подружжя може бути оскар
жене (живим супругом чи спадкоємцями) якщо питання має передпроцесуаль-
ний характер для вирішення иншого спору, чи то на канонічному, чи то на світ
ському суді (наприклад, щодо спадщини). 

4 AAS 81 (1989) 892-894. Щодо цього див. F. Dancels, «Brevis introductio ad declarationcm Supremi Signaturae 
Apostolicac Tribunalis de foro plerarumquc probationum», y: Justus Judex, Ludgerus-Verlag, Essen 1990, 401-414; 
той же автор англійською мовою «The Forum of Most of the Proofs», Jurist 50 (1990) 289-309. 

5 AAS 85 ( 1993) 969-970. Щодо цього див. J. L. Acebal, «El fucro compétente matrimonial», R E D C 51 (1994) 
185-189; E. Baura, «La funzionc di vigilanza sulla retta amministrazionc della giustizia», IE 6 (1994) 353-365; 
R. Rodrigucz-Ocana, «Brève comcntario al decreto general de la Signatura sobrc el c. 1673, 3°», IC 34 (1994), n. 68, 
643-650. 

6 AAS 79(1986) 1323. 
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3. Якщо супруг вмирає під час процесу, слід дотримуватися к. 1199, тобто 
норм стосовно смерти сторони в будь-якому иншому процесі з необхідними при
стосуваннями. 

1.3. Певні обов'язки трибуналу (кк. 1362-1363) 
1. Перш ніж прийняти справу і щоразу, коли помітить надію на успішний на

слідок, суддя повинен застосувати пастирські засоби, щоб супруги, якщо це 
можливо, були схильні узаконити подружжя і поновити спільне подружнє жит
тя (к. 1362: йому співзвучний також канон ПОЗ). Суддя має такий обов'язок, 
«якщо це можливо». Очевидно, що в більшості випадків це неможливо з різних 
причин. Однак, така фактична ситуація не звільняє від згаданого обов'язку, коли 
існує надія на успішний наслідок, зважаючи на к. 779 і важливість постійности 
подружжя, яку затьмарює дедалі більша кількість оголошень про недійсність. 

2. Формулювання сумніву (к. 1363). Як тільки позовна заява буде прийнята 
і відповідач буде повідомлений про виклик, кожна зі сторін може впродовж 15 
днів може просити про сесію для зав'язки спору. Якщо сторона не просить її, то 
голова колегії чи ponens (к. 1091) повинен декретом ex officio сформулювати сум
нів чи сумніви і повідомити про них сторони. У формулювання сумніву повинні 
бути також вказані підстава чи підстави, згідно з якими сторона домагається не
дійсносте подружжя. Якщо сторони впродовж періоду десяти днів після повідо
млення про сумнів жодним чином не заперечують проти його формулювання, то 
справа триває далі, тобто, голова чи ponens новим декретом наказує інструкцію 
справи. 

1.4. Докази (кк. 1364-1367) 
Щодо цього існує чотири особливі норми: 

1. Тут стверджено право захисника вузла (к. 1096), юридичних захисників сто
рін (кк. 1139-1142), а також, якщо він виступає в процесі, промотора справедли-
вости (кк. 1094-1095): а) бути присутніми під час допиту сторін, свідків і експер
тів, якщо тільки стосовно представників сторін суддя не вирішить, що потрібно 
діяти із збереженням таємниці (однак, на противагу тому, що було встановлено 
в к. 1240 стосовно инших процесів, у справах про недійсність подружжя суддя 
не може дозволити сторонам бути присутніми на цих допитах); б) переглянути 
судові акти (стосовно концепції судових актів див. к. 1131 § 1), навіть якщо вони 
ще не були опубліковані (к. 1281), і вивчення документів, представлених сторо
нами. 

2. Вага доказів сторін (к. 1365). Відповідно до к. 1217 § 2, у справах стосовно 
суспільного добра (до яких належать подружні справи), свідчення сторін можуть 
мати доказову цінність, яку повинен виміряти суддя разом з усіма иншими обста
винами справи, але повна доказова цінність не повинна бути надана їм («хіба що 
додаються инші елемента, які їх остаточно зміцнюють»). Саме щодо справ про 
недійсність подружжя к. 1365 встановлює, що, коли немає повних доказів з ин-
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шого джерела, то суддя, оцінивши свідчення сторін, повинен скористатися, якщо 
це можливо, свідками щодо правдомовносте сторі 11 . а також иншими непрямими 
доказами та допоміжними засобами. У будь-яком> разі, коли можна отримати 
инші докази, їх потрібно зібрати. 

3. Експерти (к. 1366). У справах щодо статевого безсилля чи брак згоди че
рез розумову хворобу, суддя повинен скористатися послугами одного чи кількох 
експертів, за винятком, коли з обставин справи очевидно, що це марно (це було 
б важливою помилкою вважати очевидним те, що таким не є). В инших справах 
про недійсність подружжя потреба допомоги експерта може також з'явитися від
повідно до к. 1255. 

Щодо справ про фізичну нездатність, згаданих в к. 818 потрібно зважати 
на дві майстерні звернення Иоана Павла II до Римської Роти 5 лютого 1987 р. 7 

і 25 січня 1988 р. 8 щодо правильного підходу до діялогу між психологом чи пси-
хіятром (якого вимагають у цих справах) і церковним суддею. 

4. Перехід від справи про недійсність до справи про недовершеність (к. 1367). 
Для того щоб трибунал призупинив справу про недійсність подружжя і перей
шов до иншої процедури, per se адміністративної, спрямованої на отримання 
розв'язання недовершеного подружжя (на противагу СІС к. 1681, ССЕО роз
глядає тільки «сакраментальне» подружжя, тобто, між двома хрещеними), по
трібно: а) щоб під час інструкції справи постав «дуже правдоподібний» сумнів 
стосовно недовершеносте; б) щоб сторони погодилися. Після того як перехід 
буде зроблено, трибунал повинен доповнити інструкцію щодо недовершеносте 
і згодом переслати акти до CDWDS (PB 58 § 2 і 67), разом з проханням одного 
або двох супругів і з двома voti: трибуналу і єпархіяльного єпископа відповідно. 

1.5. Вирок і апеляція (кк. 1368-1371, 1377) 
1. Нагадування у вироку (к. 1377). Після того як проголошено недійсність по

дружжя, одна сторона часто має моральні зобов'язання щодо иншої сторони чи 
щодо дітей у тому, що стосується утримання чи виховання. Per se, конкретно їх 
повинен визначати не церковний трибунал (к. 1358), але, у вироку, чи краще у 
другому подібному рішенні (чи то вироку, чи то декреті затвердження: к. 1370 
§ 1), сторони повинні бути попереджені стосовно згаданих зобов'язань, навіть 
якщо вони не були уточнені трибуналом. 

2. Трибунал, який ухвалив перший ствердний вирок (чи то на першому, чи то 
на другому ступені суду) має обов'язок, ex officio, упродовж 20 днів переслати 
згаданий вирок разом з апеляціями, якщо такі є, та иншими судовими актами до 
апеляційного трибуналу (к. 1368 § 1). Це робиться в інтересах позивача, який, з 
одного боку, не може подавати апеляції, позаяк вирок на його користь, а, з ин-
шого боку, потребує другого подібного рішення, щоб мати змогу укласти нове 
подружжя. 

7 AAS 79(1987) 1453-1459. 
"AAS 80 (1988) 1178-1185. Англійський текст у W. Woestman, Papal Allocutions to the Roman Rota, St. Paul 

University, Ottawa, 1994, 138-149. 
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3. Коротка процедура на апеляційному рівні (к. 1386 § 2): «трибунал, озна 
йомившись із зауваженнями захисника вузла [апеляційного трибуналу] і, якщ< 
такі є, також сторін, своїм декретом повинен невідкладно підтвердити рішенн 
або допустити справу до звичайного розгляду на другому ступені суду». Ця про 
цедура може використовуватися, тільки коли перший вирок стосовно конкретно 
підстави недійсности є ствердним (це може бути вирок, винесений трибуналом 
першої інстанції або апеляційним трибуналом «tamquam in primo gradu iudicin 
відповідно до к. 1369). Однак, ця процедура не може використовуватися, колі 
позитивний вирок був винесений після негативного вироку щодо тої самої під 
стави для недійсности. 

У будь-якому разі декрет затвердження, згаданий у каноні, має таку саму силу 
як і другий подібний вирок (к. 1370 §§ 1 і 2). 

4. Нова підстава недійсности на апеляційному рівні (к. 1369). На противагу 
иншим справам (к. 1320 § 1), у справах про недійсність подружжя трибунал може 
(не повинен) допустити нову підставу недійсности на апеляційному рівні і вирі
шити її «немов на першому ступені суду». Однак, від вироку стосовно згаданої 
підстави слід подавати апеляцію до компетентного трибуналу третьої інстанції, 
яка судитиме її «tamquam in secund gradu». 9 

5. Сила другого подібного рішення (к. 1370). Як тільки сторони будуть повідо
млені про друге подібне позовне рішення (другий вирок чи декрет затвердження, 
згадані в к. 1368 § 2), вони можуть укладати нове подружжя. Це неможливо тіль
ки в разі заборони: а) доданої трибуналом до вироку чи декрету затвердження 
(однак, як така, заборона не має здатносте робити подружжя неправосильним, 
і вона може бути абсолютною або трибунал може вказати на спосіб її усунення) 
або б) встановленої місцевим єрархом (відповідно до норми у к. 794). 

6. Запис вироку у книгах подружів та охрещених (к. 1371). Обов'язок судово
го вікарія повідомити єрарха місця (к. 984 § 2), де було укладене подружжя, про 
виконані вироки і обов'язок єрарха подбати про належний запис у книгах подру
жів та охрещених є дуже важливими для певносте щодо стану осіб з огляду на 
майбутню перевірку перед одруженням, згадану в к. 784 (також к. 785 § 1). 

1.6. Документальний процес (кк. 1372-1374)10 

1. Цей процес, який є судовим," може використовуватися (к. 1372 § 1) тіль
ки у справах стосовно подружньої перешкоди (кк. 810-812) або дефекту форми 
(кк. 828-837), якщо: а) з документа, який не підлягає жодному запереченню або 
застереженню, напевно випливає наявність розриваючої перешкоди (к. 1291); 
б) з такою самою певністю відомо (не обов'язково з документа), що диспенза не 
була надана або уповноважений не мав правосильного доручення. 

' Щодо останніх трьох пунктів (2, 3, 4) див. Z. Grocholewski, «L'appello nell cause di nullità matrimoniale», 

Forum 4 (1993) II, 4648, 5360, 6264. 
10

 Щодо цього див. P. A. Boncnt, «Il processo documcntale», y: / procedimenti specisali nel diritto canonico, 

L E V . 1992, 5192. 
11 Відгук датований 6 грудня 1943 в AAS 36 (1944) 94. 
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Однак, в унісон з відповіддю Папської Комісії у справах автентичного тлу
мачення Кодексу Канонічного Права від 26 червня 1984,'2 к. 1372 § 2 встановив, 
що, коли особа, яку зобов'язує канонічна форма, спробувала укласти подруж
жя перед цивільним службовцем або перед некатолицьким служителем, цей про
цес не обов'язково повинен продемонструвати вільний стан особи, і достатньо 
встановити це адміністративним шляхом за допомогою перевірки перед одру
женням, згаданим в к. 784. 

2. Процедура в першій інстанції (к. 1372 § 1). На противагу иншим справам 
про недійсність подружжя (к. 1084 § 1 п. 2-е, а також § 3), в процес вступає одно
осібний суддя (судовий вікарій або призначений ним судця). За винятком викли
ку сторін і участи захисника вузла, усі процедурні формальності опускають
ся. Очевидно, що стороні, яка не погоджується з оголошенням недійсності!, має 
бути надано можливість для захисту. Присутність нотаря (к. 1101) є також обо
в'язковою. 

3. Апеляція (к. 1373). Якщо ніхто не подає апеляції впродовж встановленого 
терміну (кк. 1311 і 1314), то починає діяти вирок судді першої інстанції. Однак 
сторона, яка почувається скривдженою, має повне право на апеляцію. Але захис
ник вузла повинен подавати апеляцію, якщо він об'єктивно вважає (тобто, після 
поважних роздумів), що вади або брак диспензи не певні. 

4. Трибунал другої інстанції може тільки підтвердити вирок першої інстанції 
або переслати справу назад до трибуналу першої інстанції, щоб вона розглядала
ся згідно із звичайним процесом; він не може, однак, виправити вирок (к. 1374). 

2. Справи про розлучення супругів (кк. 1378-1382)13 

1. Хто і як вирішує розлучення (к. 1378). Якщо не встановлено инакше для 
особливих місць, у царині церковної влади (компетентної у справі на підставі 
власного права), особисте розлучення супругів, згадане в кк. 863-866 може бу
ти вирішене: а) адміністративним шляхом за допомогою декрету єпархіяльного 
єпископа, з дотриманням процедури для видання позасудових декретів (кк. 1517-
1520); б) через судовий процес у трибуналі. 

Однак, єпархіяльний єпископ єпархії, де живуть супруги, врахувавши особли
ві обставини, може також дати їм дозвіл звернутися до цивільного суду у подаль
ших випадках: а) де церковне рішення не має жодних цивільних наслідків; б) де 
передбачено, що цивільний вирок не суперечитиме божественному праву. 

По суті, за таких обставин церковний суддя, який приймає справу, повинен 
потурбуватися, щоб з дозволу єпархіяльного єпископа справа була передана до 
цивільного суду від початку, якщо справа також стосується виключно цивільних 
наслідків подружжя. 

1 2 AAS 76(1984)747. 
13 С. de Diego Lora, «Las causas de separaciôn de cônyugcs segün el nuevo Côdigo», y: Dilexil iusliliam: Studio 

in honorenA. Card. Sabattani, LEV, 1984, 389-403; L. Chiapetta, op. cit., 613-627; W. Woestman, Special Marriage 
Cases, Saint Paul University, Ottawa, 1990, 63-74. 
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2. Канонічний судовий процес, що стосується розлучення супругів: 
- компетентні трибунали в цій справі (к. 1380) згадані в к. 1359 пп. 2-е і 3-є, 

тобто, суд місця, де відповідач має постійне місце проживання (к. 912 § 1) або 
тимчасове місце проживання (к. 912 § 2) і суд місця проживання позивача, за 
умови, що обидві сторони живуть у тій самій нації і судовий вікарій місця про
живання відповідача, вислухавши його, дає свою згоду. Цілком зрозуміло, що у 
справі про розлучення компетентними є трибунали, де проживають супруги, а не 
инші, вказані в к. 1359; 

-per se, ці справи розглядає одноосібний суддя (к. 1084 § 2), і перший вирок, 
що не оскаржений, отримує правову силу; 

- суддя, перш ніж прийняти справу і помітити надію на успішний наслідок, 
повинен застосувати пастирські засоби, щоб супруги помирилися і віднови
ли спільне подружнє життя (к. 1381): цього вимагає сама природа подружжя 
(кк. 776-777 і 863 § 1); 

- у принципі, ці справи розглядаються за допомогою сумарного спірного про
цесу, згаданого в кк. 1343-1356 (к. 1379 § 1); 

- звичайний спірний процес (кк. 1185-1342) використовується тільки якщо 
принаймні одна зі сторін попросить про нього (к.1379 § 1). Якщо застосовано 
звичайний спірний процес і подано апеляцію проти вироку першої інстанції, то 
апеляційний суд, як в справах про недійсність (к. 1368 § 2), вислухавши сторони, 
або негайно затверджує рішення декретом, або допускає справу до звичайного 
розгляду в другій інстанції (к. 1379 § 2); 

- у цих справах промотор справедливости повинен завжди брати участь 
(к. 1382, див. також кк. 1094-1095), позаяк в иншому разі акти будуть недійсними 
(к. 1097). Однак не вимагається участи захисника вузла (к. 1096). 

3. Процес щодо гаданої смерти супрута (к. 1383)14 

1. Тут йде мова про справу, у якій смерть супруга не може бути підтверджена 
автентичним публічним документом, церковним чи цивільним (к. 1221). У та
кому разі инший супруг може вважатися вільним і, відтак, отримати дозвіл одру
житися знову тільки після декларації несподіваної смерти. 

2. Єпархіяльний єпископ (к. 178) на підставі постійного чи тимчасового місця 
проживання (кк. 912 і 916 § 1) є компетентним зробити таку декларацію; це та
кож може зробити екзарх, який рівний йому (кк. 313 і 987). 

3. Процедура видання згаданої декларації є адміністративною. Вона склада
ється з належних розслідувань (які єпархіяльний єпископ може довірити власно
му трибуналові або здатному священикові) щодо трьох джерел доказів: показів 
свідків; чуток, громадської думки або розголосу; і того, на що вказують загальні 

14 J. Casoria, Deprocessu сапопісо praesumptae mortis, Rome, Officium Libri Cathoüci, 1965; C. De santis, La 
presimzione di morte del coniuge assente nel diritto della Chiesa, Rome 1974; M. Said, «De processu praesumptae 
mortis coniugis», y: Dilexit iustitiam op. cit., 431-455; W. Woetman, Special Marriage Cases, op. cit., 105-110; 
R. Melli, «Il processo di morte presunta», y: /procedimenti speciali, op. cit. (n. 11), 217-224. 
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факти. У цій процедурі вимагається участь промотора справедливосте (кк. 1094-
1095 і 1097), але не захисника вузла (к. 1096). Допомогу щодо виконання розслі
дувань можна знайти в інструкції Конгрегації Святої Палати, датованої 13 трав
ня 1868,15 яка, хоча й не має більше сили, становить головне джерело сучасної 
норми. 

4. Моральна впевненість. Для того щоб єпархіяльний єпископ видав таку де
кларацію, потрібно, щоб на підставі згаданих розслідувань він досягнув мораль
ної впевненосте (к. 1291) щодо дійсної смерти супруга. 

5. Непевні чи складні справи. У таких справах єпархіяльний єпископ, який 
здійснює владу в межах територіяльних кордонів Патріяршої Церкви, повинен 
порадитися з патріярхом; однак инші єпархіяльні єпископи повинні порадити
ся з Апостольським Престолом, а саме Конгрегацією у справах Східних Церков 
(PB 58). 

4. Спосіб судового розгляду для одержання звільнення 
від недовершеного подружжя16 або звільнення 
від подружжя для добра віри17 (к. 1384) 

1. Недовершене подружжя «може бути розірване з виправданої причини Рим
ським Архієреєм на прохання обох сторін або тільки однієї, хоч би друга не по
годжувалась» (к. 862). Щоб отримати таке розірвання, слід дотримуватися, окрім 
к. 1367, Інструкції Конгрегації у справах дисципліни Таїнств, датованої 7 березня 
1972,v8 а також рескриптуАпостольського Престолу, датованого 15 липня 197319 

і PB 58 § 2 і 67. Щодо цього СІС містить свою власну низку норм (кк. 1697-1706), 
але вони розповсюджуються «тільки на Латинську Церкву» (к. 1). 

2. Для добра віри Римський Архиєрей може розв'язати несакраментальне по
дружжя, тобто, між двома нехрещеними чи між хрещеним і нехрещеним. Щодо 
цього PB 53 підтвердила компетенцію CDF вивчати такі справи, у яких потрібно 
дотримуватися інструкції тієї ж Конгрегації, датованої 6 грудня 1973.20 

15 AAS 2 (1910) 199-209. 
16 Щодо цього див. І. Gordon, De processu super rata, 2 vols., Pontifical Gregorian University, Rome 1974; 

B. Marchetta, Scioglimento del matrimonii] canonico per inconstimazione, Padove, CEDAM, 1981 ; G. Orlandi, / «casi 
difficili» nelprocesso super rata, Padova, CEDAM, 1984. Також корисно переглянути ознайомитися зі статтями, 
що стосуються виключно СІС: В. Marchetta, «Ilprocesso super matrimonio rata et non consummate nel nuovo 
Codice di Diritto Canonico», y: Dilexit iustitiam, op., cit. (n. 13) 405-430; W. Woetsman, Special Marriage Cases, 
op. cit. (n. 13), 15-33; O. Buttinelli, R. Melli, R. Burke, Carmignani, «II processo di dispensa dal matrimonio rato e 
non consumato», y: 1 precidimenti speciali, op. cit. (n. 10), 107-157. Див. також J. Prader, // matrimonio in Oriente e 
Occidente, (Kanonika 1), PIO, 1992, 245-249. 

17 P. Moneta, «Lo scioglimento del matrimonio in favore della fade secondo la récente Istruzione délia S. Sede», 

// Diritto Eccdlesiastico 87 (1976) II, 228253; I. Gordon, «De processu ad obtinendam dissolutionem matrimo

nii in favorem fidei», Periodica 79 (1990) 511576; W. Woetsman, Special Marriage Cases, op. cit. (n. 13), 5562; 

A. Silvestrelli, «Scioglimento del matrimonio in favorem fidei», y: 1 procedimenli speciali, op. cit. (n. 10), 179216; 

J. Prader, // matrimonio. op. cit. (n. 16), 249251. 

" A A S 64(1972)244252. 

" A A S 65 (1973) 602. 
20

 Латинський текст у II Diritto Ecclesiastico 87 (1976) II, 228236; латинсько-італійський текст в E V 4 : 2730-
2774; англійський текст в Jurist 34 (1974) 418-423; німецький текст в ÖAKR 26 (1975) 177-180. 
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5. Справи про визнання недійсности свячення 
(кк. 1385-1387)21 

1. Право оскарження правосшьности свячення має тільки: 
а) сам священнослужитель; б) єрарх (к. 984), якому підлягає священносл} 

тель або в єпархії якого був висвячений (к. 1385). 

2. Конгрегація у справах Східних Церков (PB 58) повинна або розглядати сі 
ву сама, або призначити для цього трибунал (к. 1386 § 1). Тому позовну заяву і 
надсилати до цієї Конгрегації (к. 1386 § 1). 

3. Процедура (к. 1386 § 2). Конгрегація може розглядати справу тільки адм 
стративним шляхом (PB 19 § 2). Трибунал повинен розглядати її судовим шля> 
дотримуючись - хіба що це забороняє сама природа справи - канонів щодо cj 
чинства загалом (кк. 1055-1184) і звичайного спірного процесу (кк. 1185-13' 
Однак, не може використовуватися сумарний спірний процес (к. 1343-1356). 

4. Священнослужитель не може виконувати священнодійства після відпр 
лення заяви (к. 1386 § 3). 

5. Два подібні вироки (к. 1387). Якщо справа розглядається судовим шлях 
то потрібні два подібні вироки на користь недійсности, щоб гаданий священн 
лужитель втратив усі права клирицького стану і був звільнений від усіх св 
обов'язків. 

6. Процедура при усуванні парохів (кк. 1389-1396)22 

1. Попередні спостереження. Відповідно до к. 1388, процедури, описаної і 
слід дотримуватися тільки якщо партикулярне право (к. 1493 § 2), затверд) 
не Апостольським Престолом (СОС: див. PB 58) не постановляє иншого. 

- Тут йдеться про процедуру щодо видання адміністративного чи радше по 
судового акту (кк. 1517-1520). Тому проти такого акту (усунення) може бути і 
даний рекурс, згаданий в кк. 996-1006. 

- Пам'ятаючи про відповідь Папської Комісії у справах тлумачення декрс 
II Ватиканського Собору від 7 липня 1978, згадана процедура повинна бути і 
кож застосована у справі, у якій парох, досягнувши 75 років, не зрікається уря 
відповідно до к. 297 § 2. 

- Процедура не згадує виразно парохів, які є членами чернечого інституту> 
товариства спільного життя на подобу чернечих, позаяк ці парохи, відповідно, 
к. 1391 § 2, можуть бути усунені «ad nutum» або єпархіяльним єпископом (п 
відомивши вищого настоятеля: к. 418 § 1), або вищим настоятелем (поінформ 
вавши єпархіяльного єпископа), позаяк, per se, вони не мають постійности (к. 2! 
§ 3 п . 1-е). 

21 A. Moroni, «Spunti suW'ordo sacer e le relative cause di invalidité nella nuova codificazione canonica», 

Dilexit iustitiam, op. cit., (n. 13), 457472. 
22

 A. Lauro, «1 procedimenti per la rimozione ed il transferimento del parocco», y: 1 procedimenti speciali, op. с 

(n. 10), 303313; Z. Grocholewski, «Trasferimento e rimozione del parocco», y: Laparrochia, LEV, 1997, 199247 
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2. До компетентної влади, яка може усунути пароха, очевидно належить єпар-
хіяльний єпископ (к. 1389) і екзарх, який прирівняний до нього (к. 313): кк. 281 
§ 1 і 284 § 1. 

3. Підстави для усування мають пастирську природу: шкідливість чи неефек
тивність служіння. Ця справа не стосується покарання; тому важка провина свя
щеника не обов'язкова. Фактично, усування не потрібно сплутувати з позбавлен
ням уряду, згаданим в к. 978. Перелік конкретних причин для усунення в к. 1390 
є тільки ілюстративним (не вичерпним). Тому єпархіяльний єпископ може також 
усунути пароха з инших подібних причин, за умови, що вони: а) поважні (975 
§ 1); б) такої природи, що пастирське служіння стає «шкідливим або принаймні 
неефективним» (к. 1389). 

4. Процедура (кк. 1393-1394) повинна складатися з таких кроків: 
-Розслідування. На підставі розслідування, проведеного, наприклад, з нагоди 

пастирської візитації (к. 205 § 1) чи типу розслідування, що згадане в к. 1468, по
винна виявитися причина для усунення. 

- Обговорення з двома парохіяльними священиками. Переконавшись в існу
ванні причини для усунення, єпархіяльний єпископ (чи екзарх) повинен обгово
рити справу з двома парохами, вільно обраними з групи тих, кого на постійно ви
брала для цієї мети пресвітерська рада (кк. 264-270) з пропозицією єпархіяльно-
го єпископа. Цю групу не слід сплутувати з колегією радників, згаданою в к. 271. 
Однак, думка цих парохів не має обов'язкової сили для єпископа. 

- Запрошення зректися уряду. Якщо єпархіяльний єпископ, після згаданого 
обговорення, вважає, що треба вдатися до усунення, він по-батьківськи просить 
пароха, щоб він зрікся впродовж п'ятнадцяти днів. Для правосильности проце
дури вимагається, щоб разом з цим проханням єпископ повідомив причину і на
вів докази. В иншому разі парох не буде мати можливости захистити себе. 

- Подальша диференційована процедура. Після того як згадані вище проце
дурні кроки будуть завершені, парох може обрати три різні шляхи, описані від
повідно в кк. 1392-1394, кожна з яких вимагає иншої подальшої процедури: 

1- е. Парох приймає запрошення і зрікається уряду (к. 1392). Щодо зречення 
див. кк. 967-971. Зречення пароха може бути простим чи умовним. Просте зре
чення осягає наслідок негайно; справді, воно є відповіддю на запрошення єпис
копа і тому відкликати його неможливо (к. 970 §§ 1-2). Однак, умовне зречен
ня повинно бути: а) легітимно прийнятним; б) фактично прийнятим єпископом 
(упродовж трьох місяців: к. 970 § 1). Перш ніж прийняти її, єпархіяльний єпископ 
чи екзарх повинен, зокрема, визначити, чи умова, встановлена парохом, не пору
шує права або не становить перешкоду для ефективного пастирського служіння. 

2- е. Парох не відповідає або відмовляється зрікатися уряду, не наводячи жод
ної причини (к. 1393). Відсутність відповіді мусить бути незаперечним фактом 
і прямим наслідком свідомої позиції з боку пароха. І якщо він не відповідає впро-

2 3 ААв 70(1978) 534. 
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довж встановлених 15 днів, єпископ повинен запросити його знову, надаючи й 
му більше корисного часу для відповіді. Тим паче, єпископ повинен мати доказ 
що парох отримав друге запрошення і не відповів, хоча не мав перешкоди. Чи • 
у разі відсутности відповіді, чи необгрунтованої відмови єпископ може вида: 
декрет про усунення. 

3-є. Парох не погоджується з причиною усунення і її підставами (к. 139 
Якщо причини, наведені парохом, видаються єпископові достатніми, він не моя 
усунути пароха. Якщо, однак, вони видаються йому недостатніми, то щоб усун; 
ти пароха він повинен вжити подальших заходів: а) дати парохові змогу перегл. 
нути акти; б) запросити його письмово викласти свої аргументи або, ще кращ 
инші протилежні докази, якщо такі існують; в) якщо це потрібно, завершити ро 
слідування; г) розглянути ситуацію з тими ж двома парохами, згаданими вин 
(хіба що потрібно призначити инших, бо вони самі зазнають перешкоди); д) ві 
рішити, чи повинен бути усунутий парох і видати відповідний декрет. Слід осі 
бливо наголосити, що ці заходи, які, мабуть, є найбільш делікатними і суворим 
в усій процедурі (на кшталт дебатів), потрібні для правосильности (за винятко 
завершення розслідування). 

5. Декрет про усунення повинен бути виданий письмово (к. 1514), per se п< 
винен містити причини відповідно до к 1519 § 2 і бути повідомленим відповідь 
до припису права (кк. 1511 і 1520). 

6. Коли усунення відбулося (кк. 1395 і 1396 §§ 1-2) виникають певні обов'язк 
як з боку єпископа (забезпечити усунутого пароха иншим урядом чи пенсією 
так і усунутого пароха (утриматися від здійснення уряду пароха, покинути пар( 
хіяльний дім, якщо це не випадок, передбачений в к. 1396 § 2 і передати своєм 
наступникові все, що належить парохії. 

7. Рекурс проти усунення пароха має призупиняючий наслідок (к. 1396 § З 
Якщо рекурс, згаданий в кк. 996-1006, поданий проти декрету усунення, то ві 
має призупиняючий наслідок у тому сенсі, що поки триває рекурс, єпископ н 
може призначити нового пароха, але може подбати про призначення адміністр* 
тора, який описаний в кк. 298-299. 

7. Процедура для перенесення парохів (кк. 1397-1400)24 

1. Попередні спостереження - тут також чинними залишаються перше, друг 
і четверте попередні спостереження, зроблені вище щодо усунення парохів. Та 
кож для декрету про перенесення священика компетентна влада є такою самок 
як і для усунення його з парохії. Тут йдеться про особливі і додаткові норми дл 
кк. 972-973. 

2. Концепція (к. 1397). Тут не йдеться про пароха, чиє служіння є шкідливю 
чи неефективним, а, радше, про пароха, який успішно керує парохією. Тому при 

24 A. Lauro, art. Cit. (п. 22); Z. Grocholewski, «Transferimento e rirnozione del раггосо», art. Cit. (n. 22). 
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чини для перенесення мають позитивну природу (не вади), а саме, добро душ, 
користь для Церкви. Тут йде мова про перенесення до иншої парохії чи на инший 
уряд. 

3. Процедура, простіша порівняно з процедурою щодо усунення парохів, чіт
ко демонструє бажання законодавця зробити перехід переважно добровільним, 
а не вимушеним. Основні елементи цієї процедури є такими: 

- Пропозиція та запрошення єпископа (к. 1397). Подається у письмовій фор
мі. Канон стверджує, що єпископ повинен намагатися переконати пароха погоди
тися на перехід «з уваги на любов Бога і душ», тобто, з причин, які є фундамен
тальними для намірів кожного доброго пароха. Немає жодної вказівки на термін, 
який надається парохові на відповідь, але очевидно, що в тому разі, коли парох 
не відповість досить скоро, єпископ може призначити йому належний термін. 

- Відповідь пароха (к. 1398). Якщо парох не має наміру прийняти пропози
цію, то він повинен викласти свої міркування письмово. Якщо, попри це, єпис
коп вважає, що все одно потрібно здійснювати перехід, то він повинен перейти 
до наступного процедурного кроку. 

- Єпископ розглядає підстави за і проти перенесення з двома парохами 
(к. 1399 § 2), вибраними відповідно до к. 1391 § 1, тобто так само, як і під час 
процедури для усунення пароха. Очевидно, що думки цих парохів є дорадчи
ми і не обов'язковими. Якщо після згаданого обговорення єпископ вважає, що 
він повинен здійснити перенесення, то повинен спрямувати до пароха ще одне 
батьківське заохочення (там же), щоб переконати його добровільно прийняти 
перехід. 

-Декрет про примусове перенесення (к. 1399 § 2). Якщо парох далі відмов
ляється здійснювати перехід, то єпископ, вважаючи, що перенесення треба здій
снити заради потреб, перелічених в к. 1397, повинен видати про це письмовий 
декрет (к. 1514), і per se він повинен містити причини відповідно до норм в 
к. 1519 § 2 бути повідомлений відповідно до припису права (кк. 1511 і 1520). 
У декреті також має бути встановлено день, від якого парохія стає вакантною. 

- Єпископ оголошує парохію вакантною (к. 1399 § 3). Якщо цей період часу 
минув безрезультатно, то єпископ повинен оголосити парохію вакантною, і це 
має наслідки, згадані в. к. 944. 

4. У випадку видання декрету про перенесення (к. 1400) ті ж обов'язки щодо 
усунутого пароха, окреслені в к. 1396, стосуються перенесеного пароха, і по
дальший рекурс пароха проти переходу має такий же призупиняючий наслідок, 
як і рекурс проти усунення. 



Титул XXVII 

КАРНІ САНКЦІЇ В ЦЕРКВІ 
(кк. 1401-1467) 

1. Вступ 
1.1. II Ватиканський Собор безпосередньо не розглядав карного права у вузь

кому сенсі і навіть у широкому. Існує тільки два уривки, в яких знаходимо слово 
delictum (злочин) (LG 8 з посиланням на Євр. 7: 12 і LG 9 у цитаті з Рим. 4: 25) і в 
обох воно має значення «гріха». Аналогічно, єдиний уривок, у якому з'являється 
слово poena (кара, покарання) (GS 45) взагалі не мас ніякого зв'язку з карним 
правом. Однак, урочисті декларації Собору про «право й обов'язок радитися сво
їм окремим правопорядком», і його вимога «якщо б від них невмісно відсту
пили..., нехай стараються повернутися до прадідівних передань» (ОЕ 5-6) були 
непрямою, але ясною вказівкою створити власне карне право. 

1.2. «Принципи для перегляду Кодексу Канонічного Права» Синоду Єпископів 
(1967),1 які взяла до >ваги IX дослідницька група De delictis etpoenis PCCICOR,2 

вимагали: 1) якомога краще координувати внутрішній обсяг і зовнішній обсяг, 
особливо у карному праві; 2) послабити конфлікти між обома чи уникнути їх 
взагалі; 3) зменшити загрозу покарання; 4) щоб кари переважно накладалися як 
poenae ferendae sententiae і передавалися до зовнішнього обсягу; 5) щоб роепае 
latae sententiae накладалися тільки в окремих випадках і для особливо важких 
злочинів.3 

«Настанови для Перегляду Кодексу Східного Канонічного Права», затвер
джені в 1974 р. Першими Генеральними Зборами Папської Ради для перегляду 
О С О , 4 визначили чіткіше згадану вище соборну вказівку, назвавши основою для 
перегляду права Східних Церков апостольську традицію, канони Соборів і схід
них синодів, східні канонічні збірники і звичаї спільні для Східних Церков, які 
не вийшли з ужитку. Щодо карного права, однак, «Настанови» були обмежені 
кількома, хоча дуже важливими настановами: 1) роепае latae sententiae повинні 

'Com 2 (1969) 98. 17. 
2 Nuntia 4 (1977) 72. 
3 Com 2 (1969) 77-85 на 79, 84f. 
4 Вище 57-65. 
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бути повністю скасовані; 2) перед накладанням кари повинно існувати monitio 
сапопіса; 3) позитивні акти повинні бути знову впроваджені як покарання. 5 Тому 
цілком зрозуміло, що ТІ карного права,6 який був фактично узятий з латинського 
карного права СІС-1917 і збільшився з 220 до 241 канону, міг мінімально допо
могти у формуванні карного права Східних Церков після II Ватиканського Со
бору, і тільки радикально нове видання могло би виконати ці вимоги. 

1 .3 . Карне право ССЕО (кк. 1401-1467) було сформоване відповідно до со
борної вказівки і «Настанов». Саме в цьому Східний Кодекс найбільш помітно 
і навмисно відрізняється від Латинського Кодексу. Настанови були остаточно 
сформовані, коли минув один рік після проекту для Латинського Кодексу ^Sche
ma documenti quo disciplina sanctionums eupoenarum in Ecclesia latina denuo ordi-
natur». Перший проект для Східного Кодексу, складений IX дослідницькою гру
пою, був готовий на два роки пізніше у 1976.7 «Принципи» і «Настанови» і те, що 
з них випливало, постійно застосовувалися в кодифікації карного права у ССЕО. 

Щодо історії редакції тексту див. ТІ 1948 р., 8 перегляд ТІ IX дослідницькою 
групою; 9 другий перегляд; 1 0 Schema сапопит de sanctionibus poenalibus in Ec
clesia," який був переданий для спостережень консультативним органам 30 ве
ресня 1981; перегляд цього проекту;1 3 Schema Codicis Iuris Сапопісі Orientalis 
1986 p.; 1 2 і, зрештою, дискусія про спостереження членів пленарних засідань що
до кк. 1416, 1452, 1453, 1456 § 2, 1472 і 1473 і Проект 1986.14 

IX дослідницька група вирішила на своєму першому засіданні 1 5 спростити 
структуру Титулу X X V I I , поділивши увесь матеріял на дві (майбутні глави), без 
подальших поділів: «Злочини і кари взагалі» і «Кари за окремі злочини». 

2. Основна богословська концепція 
2 . 1 . ССЕО загалом схильний починати кожен Титул з глибокого вступного 

теологічного канону. Ця тенденція особливо помітна у вступному каноні до кар
ного права, (к. 1401). Цей «богословський канон» є суттєво скороченою і тро
хи модифікованою версією 102 Трульського (Quinisexf) Собору 692.16 Це форму
лювання досягнуте після багатьох вдосконалень та уточнень упродовж багатьох 
і деколи важких дискусій. 1 7 Він містить дуже важливу ідею у надзвичайно стис-

5 Nimtia І (1976)24. 
6 Nimtia 4 (1977) 97-127. 
7 Nimtia 4 (1977) 72-96. 
8 7Vu«/a4(1977) 127. 
9 Numia 4 (1977) 72-96. 
10 №ш/іа 4 (1977) 37-84. 
" Numia 4 (1977) 59-80. 
12 Nuntia Л (19П) 59-80. 
13 Nimtia 2Ш5 (1987)245-254, див. Titulus X X V I I «De sanctionibus poenalibus hi Ecclesia», cc. 1416-1482. 
14 Nimtia 28 (1989) 136. 
1 5 A W / a 2 8 (1981) 75. 
16 Про новий англійський переклад цього важливого канону див. George Nedu and Michael Feathcrstone, eds., 

The Council in Trullo Revisited, (Kanonika 9), 1995, 183-185. 
17 Nunlia 4 (1977) 76f. як к. 1; Nimtia 12 (1981) 39f. і 78f. як к, \\Nimtia (1985) І2якк . 1; Проект 1986 p. 

у Numia 24/25 (1987)245 як к. 1416; Nimtia 28 (1989) 136 як к. 1416. 

file:////Nimtia
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лій формі і може вважатися головним путівником для всього карного права Схід
них Церков. 

ССЕО к. 1401 звертається до тих, хто має принаймні в аналогічному сенсі 
владу «зв'язувати і розв'язувати» 1 8 і тому непрямо згадує найважливішу біблійну 
основу влади Церкви карати. Він визначає першочергову мету церковної кари -
навернення вівці, яка заблукала (Мт. 18: 12-14; Лк. 15: 4-7); иншими словами, 
виправлення правопорушника. Він згадує кару як останній метод досягнення 
цієї мети, коли всі инші засоби, такі як напоумлення (див. Тим. 4: 2) виявлять
ся невдалими. Він натякає, що кожен злочин завдає шкоди не окремим особам, 
а всій церковній спільноті. Він пропонує стандарти для застосування покарань: 
кара не повинна бути ані надто суворою, ані надто м'якою, щоб призводити до 
аморального життя чи зневаги до закону.19 

2.2. Це не «богословська лірика». Цей канон ясно викладає визначені, над-
юридичні, теологічні і богословські настанови для теоретичного тлумачення, 
а також практичного застосування карного права. Він вказує на основу карного 
права Церкви; виявляє першорядну мету покарання в Церкві; натякає на «колек
тивну» природу злочинів; показує спосіб дій перед накладенням кари; і визначає 
стандарти покарання. 

3. Загальні риси карного права 
Щоб перекласти в юридичну форму широкий обсяг к. 1401, його настанови, 

безумовно, потрібно було зробити конкретнішими і сформулювати детально. Під 
час такої роботи слід було очікувати і аж ніяк не виключати впливу наслідків 
певних дискусій у світському карному праві. 

3.1. Визначення; внутрішній і зовнішній обсяг 
3.1.1. ССЕО уникнув абстрактного визначення терміну delictum (злочин). 2 0 

Позаяк мало бути збережене чітке розрізнення між внутрішнім і зовнішнім об
сягом, і злочин обмежений дією у зовнішньому обсязі, традиційний термін «зло
чин» (СІС-1917 к. 2195) потребує тепер нового наукового визначення. Відповід
но, злочин можна визначити як зовнішнє порушення або церковного закону, з яким 
пов 'язана принаймні невизначена карна погроза, або карна правова норма. 

3.1.2. Концепцію злочину, який підлягає покаранню, слід чітко відрізняти від 
самого злочину. З різних причин (до яких належить відокремлення двох обсягів) 
суперечливий термін imputabilitas (moralis)n був опущений у зв'язку з карною 
відповідальністю. 2 2 У к. 1414 згадуються три особисті передумови для карної 

'"Див.Мт. 16:19і 18:15-18. 
19 Канон натякає тут на спеціальне запобігання і загальне запобігання, реабілітацію і стримування як мету 

покарання. 
2 0 Порівняйте N111111,1 28 (1989) 136 щодо к. 1416 і Соп (1984) 38. 
2 І Див.кк. 2195 і 2199 СІС-1917 і к. 1321 § 1 СІС. 
22МтИа4 (1977) 82 гГпрок. 15. 
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відповідальности, без вживання таких термінів як dolus чи culpa, які в латин
ському канонічному праві мають особливі конотації, і тільки в карному праві: 
1) усвідомлення (яке передбачається), або 2) ганебне занедбання належної ста
ранносте, або 3) дуже ганебне незнання закону чи наказу (к. 1414 § 1). Дуже 
ганебне незнання закону як передумова для покарання не означає того, що карне 
право ССЕО стало жорсткішим порівняно з карним правом СІС. Ганебне незнан
ня не згадується в паралельному к. 1321 § 1 СІС, однак з трохи иншим формулю
ванням той же наслідок має к. 1325 СІС. 

3.1.3. ССЕО також уникнув визначення канонічного покарання, і навіть не пе
рефразував його. 2 3 Через зміни в концепції покарання у ССЕО (докладніше далі) 
цей термін мав бути визначений наново як позбавлення добра у зовнішньому об
сязі або накладання позитивного акту для виправлення правопорушника. 

3.1.4. ССЕО зберіг дискусію між визначеною карою (poeanae determinatae) 
і невизначеною карою (poenae indeternatae): перша означає, що конкретна кара 
вже була визначена правом чи нормою карного права: «...має бути покараний 
малою екскомунікою або суспензою (к. 1452); остання означає, що певна кара бу
ла визначена, але «[винні]...повинні бути відповідно покарані (congruaроепа)» 
(к. 1439). Однак, через фундаментальну концепцію карного права у ССЕО, це 
розрізнення є вагомим, позаяк, коли кара є невизначеною, суддя не може накла
дати тих покарань, про які йдеться в к. 1402 § 2, а саме: «позбавлення уряду, ти
тулу, відзнак або про суспензу понад рік, про редукцію до нижчого ступеня, про 
позбавлення духовного стану або про велику екскомуніку» (к. 1409 § 2). 

3.1.5. Розрізнення між обов'язковими покараннями, коли кара повинна бути 
накладена (puniatur), і необов'язковими покараннями, які можуть бути накладе
ні {рипігі potest) має тільки теоретичну важливість; єдиним каноном останнього 
типу в ССЕО є к. 1440. Однак суддя має широку свободу в накладені покарань, 
і єрарх може навіть утриматися від карної процедури (див. нижче). 

3.1.6. Відповідно до «Настанов», у ССЕО було уникнуто конфліктів між вну
трішнім обсягом і зовнішнім обсягом, завдяки «кращій координації» обох і їх
ньому послідовному суворому розрізненні, навіть щодо звільнення від кар. 2 4 

3.2. Мета покарання 
Метою покарання є, як згадано угорі, виправлення правопорушника. Це має 

деякі особливі наслідки для структури карного права. 

3.2.1. Усі покарання в ССЕО, згідно термінологією латинського карного пра
ва, є виправними покараннями чи цензурами (poenae midicinales seu censurae). 
У випадках, поки природа покарання дозволяє це, у звільненні від нього не по
трібно відмовляти, якщо зловмисник щиро покаявся у злочині, і якщо належно 
подано про виправлення згіршення і шкоди (к. 1424). Зменшення кількости типів 

23 Nimtia 4 (1977) 74. 
24 Порівняйте ССЕО к. 725 і СІС к. 976. 
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покарань означає також, що в канонічному праві Східних Церков термінологічне 
розрізнення між двома типами покарань латинського канонічного права чи між 
покараннями та иншими заходами, що подібні на покарання («виправними по
караннями і покутами») стало застарілим. 2 5 

3.2.2. Позаяк виправлення правопорушника не може бути викликане пока
ранням у сенсі «позбавлення якогось майна», ССЕО, дотримуючись наказу «На
станов» і давньої традиції Східних Церков, знову запровадив покарання, які є 
накладенням позитивного акту, «важливе релігійне чи побожне або милосердне 
діло» (к. 1426 § 1). Це досить важливо, позаяк злочини тих, хто має від 14 до 18 
років, можуть бути покарані тільки карами, які не включають позбавлення яко
гось майна (к. 1413 § 2). 

3.2.3. Покарання як «ліки» для виправлення правопорушника обов'язково ви
магає оцінки і діягнозу хвороби. З цієї причини, і не тільки як саме повернення 
до первісної традиції Східних Церков чи через сумніви щодо їхньої корисности, 
poenae latae sententiae були усунуті з ССЕО, звичайно, окрім будь-яких винят
ків, які найвища влада Церкви хотіла би запровадити. Це сприяє також розмежу
ванню внутрішнього і зовнішнього обсягу, особливо у зв'язку зі звільненням від 
покарання. 2 6 

3.2.4. Категорії remédiapoenalia іpaenitentiae не були прийняті в ССЕО з на
ступних причин: 1) вони не відповідають східній традиції, 2) усі покарання ма
ють зцілювальний характер, і 3) покарання може бути накладенням позитивно
го акту.2 7 

3.2.5. Знову ж, через концепцію покарання як «ліків» і на тій підставі, що пев
ний елемент покути присутній у кожній карі, в ССЕО не існує категорії покутних 
покарань (poenae expiatoriaé) як таких, що раніше також називалися віндиктив-
ними покараннями {poenae vindicativae: СІС-1917 кк. 2286-2305). 

3.2.6. У ССЕО немає довічних покарань (poenaeperpetuae) 

3.2.7. Згіршення і шкода є потенційними супутниками покарання, позаяк їх 
слід враховувати при накладенні кари чи звільненні від неї. 2 8 Однак, виправлен
ня згіршення чи відновлення справедливосте 2 9 не є метою покарання як такого, 
як і відшкодування завданої шкоди. Зважаючи на той факт, що це не завжди мож
ливо для правопорушника, ССЕО передбачає в цьому контексті, через безосо
бове формулювання, що згіршення і шкода можуть також бути виправлені не 
правопорушником, а кимось иншим. 3 0 

25 Див. СІС-1917 кк. 2306-2313, 1952. 
26 Порівняйте кк. 1355 § 2 і 1357 СІС. 
2 1 ШпИа 4 (1911)14. 
2 8 Див. кк. 1403 § 1, 1409 § 1 п. 2-е і п. 4-е, 1415, 1418 §§ 2 і 3, 1422 § 3 і 1424 § 1. 
29 Див., на противагу цьому, к. 1341 СІС. 
30 Див., наприклад, кк. 1403, § 1 і 1424. 
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3.3. Суворе застосування принципу законности: 
захист проти свавільности 

3.3.1. «Вірні мають право не зазнавати канонічних кар, окрім приписаних за
коном» (к. 24 § 3). З поваги до цього «фундаментального» права, а також на під
ставі старого принципу nullum crimen, nulla poena sine lege («жодного злочину, 
жодної кари без закону») ССЕО формував своє карне право, які ще більше під
тверджуються виразною забороною аналогії у застосуванні покарання (к. 1404 
§ 2). ССЕО не має загальної карної норми на кшталт к. 1399 СІС, відповідно до 
якої кара може бути накладена навіть за порушення права, що не є карним, «коли 
важкість порушення вимагає цього існує потреба запобігти згїршенню або ви
правити його» - припис СІС, який, як принаймні видається, створює враження 
обходу згаданого вище права. 

3.3.2. Принцип законности у карному праві у вузькому сенсі важливий також 
тому, що, з одного боку, він відмежовує злочин від инших незаконних дій і, з ин-
шого боку, він також вказує на відмінність між покараннями та адміністративни
ми санкціями. Це знову ж таки має наслідки для процедури накладення покарань. 

3.3.3. У справі накладення покарань зокрема, ССЕО вжив особливих заходів 
для захисту проти сваволі. Уже в другому каноні свого карного права ССЕО, за
суджуючи протилежний звичай, встановлює, що покарання може бути накладене 
тільки через карний процес (к. 1402), відповідно до кк. 1468-1482, за винятком 
тих справ, у яких суддя наділений силою примусу відповідно до права. 

3.4. Законодавець у карному праві 
До тих, хто може накладати кари через декрет, належать, окрім Святого Пре

столу і в межах їхньої компетенції, патріярхи, верховні архиєпископи,3 1 єпархі-
яльні єпископи і вищі настоятелі інститутів посвяченого життя, які наділені зви
чайною владою управління. Крім того, кари можуть бути накладені тільки з по
дальшими умовами й обмеженнями. Повинні існувати вагомі причини для про
ведення карного процесу і переконливі докази для доведення злочину. Тим паче, 
існують певні кари, згадані окремо, які не можуть бути накладені через декрет. 

Той, хто має законодавчу владу, може також створювати карні закони. Законо
давець карного права може доповнити карними законами не тільки власні зако
ни, але й закони вищої влади чи норми божественного права (к. 1405 § 1). Однак, 
виразно стверджено, що це може відбуватися тільки для кращого забезпеченння 
церковної дисципліни. І тільки з поважної причини нові покарання можуть бути 
додані до покарань, встановлених загальним правом. У такому випадку патріярх 
і єпархіяльні єпископи повинні подбати, щоб церковні закони в межах однієї те
риторії були однорідними (к. 1405 § 3). 

Той, хто може видавати накази, може також, після зрілих роздумів і з якнай
більшою поміркованістю, за допомогою наказу погрожувати визначеними кара-

31 Верховний архиєпископ, який юридично рівноправний з патріярхом (к. 152) виразно згаданий в к. 1402 
4 3 через останню виключаючу фразу ceteris omnibus excusis. 
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ми (див. 1406 § 1), за винятком тих, які перелічені в к. 1402 § 2, а саме, «позбав
лення уряду, титулу, відзнак або про суспензу понад рік, про редукцію до ниж
чого ступеня, про позбавлення духовного стану або про велику екскомуніку». 

3.5. Накладення кар і звільнення від них 
3.5.1. У принципі, не існує жодного «зацікавлення» у покаранні правопоруш

ника; покарання є лише останнім засобом у намаганні його виправити. Відтак 
покарання має, у певному сенсі, тільки допоміжний характер. Якщо природа зло
чину дозволяє це, то правопорушник не може бути покараний, без принаймні од
ного разу попередження, щодо відступу від злочину, і отримання відповідного 
часу для роздумів (к. 1407 § 1). У к. 1436 § 1 (єресь і віровідступництво), к. 1436 § 2 
(підтримування науки, яка була засуджена як помилкова Римським Архиєреєм 
або Колегією Єпископів, які виконують автентичне навчання), к. 1437 (схизма) 
і к. 1438 (пропускання згадування єрарха в Божественній Літургії і церковному 
правилі), марність попередження є компонентом і ознакою самого злочину. 

3.5.2. Навіть стосовно злочину, який, згідно з правом, вимагає обов'язково
го покарання, єрарх може утриматися від карного процесу, або навіть від накла
дання кари, якщо виконані всі подальші умови: 1) перед судом правопорушник 
покаявся і визнав свій злочин у зовнішній сфері; 2) було з належною турботою 
виправлено скандал і шкоду, якщо такі існують; 3) звільнення від покарання не 
застережене за вищою владою; 4) було вислухано промотора справедливости 
(к. 1403). Суддя також має широку свободу вибору в накладені покарань (к. 1409). 

3.5.3. Той, хто може диспензувати від карного злочину або звільнити від кар
ного наказу, може також звільнити від кари (к. 1419). 

3.5.4. Якщо це звільнення не застережене за Святим Престолом, то від кари, 
накладеної силою загального права, може звільнити єрарх, який розпочав кар
ний процес або декретом наклав кару; єрарх місця, де перебуває винуватець, але 
тільки порадившись зі згаданим вище єрархом (к. 1420). Від цієї поради можна 
відмовитися, якщо вона неможлива через незвичайні обставини." ad impossibilita 
nemo tenetur (неможливе нікого не зобов'язує). 

3.5.5. ССЕО особливо обережний щодо звільнення від покарань. Очевидно, 
що окрім права Римського Архиєрея, це застереження може бути зроблене через 
законодавство тільки в особливо важливих випадках. Звільнення від покарань 
застережене за патріярхом Синодом Єпископів Патріяршої Церкви, і так же за 
верховним архиєпископом Синодом Єпископів Верховної Архиєпископської 
Церкви (к. 1423). Канон виключає застереження кимось иншим і за кимось ин-
шим. Застереження стосується тільки підлеглих, які мають постійне чи тимчасо
ве місце проживання в межах відповідної Церкви. Це слід тлумачити строго. 

3.6. Спеціяльні покарання у карному праві Східних Церков 
3.6.1. Специфічність двох покарань є радше питанням термінології. Кара, яку 

називали interdict у Західній Церкві з часів Інокентія I I I , упродовж століть також 
була відома під иншим ім'ям: мала екскомуніка. її канонічні наслідки визначені 
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в к. 1431 § 1. Натомість кара, яка в латинському канонічному праві називається 
просто екскомунікою, у ССЕО має назву велика екскомуніка, і її канонічні на
слідки визначені в к. 1434. 

3.6.2. Дуже типовою східною карою є перенесення священнослужителя до 
нижчого ступеня, яка була знову запроваджена в ССЕО. У такому разі священно
служителеві, хоча він і зберігає свій ступінь свячення (єпископ чи священик), 
дозволено акти священнодійства або управління, які відповідають нижчому 
ступеневі, до якого він був понижений, тобто, ступеневі священика чи диякона 
(к. 1433 § 1). 

4. Зауваги щодо окремих злочинів 
4.1. У ССЕО не існує паралелей до подальших злочинів у СІС: апеляція до 

вселенського собору чи Колегії Єпископів проти акту Римського Архиєрея (СІС 
1372); незаконні прибутки з пожертв на Божественній Літургії (СІС к. 1385); по
рушення з боку священнослужителя шостої заповіді через використання сили чи 
погрози, прилюдно чи до неповнолітніх (СІС к. 1395 § 2); важливе порушення 
обов'язку проживання, до якого його зобов'язує церковний уряд (СІС к. 1396) 

4.2. Єресь, віровідступництво і схизма. Це перші злочини, які згадуються 
в главі 2, названій «Кари за окремі злочини» (кк. 1436 § 1, 1437). ССЕО не міс
тить жодного визначення єресі, віровідступництва і схизми (СІС к. 751),32 які, 
однак, можуть бути виведені з кк. 1436 і 1437, відповідно до яких правопоруш
ники повинні бути покарані «як єретики, віровідступники чи схизматики» від
повідно. Для цих злочинів канонічне попередження є не тільки передумовою 
для накладення покарань, як для инших злочинів (к. 1407 § 1), але і елементом, 
що становить факт злочину. Без марного попередження не існує формального 
злочину єресі, віровідступництва чи схизми. 3 3 Тому той, хто заперечує «якусь іс
тину, в яку слід вірити на підставі божественного і католицького віровчення, або 
бере її під сумнів» не може вважатися єретиком, поки «законно попереджений 
не опам'ятається» (к. 1436 § 1). У той час як СІС одним з елементів єресі вва
жає впертість, він не включає її до поняття віровідступництва та схизми. ССЕО 
включає «нездатність опам'ятатися» не тільки до всіх цих трьох злочинів, але 
й також до подальших чотирьох: 1) відкидання науки, яку Римський Архиєрей 
чи Колегія Єпископів, здійснюючи автентичне навчання, навчали як остаточну; 
2) підтримування науки, яка була осуджена як помилкова автентичним навчан
ням Римського Архиєрея чи Колегії Єпископів (кк. 598 § 2, 1436 § 2); 3 4 3) щодо 
законного наказу чи заборони єрарха (к. 1446); 4) навмисне пропускання літур
гійного згадування єрарха (к. 1438). 

32 Див. вище с. 642. 
33 Nunlia 4:90; 10:70f; 12:63 ff. 
34 Йоан Павло II, MP Ad Tuendam Fidem (18 травня 1998), AAS 90 (1998) 457-461. Новий латинський текст 

к. 1436 § 3 є таким: «Praeter hos casus, qui pertinaciter respuit doctnnam, quae a Romano Pontifice vel Collegio 
Episcoporum magisterium authenticum exercentibus ut definitive tenenda proponitur vel sustinet doctrinam quae ut 
erronea damanata est nec legitime monitus resipiscit, congrua poena punitaur». У CCEC-2 цей канон правильно 
перекладений англійською, але латинський текст, поданий там, дотримується помилкової версії, спершу опуб
лікованої в OR. 
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4.3. Пропущений літургійного згадування не є затверджене як злочин в СІС, 
однак це серйозний злочин відповідно до традицій Східних Церков. Згадування 
єрархів на Божественній Літургії, про яке часто згадує ССЕО, 3 5 - це не лише мо
литва за єрарха (папу, патріярха, митрополита, єпархіяльного єпископа, екзарха), 
але й встановлений знак повного єднання чи покори. Тому його навмисне про
пускання означатиме заперечення цього єднання чи підлеглости,3 6 на згіршення 
вірним. 

4.4. Канон 1439 санкціонує, щоб «батьки або ті, що їх заступають, за те, що 
віддають дітей до хрещення або на виховання в некатолицькій вірі, повинні бути 
відповідно покарані». Як і його латинська паралель у (к. 1366 СІС), він став при
чиною багатьох непорозумінь і чималого роздратування. Багато хто вважав його 
запереченням норми, що в міжконфесійному подружжі католицька сторона на
магалася робити все можливе, щоб діти були охрещені і виховані в Католицькій 
Церкві (к. 814 п. 1-е). Але суперечність є тільки видимою. Католицький батько, 
який не відмовився від своєї обіцянки і робить усе в міру сил, ще не «віддав» ді
тей (tradere латинською мовою) і не підпадає під покарання. Тим паче, якщо цей 
обов'язок не може бути виконаний, немає жодного сумніву, що ця карна санкція 
не є обов'язковою. 

4.5. Як вже згадувалося вище, порушення норм стосовно communicatio in 
sacris?1 - це єдиний злочин, який карається необов'язковою карою («може бути 
покараний», puniri potest, к. 1440). 

4.6. Прирівнювання тілесних і психічних тортур у к. 1451 до злочинів викра
дення і завдання важких поранень чи каліцтв є цілковито новим для канонічного 
права (див. його паралель к. 1397 СІС), але дуже вчасним з огляду на страхіття 
ГУЛАГів. 

4.7. Канон 1452, у якому йдеться про кару за важку кривду чи серйозну шкоду 
добрій славі через наклеп, є загальнішим і охоплює більше злочинів, ніж анало
гічний к. 1390 §§ 2 і З СІС. 

4.8. Канон 1455 про фальшування документу чи його знищення або прихо
вання, має більшу сферу впливу, ніж паралельний йому к. 1391 СІС. 

4.9. Злочин безпосереднього або посереднього звернення до цивільних влас
тей, щоб через їхнє заступництво отримати свячення або уряд або т. ин. у Церкві 
(к. 1460) є характерною рисою ССЕО. 

4.10. Зрештою, слід згадати иншу рису ССЕО. Захищаючись від «внутрішньо
го католицького прозелітизму», к. 1465 санкціонував відповідну кару для того, 
хто, виконуючи уряд, служіння чи инше завдання в Церкві sui iuris, у тому числі 
й Латинській Церкві, намовив якогось вірного всупереч к. 31 до переходу в иншу 
Церкву sui iuris. 

з і Д и в . к к . 9 1 , 9 2 § 2 , 135, 161, 162,209 §§ І і 2. 
3" Nuntia 4 (1977) 90-91, стосовно к. 40. 
3 7 Див. кк. 670, 671, 680 § 5, 702. 
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Висновок: ці короткі коментарі доводять твердження, зроблене вище, що саме 
в цьому Титулі про карні санкції ССЕО і СІС, попри все те, що вони мають спіль
ного, якнайкраще демонструють відданість власному духові. Головні відміннос
ті були вказані вище, але не всі. Тому, наприклад, ССЕО турбується про те, щоб 
прилюдна догана обмежувалася найменш можливою втратою доброго імени 
винної сторони (к. 1427 § 2). Існують також инші канони, які характерні для 
ССЕО: див. кк. 1411, 1412 і 1428. 

5. Делікти, застережені за Конгрегацією 
у справах віровчення38 

Своїм MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela від 30 квітня 2001 p. папа Иоан 
Павло II проголосив кілька норм щодо деяких «дуже серйозних деліктів» чи зло
чинів, застережених за Конгрегацією у справах віровчення (CDF). 3 9 Ці норми, 
сформульовані відповідно до РВ 52, містяться в листі CDF, датованому 18 травня 
2001 p., який папа доручив послати всім єпископам Католицької Церкви та ин-
шим єрархам. 4 0 Ці вісім деліктів стосуються: 1) звершення Пресвятої Євхаристії, 
2) Таїнства покути, і 3) клирицької педофілії. 

1) Існує чотири делікти проти євхаристії, застережені за CDF: 1) викинути 
Пресвяту Євхаристію чи забрати і тримати її зі святотатською метою (к. 1442, 
СІС к. 1367); 2) симулювати відправу Божественної Літургії або пробувати пра
вити її без священика (к. 1443, СІС к. 1387 § 2 п. 1-е); 3) відправляти її разом зі 
служителями Церковних Спільнот, які не мають апостольського наступництва і 
не визнають гідности священства (кк. 702, 1440, СІС кк. 908, 1365); 4) зі свято
татською метою посвячувати один елемент Євхаристій без иншого, або обидва 
елементи поза євхаристійною відправою (СІС к. 927). 

2) Існує три застережені делікти проти Таїнства покути: 1) пряме порушення 
таємниці сповіді (к. 1456 § 1, СІС к. 1388 § 1); 2) розрішення спільника у гріху 
проти шостої заповіді Декалогу (к. 1457, СІС к. 1378 § 1); 3) намова з боку свя
щеника вчинити такий гріх з ним відповідно до к. 1458 (СІС к. 1378). 

3) Клирицька педофілія, тобто, сексуальний злочин, вчинений священнослу
жителем з неповнолітнім, якому не виповнилося 18 років. 

Процедура накладання кари в цих восьми випадках така сама. Зацікавлений 
єрарх повинен провести попереднє розслідування, щоб встановити факти. Якщо, 
імовірно, йдеться про поважний делікт, то єрарх повинен повідомити CDF. Якщо 
подальшу процедуру наказує виконати CDF, то єрарх повинен виконати її за до
помогою трибуналу, дотримуючись норм, наданих CDF. Тільки священики мо-

3 8 Додане редактором. 
35 AAS 93 (2001) 737-739; Com 33 (2201) 139-140. 
40 AAS 93 (2001) 785-788; Com 33 (2001) 163-165: «De delictis gravioribus reservatis Congregationi pro Doctri-

na Fidei». Залишається загадкою, як 30 квітня папа міг затвердити лист CDF, датований 18 травня. 
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жуть правосильно бути працівниками трибуналу (суддя, промотор справедли
восте, нотар, адвокат). Акти трибуналу слід надіслати CDF. Ці справи захищені 
папською таємницею. Для кримінальних позовів щодо цих дій існує термін дав-
ности 10 років. У справі про клирицьку педофілію термін давности починається 
з того моменту, коли неповнолітньому виповниться 18 років. 

Такими є норми карного права, встановлені C D F і затверджені Римським Ар-
хиєреєм. Слід зауважити, що сучасні норми запровадили в східне католицьке за
гальне право новий делікт, а саме, посвячення зі святотатською метою тільки 
одного елемента Євхаристії без иншого, або обох елементів поза межами євха-
ристійної відправи, делікт, узятий з Латинського Кодексу (СІС к. 927), але не 
передбачений в ССЕО. Слід також спитати, чи була належно дотримана соборна 
вказівка щодо прерогатив східних патріярхів (ОЕ 9) у застосуванні тих самих 
процедурних норм до Латинської Церкви і Східних Католицьких Церков. 
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Титул XXVIII 

ПРОЦЕДУРА ПРИ НАКЛАДАННІ КАР 
(кк. 1468-1487) 

Процедурні норми для накладення кар у ССЕО (Титул XXVIII) дотримують
ся, в загальному, норм щодо матеріяльного карного права (Титул XXVII) . Цей по
рядок відрізняється від того, що ми бачимо в СІС. Навіть якщо у процедурному 
праві обох кодексів можна легко виявити подібності, особливо пам'ятаючи го
ловні елементи процедури, існують також важливі відмінності, що випливають 
з особливого підходу до матеріяльного карного права, реалізованому в ССЕО. Та
кож процедурний аспект накладання кар видається краще виробленим у ССЕО. 

Намагаючись спростити цей коментар, ми поділили норми на наступні чоти
ри частини (хоча це не цілком відповідає структурі, даній у фактичному Титулі 
ССЕО): 1) попереднє слідство, яке зазвичай передує як карному процесу, так і ад
міністративному накладенню кар; проведення карного процесу; 3) спірний позов 
про відшкодування втрат, тою мірою, якою він може бути представлений у кар
ному процесі; 4) накладання кар за допомогою позасудового декрету. 

1. Попереднє СЛІДСТВО 
1.1. Перед карним процесом чи навіть перед 

адміністративним накладенням кар 
Титул X X V I I I ССЕО поділений на дві глави: перша стосується «Карного про

цесу», а друга «Накладення кар за допомогою позасудового декрету». Канони 
щодо попереднього слідства знаходимо в першій главі щодо «карного процесу», 
і, в матеріяльному карному праві, ці канони також розглядаються як приналежні 
до такого «процесу» (к 1402 § 1), імовірно з двох причин: а) у принципі, кари 
повинні бути накладені за допомогою карного процесу (там же.); б) згадане слід
ство особливо важливе з огляду на такий процес (к. 1486). З иншого боку, чита
ючи відповідні канони, ми знаходимо, що це слідство передує адміністративній 
процедурі для накладання кар, чи, принаймні, може передувати їй. 

1.2. Слідство (к. 1468) 
1. Саме єрарх повинен почати процедуру (к. 1468 § 1), спрямовану на можли

ве накладення кари. Щодо згоди єрарха див. к. 984. Однак, у цьому особливому 
випадку, нам важливо пам'ятати про к. 1402 § 3. 
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2. Обов'язок слідства (к. 1468 § 1). Факт, який зобов'язує єрарха виконати 
слідство, повинен бути «принаймні правдоподібною відомістю» про злочин. 
Джерело, з якого вона походить, не важливе, але воно має принаймні «видава
тися правдивим». Обов'язку слідства немає, коли очевидно, що інформація не
правдива, або коли злочин настільки загальновідомий і певний, що слідство ви
дається просто зайвим. 

3. Хто повинен проводити слідство (к. 1468 §§ 1 і 3)? Особисто єрарх або 
инша відповідна особа. Не подано жодної детальнішої інформації про кваліфіка
цію особи, через яку єрарх може виконати слідство, за винятком того, що особа 
повинна бути «відповідною». Тільки єрарх може вирішувати, на власний розсуд, 
якою є придатність особи щодо дорученого завдання. Однак к. 253, хоча й сто
сується тільки нотаря, може підказати це. Відповідно до цього канону нотарем 
повинен бути священик у тих справах, в яких добра слава духовної особи може 
бути наражена на небезпеку. 

Той, хто веде слідство, має такі ж повноваження і обов'язки, як і авдитор в 
процесі; вони окреслені в к. 1093 § 3. Тому, для того щоб не компрометувати за
вдання, довірене йому, він повинен утриматися від свого уряду за обставин, вка
заних в к. 1106. 

Однак, якщо згодом почнеться карний процес, він не може бути в ньому суд
дею, тому що у винесенні вироку йому може зашкодити упереджена оцінка. 

4. Об'єкт слідства (к. 1468 § 1) - це факти й обставини, що стосуються зло
чину, до яких очевидно належать і ті, що пов'язані зі свідомим актом або зане
дбанням (к. 1414). 

5. Якості слідства (к. 1468 §§ 1 і 2). Воно повинне бути проведене: а) роз
судливо, обережно («саше») так, щоб не принизити чиєсь добре ім'я (див. також 
кк. 23 і 1113 §§ 1 ІЗ). 

1.3. Рішення, які слід приймати після слідства (к. 1469) 
1. Рішення щодо подальшої процедури (§§ 1 і 2). Якщо слідство видається 

єрархові досить обґрунтованим, він повинен вирішити: а) чи, з огляду на мате-
ріяльне карне право (також кк. 1403 і 1411, останній разом з к. 1152, згаданими 
в нашому каноні) і результати слідства потрібно починати процедуру для накла
дення кари чи ні; в разі позитивного рішення, б) чи діяти через карний процес чи 
через позасудовий декрет. 

Стосовно другого питання потрібно пам'ятати, що встановило матеріяльне 
карне право в к. 1402 §§ 1 і 2, яке, як правило, чітко закликає до судового процесу 
для накладення кар; і, порівняно з відносним к. 1342 §§ 1 і 2 СІС, воно набагато 
більше обмежує накладення кар за допомогою позасудового декрету. 

Однак, єрарх повинен відкликати чи змінити своє рішення, коли він визнає, 
що нові факти чи обставини вимагають иншого рішення. 

2. Процедура прийняття цих рішень (§ 3). Перш ніж приймати згадане рішен
ня, єрарх повинен вислухати звинуваченого і промотора справедливости свого 
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власного трибуналу (тобто, двох суб'єктів можливого карного позову); і, крім то
го, але тільки якщо сам розсудливо вважає, двох суддів та инших правознавців. 

Після цих слухань він також повинен зважити чи, за згодою сторін (звинува
ченого і того, хто заявляє, що постраждав від злочину), було б доцільно щоби він 
сам або слідчий вирішив питання про відшкодування законно і справедливо. 

1.4. Акти попереднього слідства (к. 1470) 
Акти попереднього слідства, декрети, видані щодо нього, усі инші матеріяли, 

що передують слідству - якщо вони не обов'язкові для процедури накладення 
кар - слід зберігати в таємному архіві курії, відповідно до кк. 259-260. 

2. Хід карного процесу (кк. 1471-1482) 
2.1. Канони, які потрібно застосовувати (к. 1471 § 1) 
У карному процесі слід дотримуватися канонів щодо судочинства в загально

му (кк. 1055-1163) і звичайного спірного процесу (кк. 1185-1342) за винятком 
таких: а) які, через природу речі, не можуть застосовуватися до карного процесу; 
б) які пов'язані зі справами, що стосуються тільки приватного добра, позаяк вва
жається, що карні справи у своїй суті стосуються суспільного добра; в) які були 
замінені чи змінені канонами цього Титулу (кк. 1468-1487). 

2.2. Норми, що стосуються виключно статичної частини 
карного процесу 

1. Компетентний суд: а) карні справи проти єпископів застережені за Рим
ським Архиєреєм (к. 1060 § 1 п. 2-е); звинувачений, навіть якщо він відсутній, 
може бути викликаний перед трибунал місця, де було вчинено злочин (к. 1078). 

2. Певні карні справи повинна судити колегія з трьох суддів. Вони вказані 
в к. 1084 § 1 ч. З (див. також § 2). 

3. Промотор справедливости як позивач (к. 1472). У карному процесі роль 
позивача (обвинувача) виконує промотор справедливости (чиїм спеціяльним за
вданням є саме «обов'язок забезпечення громадського добра»: к. 1094). У ньому 
завжди повинен брати участь промотор справедливости трибуналу, який розгля
дає справу. Згодом, перед апеляційним трибуналом, згадану роль виконує промо
тор справедливости того трибуналу. Однак, у тому, що стосується початку про
цесу чи відмови від нього, промотор справедливости залежить від єрарха, який 
вирішив почати карний процес (див. відповідно кк. 1472 § 1 і 1475 § 1). 

4. Очевидно, що суддя може і повинен діяти також ex officio (к. 1110 § 1), коли 
справа була законно впроваджена. 

5. Вимога щодо адвоката. «У карній справі обвинувачений мусить мати адво
ката встановленого собою, або даного суддею» (к. 1139 § 2, також к. 1474). 

6. Стосовно погашення карного позову див. к. 1152. 
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7. Можливі адміністративні заходи єрарха впродовж карного процесу 
(к. 1473). Канон чітко говорить про це, вказуючи на причину для цих заходів, 
їхнього автора, стадію процесу, на якому вони можуть бути вжиті, процедуру 
їхнього прийняття, їхній можливий різноманітний предмет і обов'язок відклика
ти їх, коли зникає причина: «З метою запобігання згіршенню, оберігати свободу 
свідків і забезпечити хід правосуддя єрарх може, вислухавши промотора спра-
ведливости і викликавши самого обвинуваченого, в будь-якім стані і ступені кар
ного процесу не допустити його до виконування священнослужіння, уряду, служ
би або иншого завдання, наказати йому або заборонити перебування в якомусь 
місці або території, або навіть заборонити публічне приймання Пресвятої Євха
ристії; усе це після зникнення причини треба відкликати; воно також закінчуєть
ся на підставі самого права з припиненням карного процесу». Слід пам'ятати, що 
єрарх може вживати адміністративних заходів на підставі к. 1437 тільки під час 
карного процесу (який починається після виклику: див. к. 1194 п. 5-е). 

2.3. Норми що стосуються спеціяльно ходу карного процесу 
(динамічна частина) 

Спеціяльні норми стосовно ходу карного процесу (кк. 1472 § 1, 1474-1482), 
що доповнюють чи замінюють норми, які застосовуються у спірному процесі, 
стосуються подальших стадій процесу: 

1. Впровадження справи (к. 1472 § 2). Єрарх, який видав декрет про початок 
карного процесу, повинен передати потрібні акти попереднього слідства (к. 1470) 
промотору справедливости, який повинен подати позовну скаргу обвинувачення 
судді відповідно з кк. 1185 і 1187. 

2. Призначення чи обрання адвоката: «Суддя, викликаючи обвинуваченого, 
повинен його заохотити для обрання адвоката протягом визначеного часу; коли 
він безкорисно пройшов, тоді той самий суддя повинен з уряду призначити для 
обвинуваченого адвоката, який так довго буде виконувати своє завдання, поки 
обвинувачений сам не визначить собі адвоката» (к. 1474). 

3. Зречення інстанції (к. 1475). Це може зробити промотор справедливости 
тільки за дорученням або згодою єрарха, який вирішив почати карний процес 
(навіть якщо справа вже на ступені апеляції). Однак, потрібно, щоб звинуваче
ний прийняв його (хіба що суддя оголосив його відсутнім). 

4. Допит звинуваченого (к. 1471 § 2). Звинувачений не зобов'язаний призна
ватися у злочині (див. також к. 1212 § 1). Як наслідок, на противагу иншим спра
вам щодо суспільного добра (див. к. 1213), від звинуваченого не можна вимагати 
скласти присягу чи ствердити, що він сказав правду. 

5. Усні дебати на стадії обговорення (кк. 1476-1479). Для карних процесів не 
застосовуються норми сумарного спірного процесу (к. 1471 § 1), що ґрунтують
ся на принципі усности (усного обговорення); однак, цей принцип має належне 
значення завдяки встановленню, окрім можливости майбутніх захистів і пись-
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мових спостережень, необхідности усних дебатів на стадії обговорення карно
го процесу. Окрім судді (одноосібного чи колегіяльного), подальші особи беруть 
участь в обговоренні: а) промотор справедливости; б) звинувачений зі своїм ад
вокатом; в) якщо спірний позов про відшкодування втрат долучений до карно
го процесу, потерпіла сторона разом зі своїм адвокатом, а також г) знавці, які 
підготували звіти (стосовно самого злочину, відповідальности звинуваченого чи 
втрат), щоб вони мали змогу пояснити їх. Однак звинувачений завжди має право 
на останнє слово, або особисто, або через адвоката. 

6. Винесення і опублікування вироку (кк. 1479-1480). Якщо з обговорення не 
випливає потреба у зібранні нових доказів, у разі чого трибунал повинен відклас
ти рішення у справі, вирок повинен бути винесений відразу після обговорення. 

Також негайно слід повідомити вирішальну частину вироку, хіба що трибунал 
з поважної причини встановить, що рішення потрібно зберігати в таємниці аж до 
формального повідомлення про вирок (к. 1298). Однак, цього не можна відклада
ти довше, ніж на місяць від дня винесення вироку. 

7. Апеляція (к. 1481). а) Звинувачений, який визнаний винним, може завжди по
дати апеляцію, навіть якщо він був виправданий з подальших причин: 1) тому що 
кара була необов'язковою; 2) тому що суддя утримався від накладання будь-якого 
покарання, використовуючи повноваження, надані в кк. 1409 § 1 і 1415; 3) промо
тор справедливости може подавати апеляцію, якщо він вважає, що про виправ
лення згіршення або встановлення справедливости належно не подбали. Якщо 
ніхто не апелює, то вирок набуває сили. Однак, апеляція виключена у карній 
процедурі, приписаній для відпущення ченців (див. к. 501 § 4, а також кк. 553 
і 562 § 3). 

8. Якщо у будь-якому стані чи ступені процесу стане очевидно, що злочин 
не був скоєний обвинуваченим (к. 1482), то суддя повинен проголосити це ви
роком про виправдання, навіть якщо карний позов був погашений відповідно до 
к. 1152. 

3. Спірний позов про відшкодування витрат, 
допущений до карного процесу (кк. 1483-1485) 

1. Спірний позов про відшкодування втрат внаслідок злочину потерпіла сто
рона може подати: а) окремо від карного процесу, і в цьому разі саме потерпіла 
сторона є позивачем; б) в межах власне карного позову. У такому випадку сторона 
вважається третьою стороною у справі, яка захищає власні права відповідно до 
к. 1276. У спірних справах участь третьої сторони може бути дозволена на будь-
якій стадії процесу (к. 1276 § 1), але, у нашому випадку, така участь більше не до
пускається, якщо вона не була задіяна на першому ступені процесу (к. 1483 § 2). 

Тут також потрібно згадати к. 1154 п. 1-е, відповідно до якого навіть якщо 
карний позов погашений за давністю (див. к. 1152 §§ 2-3), спірний позов про від
шкодування втрат від злочину не погашається через цей факт. 



658 ТИТУЛ XXVIII: ПРОЦЕДУРА ПРИ НАКЛАДАННІ КАР 

2. Апеляція у справі відшкодування (к. 1483 § 3) у випадку, представленому 
тут, може бути здійснена, навіть якщо апеляція у карному процесі неможлива. 

3. Апеляційний процес (к. 1483 § 3 і 1484). Якщо апеляцію подано в обох спра
вах (карній і спірній), навіть різними сторонами, їх повинен розглядати один апе
ляційний суд. 

4. Можливі відкладення процесу про відшкодування втрат (к. 1484). Суддя -
щоб уникнути надмірних затримок у карному процесі - може, відповідно до 
к. 1484, відкласти суд про відшкодування втрат поки не буде винесено остаточ
ного вироку в карному процесі. 

5. Вирок, винесений тільки в карному процесі (к. 1485), не залежний від спір
ного процесу про відшкодування втрат, навіть якщо він перейшов у стан осудже
ної речі, ніяким чином не створює права для потерпілої сторони. 

4. Накладання кар за допомогою позасудового декрету 
(кк. 1486-1487) 

1. Законодавча схема. Норми, представлені до цього моменту стосовно про
цедури накладення кар, становлять першу главу Титулу X X V I I I , що має назву 
«Карний процес». Як згадувалося вище, друга глава присвячена накладенню кар 
за допомогою позасудового декрету. Тому, достоту так, як і в законодавчій схемі, 
адміністративна процедура, приписана тут, видається окремою одиницею. 

2. Однак, перш ніж давати коментар на цю тему, потрібно згадати к. 1402 
§§ 2 і 3 матеріяльного карного права, яке встановлює: а) за яких обставин карний 
процес може бути замінений процедурою видання позасудового декрету; б) які 
кари не можуть бути накладені таким декретом; в) хто може видавати його. 

3. Процедурні вимоги, потрібні для правосильности. Канон 1486 § 1 визначає 
тільки абсолютний необхідний мінімум, тобто, три вимоги, потрібні для право
сильности декрету, відповідно до якого накладається кара. До них належать: а) 
право на захист (обвинувачений повинен бути поінформований як про звинува
чення, так і про докази, і мати можливість повноцінно захищати себе), б) усна 
дискусія, яка повинна відбутися між єрархом чи його уповноваженим і обвину
ваченим «в присутності» промотора справедливости (видається, однак, що про
мотор справедливости може також брати участь у дискусії) і нотаря (щодо остан
нього див. к. 253 § 2), в) підстави для декрету, як фактичні, так і правові. 

4. Кари, які можуть бути накладені без процедури (к. 1486 § 2). Певні не
значні кари, описані в к. 1426 § 1 (виконання якогось важливого релігійного чи 
побожного або милосердного діла, як наприклад, визначені молитви, проща, спе-
ціяльний піст, милостині, реколекції) можуть бути накладені без цієї процедури, 
однак за умови, що правопорушник письмово підтвердив їх прийняття. 
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5. Рекурс проти декрету, яким накладається кара (к. 1487). Рекурси проти 
адміністративних декретів регулюють кк. 996-1006. Однак, рекурси проти декре
ту, яким накладається кара, мають подальші особливі риси: 

- прохання про скасування, описана в к. 999, не передбачена; 
- вони можуть бути подані впродовж 10 корисних днів, а не 15, як рекурси про 

инші адміністративні декрети (к. 1001 § 1); 
- згідно з правом, вони призупиняють виконання кари; 
- проти рішення вищої влади немає подальшого рекурсу. Причина такого по

ложення права спирається на той факт, що тільки покарання за не надто важкі 
злочини можуть бути накладені декретом (к. 1402 § 2). Однак, проти некарних 
адміністративних декретів (к. 1002) можуть бути подані подальші рекурси; на
віть проти декрету, в якому патріярх вирішує рекурс відповідно до к. 1006. 
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Титул XXIX 

ЗАКОН, ЗВИЧАЙ І АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ 
(кк. 1488-1539) 

У цьому Титулі йдеться про «fontes essendi iuris», тобто, конститутивні дже
рела Права (ius),1 а саме, ті джерела, які створюють юридичну норму чи оживлю
ють її; у той час як правові джерела, або «fontes cognoscendi iuris», - це джерела, 
завдяки яким юридична норма може стати відомою. Тут ми розглядаємо право в 
нормативному сенсі, яке иноді називають також об'єктивним правом; це Право 
настільки, наскільки воно є нормою, що розглядається як така, а не Право як 
принцип права («régula iuris»). Перше має головним чином два різновиди: закони 
і звичаї; але в певному сенсі адміністративні акти також можуть до них належа
ти. ССЕО послідовно розглядає ці три речі у трьох главах цього Титулу. Вони 
мають одну спільну рису: всі три джерела продукують юридичні норми. 

У той час як закон є письмовою загальною нормою, виданою на підставі за
конодавчої влади, звичай походить безпосередньо з практики спільноти. Звичай 
властиво не є законом, але має силу закону. Адміністративні акти, з иншого боку, 
є актами, здійсненими на підставі адміністративної влади в поодиноких випад
ках. Закон і звичай - це загальні і постійні норми для спільноти з огляду на її 
загальне добро; на противагу цьому, адміністративні акти є поодинокими норма
ми, виданими в особливих випадках для окремих осіб чи певних груп на підставі 
адміністративної влади. 

Канони Титулу X X I X мають радше технічну природу і не відрізняються, хіба 
що в деталях і дуже рідкісних випадках, від відповідних канонів СІС (кк. 7ff). 
Під час консультаційної фази лунала навіть пропозиція «більше уподібнити ка
нони до канонів Латинської Церкви». 2 Дослідницька група не знехтувала цим ба
жанням, принаймні частково, тобто, в деяких окремих канонах».3 Однак, ССЕО 
не наслідує СІС у його законодавстві про загальні декрети, загальні адміністра-

1 У цьому перекладі, зробленому з оригінального італійського рукопису, наданого автором, редактор до
дав деякі примітки, особливо зі східної перспективи, зі згоди автора. Італійський текст було опубліковано в 
Commente, 1163-1194. 

Позаяк англійською обидва латинські слова ius і lex перекладаються тим самим словом «law», час від часу 
спричиняючи значне сум'яття та непорозуміння, ius перекладаємо як Law (з великої літери), де цс розрізнення 
видасться вагомим з огляду на точність. Див. Вступ і коментарі до к. 1493 і п. 18. 

2 Nuntio 18(1984)4. 
1 Там же. 
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тивні декрети, статути, постанови та інструкції. Цілком можливо, що латинське 
законодавство розглядали як таке, що надто імітує цивільне право. 

Не видається, що формування цієї частини ССЕО наразилося на особливі 
труднощі, що доводить подальший звіт: 

Спостереження, що дійшли до Комісії стосовно проекту були не такими числен
ними, як щодо инших проектів. Це, частково, є наслідком надто технічного характеру 
проекту, але й також консенсусу, якого було досягнуто, про що можна зробити ви
сновок із загальної тональности зроблених спостережень. Фактично, хоча й лунали 
пропозиції щодо різноманітних уточнень в окремих канонах, вони дуже наближалися 
до загального placet проекту. Тому можна говорити, що проект, у своїй суті, здобув 
консенсус всіх консультативних органів, за винятком запропонованих модифікацій до 
певних канонів.4 

1. Церковні закони (кк. 1488-1505) 
18 канонів цього розділу здебільшого відповідають, за винятком деяких не

значних деталей, на які ми звернемо увагу, СІС кк. 7-22. Предметом розгляду 
є церковні закони; однак сам закон тут не отримав визначення. Ми можемо вва
жати чинним, попри дискусії довкола нього, визначення, яке дав Тома Аквінсь-
кий: «розумний припис для загального добра, що проголошений тим, хто опіку
ється спільнотою».5 Тому закон служить для добра спільноти відповідно до ба
чення і волі законодавця (імперативна вартість закону). Відтак це акт розуму: 
тобто, він повинен бути раціональним, а тому ніщо ірраціональне не може мати 
сили закону. Його видають публічні власті, в силу своєї влади управління. Відтак 
закон має певні характерні риси: постійність, загальність, імперативність.6 Слід 
зауважити, що в цій концепції закону мають бути присутні не тільки людські по
зитивні закони, але й також божественні закони, як природні, так і позитивні, 
автором яких є сам Бог. По суті, божественні закони є конститутивною частиною 
канонічного законодавства Церкви. Жоден позитивний закон не може існувати, 
якщо він не відповідає божественному закону. У такій перспективі, незалежно 
від формального аспекту, під концепцію закону підпадають усі юридичні норми, 
які стосуються спільноти і її суспільного добра. 

Тому цілком зрозуміло, що дослідницька група відмовилася враховувати по
дальшу пропозицію: «Lex може бути виданий тільки Suprema Auctoritas Eccle-
siae, у той час як норми, видані підлеглою Auctoritas, є актом, що має силу за
кону, але не є власне lex». Але «спостереження не було прийняте, позаяк воно 
суперечить канонічній доктрині, яка стверджує, що lex - це «norma generalis ad 
Ъопит commune alicui communitati a compétente auetoritate data».1 

•Nuntia 18 (1984)3. 
s

 Summa Theologica III, q. 90, a. 4. 
6

 Визначення закону Францією Суареза підкреслює постійність та імперативність: «Commune praeeep-
іит iustum ас stabile, sufficienter promulgatum» (De Legibus, üb. I, cap. 12, n. 5). 

7

« . . . загальна норма, дана компетентною владою спільноті для її загального добра» - Nuntia 18 (1984) 72-73. 
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Розрізнення між законом (nömos) і каноном (kanön), таке дороге для східної 
канонічної традиції, не розглядається тут відповідно до західної канонічної тер
мінології і доктрини. 

Канон 1488. Закони «постають», тобто, вони з'являються чи стають тим, чим 
вони є, за допомогою акту проголошення. Тому проголошення є способом ство
рення і народження законів.8 Усе, що передує проголошенню, є приготуванням 
і формулюванням законів, діяльности, у якій спільнота може різними способами 
брати участь. Але закон починає існувати як закон за допомогою акту проголо
шення. Влада створювати закони відрізняється від влади проголошувати їх; це 
дві окремі влади і ними може бути наділена одна або різні особи. 9 У той час як 
закони, створені єпархіяльним єпископом, також проголошує він (кк. 191, 241), 
патріярх повинен проголошувати закони, створені Синодом Єпископів Патріяр-
шої Церкви (к. 112 § 1). Римський Архиєрей проголошує не тільки закони, ство
рені ним, але й закони, створені Вселенським Собором або заявляє, що вони про
голошені (к. 54 § 1). Проголошення не слід сплутувати з опублікуванням чи по
відомленням закону. Це акт, який, роблячи закон відомим, також повідомляє його 
як обов'язкову норму поведінки для спільноти. 

Канон 1489. Прийняття закону не означає, що він відразу повинен набувати 
сили. Спільноті потрібен час, щоб ознайомитися із законом, а також приготувати 
всі механізми, потрібні для його ефективного впровадження і дотримання. Від
повідно, закон має період, коли він не обов'язковий для виконання: його назива
ють vacatio legis (юридична «пауза», чи «період призупинення»). Проголошення 
і vacatio legis - це важливі питання, особливо щодо законів найвищої влади, і то
му їх чітко врегульовує законодавець. Закони Римського Апостольського Престо
лу проголошуються в його офіційному органі, Acta Apostolicae Sedis, і починають 
діяти через три місяці від дати появи в окремому числі Acta. Тим не менш, зако
нодавець може встановлювати довшу чи коротшу паузу в самому законі чи окре
мому декреті, або вибрати инший спосіб проголошення. Деякі закони негайно 
стають обов'язковими для виконання, без будь-якої юридичної паузи, якщо вони 

" Паралельний СІС к. 7 («Lex instituitur cum promulgatur») і ССЕО к. 1488 («Leges instituunturpromulgatione») 
однакові у своїй суті, але відрізняючись у двох деталях. Перехід від однини до множини радше не відіграє 
значної ролі, хоча завдяки множині досягається більша буквальна відповідність з подальшими канонами, які 
мають множину (leges) як у СІС (кк. 8-18), так і C C E O (кк. 1489-1492, 1494-1500). Зміна на множину вже була 
в ТІ (Nuntia 2 [1976] 65, к.1). Важливішою є зміна з «cum promulgatur» на «promulgationc». У той час як перше 
визначає час появи закону, останнє визначає спосіб. СІС каже, що білль (законопроект) стає законом в момент 
проголошення, але не стверджує виразно спосіб, у який він стає законом. ССЕО каже, що білль стає законом 
через самий акт проголошення (а відтак неявно і з моменту проголошення). Сама Nuntia (10 [1980] 98; 13 [1981] 
44; 18 [1984] 72) не повідомляє, чому і ким була зроблена ця остання зміна (Nuntia 24-25 [1987] 259, к. 1503). 

' Щодо питання проголошення ССЕО в PCC1COR існували неузгоджені погляди, що Римський Архиєрей 
є його єдиним законодавцем, і тільки він може проголосити його і повинен зробити цс сам (Nuntia 28 [1988] 
7: проголошення може бути лише «actus supremae Ecclesiae auetoritatis», у той час як патріярхи «legum sunt 
ordinatores non auetores seu factores»). Це постулює принцип єдности законодавця і промульгатора, який не 
завжди дійсний, як, наприклад, щодо законодавства, вселенських соборів і Синоду Єпископів Патріярших Цер
ков, уже не кажучи про сучасні демократичні країни, у яких орган проголошення відрізняється від законодав
чого органу. 
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пов'язані з автентичними твердженнями божественного права або законів, що 
стосуються віри чи моралі. По суті, ці закони не допускають будь-якого vacatio. 

Для инших законодавців (партикулярного права) vacatio legis може бути до
вшим чи коротшим. Це питання було залишене цілком невизначеним у ССЕО, у 
той час як в СІС к. 8 § 2 встановив місячну паузу для партикулярних законів, хоча 
він і дозволяє партикулярному праву визначати инший термін. Таким чином СІС 
мудро запобігає можливому занедбанню чи недогляду партикулярного законо
давця, який міг би не встановити жодного терміну, що в деяких випадках ставало 
причиною важливих незручностей у минулому. ССЕО повністю передає питання 
паузи законодавцеві. Хоча ця норма продиктована турботою про партикулярного 
законодавця, варіянт на практиці може виявитися менш корисним щодо запобі
гання непевности, непорозумінням чи зловживанням. 

Словом, якщо йдеться про vacatio legis законів, проголошених законодавцями 
партикулярного права, то завжди потрібно звертатися до того, що вони встано
вили самі. Може постати питання щодо законів Вселенського Собору. СІС к. 8 
використовує ширший вислів, універсальні церковні закони, про які див. нижче 
в к. 1493. 

Канон 1490. Хто підлягає церковним законам? У той час як божественним 
законам, що містяться в законах Церкви, підлягають всі охрещені, для инших 
законів, що цілковито церковні, повинні існувати одночасно три вимоги: 1) щоб 
вони були охрещені в Католицькій Церкві або прийняті до неї; 2) щоб вони могли 
достатньо користуватися розумом; 3) щоб їм виповнився сьомий рік життя, якщо 
певні закони не охоплюють дітей, що мають менший вік. Термін «хрещені в Ка
толицькій Церкві» може потребувати пояснення. 1 0 Це відбувається, навіть якщо 
той, що хрестить, є некатолицьким служителем або навіть нехристиянином, 1 1 за 
умови, що хрещення уділене з тією самою метою, що й у католиків. Крім того, 
навіть якщо особа покинула би Католицьку Церкву, це не звільняє її від обов'яз
ків стосовно законів Церкви. Зрештою, слід зауважити, що певні закони зобо
в'язують тільки людей старшого віку. 

Канон 1491. Цей канон, а також наступний, були плодом копіткої праці. Осо
бливо увага була приділена уникненню вживання терміну leges universales через 
його неоднозначність.1 2 

Передусім, закони зобов'язують осіб. Однак критерій, відповідно до якого 
особа підлягає закону чи є його пасивним суб'єктом, може відрізнятися. У Церк-

10 Раніше «суто церковним законам» підлягали також хрещені некатолики (СІС-1917 к. 12), норма, яка була 
прийнята в ТІ (Nunlia 2 [1976] 65, к. 3). її перегляд був передусім зумовлений турботою про те, щоб виключити 
вірних Православних Церков зі сфери впливу законів Католицької Церкви (Nunlia 10 [1980] 96-98; 13 [1981] 45; 
18 [1984] 73; SCICO к. 1503). Зміна на nbaptizuti in Ecclesia catholica vet in eandem receptn є однією з «і/ltime 
Modifichen, зроблене «согат Sanctissimo» (Nunlia 31 [1990] 45) ССЕО к. 1490 у його сучасній формі майже 
текстуально запозичений з СІС к. 11. ССЕО к. 1 також має стосунок до цього питання. 

" Хрещення, уділене нехристиянином, не передбачене в ССЕО, хоча передбачене в СІС к. 861 § 2, а також 
СЕС 1256. 

12 Про формування канону в PCCICOR див.: Nunlia 10 (1980) 94-96; 18 (1984) 74-75. Коментар до канону 
див. у Nedungatt, Companion, 341-342. 
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ві слід пам'ятати про два принципи: 1) принцип територяльности, відповідно до 
якого особа підлягає закону через перебування на певній території; 2) принцип 
особистости, який стосується визначених якостей, притаманних особі. Часто ці 
два принципи застосовують одночасно. Не видається, що розрізнення особистих 
і територіяльних законів особливо важливе для універсальних законів, виданих 
найвищою владою Церкви. Передусім, к. 1491 стверджує загальний принцип: за
кони, видані найвищою владою Церкви, зобов'язують всіх, для кого вони були 
видані; тобто, загалом повсюди, хіба що певні закони були видані для визначеної 
території. По суті, найвища влада може видавати не тільки універсальні закони, 
але й також партикулярні закони для окремої території. Усі инші закони тери-
торіяльно обмежені, позаяк вони поширюються тільки на території, на якій має 
компетенцію законодавець, хоча можуть існувати і винятки. Тим паче, законам, 
створеним для території, підлягають, як правило, тільки ті, які постійно чи тим
часово там проживають (кк. 912-917) або defacto проживає там. 

Відтак певні територіяльні закони не стосуються мандрівників («peregrini», 
які перебувають на чужині, далеко від дому, тобто, постійного чи тимчасового 
місця проживання) у той час як неосілих («vagi»: тобто «бездомні», які не мають 
ні постійного, ні тимчасового місця проживання) зобов'язують усі закони, що 
мають силу там, де вони перебувають (про ці терміни див. к. 911). 

Канон 1492. Видаючи СІС і ССЕО законодавець вказав, що вони є відповід
но законодавствами для Латинської Церкви і Східних Католицьких Церков. Але 
деколи у законах, виданих найвищою владою, «пасивний суб'єкт права» не вка
зується, тобто, чітко не вказано, для кого призначені закони. Папа Венедикт XIV 
у 1742 р. встановив загальну норму (Etsipastoralis, § 9, 5), яку відтоді підтриму
вав Римський Апостольський Престол, що такі закони видаються загалом для 
Латинської Церкви, але подальші чотири випадки стосуються також вірних Схід
них Церков: 1 3 1) закон стосується питань віри і моралі; 2) він проголошує боже
ственне право; 3) у ньому виразно говориться про східних католиків; 4) у них йде 
мова про привілеї, які не суперечать східним обрядам. 1 4 Останнє речення свід
чить про турботу Церкви (ОЕ 2) і законодавця (кк. 39-41) зберігати характерні 
риси спадщини Східних Церков. 

Канон 1493. У канонічній науці закони поділяються на різноманітні типи. 
Закон, який має назву «універсального», може або не може застосовуватися до 

13 Папа Венедикт XIV, Etsi Pastoralis, § 9, 5: див. СІС Forties І, с. 749. - Канон 1492 здолав болісний iter. 
Оригінальний текст ТІ (Nuntia 2 [1976] 66, к. 6) був переглянутий і згодом опущений після довгих і безре
зультатних дебатів (Nuntia 10 [1980] 96-98; 13 [1981] 45), і тоді запровадили переглянугу форму після відгу
ків на проект 1981 року (Nuntia 18 [1984] 75-76). Велику роль відігравало занепокоєння про такі два питання: 
1)рівність: не розглядати східних вірних у праві як маргіналізовану меншість, якої не торкаються «універсальні 
закони»; 2) юридична прозорість: коли не стверджено пасивного суб'єкта права, виданого Римським Апос
тольським Престолом (маються на увазі тільки вірні Латинської Церкви, без виразного виключення инших). 
Для таких випадків, які не є рідкісними, сучасний канон дає чітку відповідь, а не припущення. Цей канон не 
має відповідника в СІС. 

1 4 G. Nedungatt, «Normae indolis iuridicae ad tenorem c. 1492 C C E O applicandae», Periodica 86 (1997) 477-491. 
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всіх вірних Католицької Церкви.' 5 Абсолютно універсальний закон саме такий; 
але відносно універсальний закон застосовується до всіх членів певної категорії 
людей чи інституцій, наприклад, усіх ченців чи всіх католицьких університетів, 
що належать до всієї Католицької Церкви або навіть виключно до Латинської 
Церкви. Це останнє використання повинно логічно дозволяти a pari говорити 
про універсальні закони, що застосовуються до всіх людей чи інституцій Схід
них Католицьких Церков в цілому, або будь-якої з них. Це призведе до того, що 
також можна буде говорити про універсальні закони ще двадцяти однієї Парти
кулярної Церкви чи Східних Церков sui iuris. PCCICOR турбувала перспектива 
канонізувати у Східному Кодексі таке розмноження універсальних законів, що 
могло би виявитися спробою спричинити сум'яття і позбавити слово «універ
сальний» його загальноприйнятого значення: «східні християни розуміють це 
так, що тільки закони, які застосовуються до всієї Католицької Церкви, є справді 
універсальними». 1 6 Але PCCICOR потребувала канонічних термінів, які би не
двозначно стосувалися законів: 1) усієї Католицької Церкви; 2) Східних Като
лицьких Церков у загальному; 3) законів, яким би підлягала тільки одна з них; 
4) навіть тільки до частини однієї з них. Щодо перших двох ССЕО використовує 
термін ins commune (загальне право 1 7), а до останніх двох ius particulare (парти
кулярне право). 

Відповідно до к. 1493, вислів загальне Правоп (ius commune) позначає не тіль
ки закони (leges), а й законні звичаї, що спільні для всіх Східних Церков, а також 
закони та звичаї, що спільні для всієї Церкви (чи вселенської Церкви).'1' Загаль-

15 У Letter and Spirit читаємо: «універсальні церковні закони», тобто, спрямовані на всію Церкву » (с. 7). 
Це помилкове розуміння терміну «універсальний закон». Опосередковано він підтверджує мудрість PCCICOR, 
яка вирішила взагалі уникнути цього терміну, позаяк його можуть неправильно зрозуміти навіть добре обізнані 
люди. 

16 Про вибір термінів «загальне право» і «партикулярне право», зроблений дослідницькою групою, див. 
Nuntia 18 (1984) 76-77; про цитату див. с. 77. 

17 Термін «загальне право» може мати різні значення, в тому числі британську юридичну систему, які слід 
відрізняти від «загального права» у ССЕО: див. Nedungatt, «Common Law, Common Code sand Unity», Spirit. 
182-199. 

18 Щодо багатозначносте англійського слова «law» варто процитувати подальше пояснення і попередження 
в New Commentary: «Латинська і головні європейські мови мають два слова, щоб виразити те, що англійською 
передає єдине слово «law» латинське lex є конкретним, і означає право як законодавство, норми, задіяні законо
давчою владою. Слово ius загальне, воно стосується права в широкому сенсі, і використовується для будь-якого 
різновиду нормативних правил: божественне право, церковне право, звичаї, статути, правила порядку, норми, 
які видає виконавча влада, такі як норми, що містяться в документах Римської Курії та окремі адміністративні 
акти, lus також має суб'єктивне значення, що перекладається як «право», як у «права вірних», права духовен
ства і т. ин. Позаяк як lex, так і ius (у його об'єктивному сенсі) перекладаються англійською як «law», технічна 
точність латинської мови втрачається, і це може призвести до помилок у тлумаченні. Зазвичай слід звертатися 
до латинського тексту закону, щоб визначити, яке значення має англійське слово «law» (John M. Huels, «Intro
duction», New Commentary, с. 47). 

Щоб допомогти читачеві, який не може перевірити латинського тексту, ius перекладається в коментарі до 
Титулу X X I X як «Law» (з великої літери) кожного разу, коли це розрізнення видається суттєвим для дотриман
ня точности, відповідно до редакторської політики, визначеної у Вступі до цього Путівника (Ред.). 

" Два вислов» «.Ecclesia universa» і uEccIesia universalis» не є синонімічними. Перший стосується кількіс
ного аспекту церковної реальности, розглядаючи її як totum ut summam; останній підкреслює сутністт аспект 
Церкви, розглядаючи її як latum ut unum, названий «якісним» у G. Paulo Montini, «Ecclesia universalis an Ecclesia 
universa?», Periodica MCI 74 (1985)43-62. Див. Nedungatt, Companion, 342-344. 
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не Право таким чином відрізняється від партикулярного Права (ius particulare), 
що складається з усіх законів {leges) і законних звичаїв, а також статутів та ин-
ших норм, що не є спільними або для Вселенської Церкви, або для Східних Цер
ков (§ 2). Це негативне визначення на кшталт сумнозвісного дособорового визна
чення мирян («ані клирики, ані ченці»), яке формально не може бути задовіль
ним. Однак те, що мається тут на увазі, досить зрозуміле: партикулярне Право 
(ius) є Правом, що застосовується або до Партикулярної Церкви чи Церкви sui 
iuris в цілому, або тільки до її частини, такої як єпархія, товариство чи чернечий 
інститут. Партикулярне право цього останнього типу називається в ССЕО ста
тутами, під які підпадають статути єпархій, typicon монастирів, устави черне
чих інститутів (єпархіяльного, патріяршого чи папського Права), статути това
риств, навіть міжнародних, і т. ин. Позаяк «партикулярне Право» має багато зна
чень, то там, де законодавець відчув потребу вказати, що йде мова про Право 
(ius), що застосовується до Церкви sui iuris в цілому, у канонах ССЕО використа
но термін «ius particulare Ecclesiae sui iuris». 

Поняття ius commune, подане в § 1 не видається цілком задовільним. Сказано, 
що тільки закони і звичаї підпадають під це поняття, у той час як під поняття 
ius particulare підпадають не тільки закони і звичаї, але й також статути та инші 
юридичні норми, які не спільні ані для цілої Церкви, ані для Східних Католиць
ких Церков у цілому. Недавнім прикладом є Інструкція, видана СОС у 1996 ро
ці. 2 0 Практичні норми, що містяться в цій Інструкції, безумовно становлять за
гальне право, хоча к. 1493 § 1 не передбачає цього, і ССЕО не згадує інструкцій 
як конститутивне джерело Права (ius). Натомість, СІ С це робить (к. 34). Цей не
догляд дивний для PCCICOR, яка хотіла зберегти сувору та змістовну терміно
логію, не забороняючи, однак, термінології латинської канонічної доктрини. 2 1 

Зі сказаного вище стає зрозуміло, що ius commune Східних Католицьких Цер
ков повністю не міститься в ССЕО, який є тільки його частиною. Щодо їхньо
го ius particulare папа Иоан Павло II ствердив таке в апостольській конституції 
Sacri canones: 

Далі, тут слід виразно підкреслити, що нинішній кодекс передає партикулярному 
праву окремих Церков свого права все те, що не вважається обов'язковим для загаль
ного добра всіх східних Церков. Тому, в цих справах, згідно з нашим задумом ті, що 
мають законодавчу владу в окремих Церквах свого права, повинні якнайскоріше по
дбати про спеціяльні норми, враховуючи традиції власного обряду, та приписи І1-го 
Ватиканського собору (ССЕО, ст. IX). 

20 СОС, ІтМісЧоп, ЕУ 15: 5-235. 
21 «Щодо инших відмінностей, властивих західній канонічній доктрині... то дослідницька група не вважає 

їх необхідними чи корисними, а радше контрпродуктивними для сприйняття норм СІСО з боку східних хри
стиян. 3 иншого боку, ніщо не перешкоджає Церквам, які цього бажають, використовувати в перекладах СІСО 
[тепер ССЕО], зберігаючи точне юридичне значення окремих канонів, вислови, які більше пасують їхньому 
дисциплінарному спадку». Ыипйа 18 [1984] 77. Тому, наприклад, можуть використовуватися традиційні 
відповідники для слів «протосігакел» чи «протопресвітер». 
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Після папської вказівки, яка сама є прикладом загального права, різноманітні 
Східні Католицькі Церкви були залучені до кодифікації свого партикулярного 
права (ius particulare).22 їхнє усвідомлення того, що вони є Церквами sui iuris, 
з одного боку, підкреслює така робота, а з иншого вона вимагає пильних дослі
джень в ототожненні і оцінці їхніх справжніх юридичних джерел, в оновленні 
норм, особливо у світлі II Ватиканського Собору, і часто їхньої інкультурації.2 3 

Канон 1494. Закони зазвичай дбають про майбутнє, якщо не стверджено ин
шого: тому вони не мають сили обов'язку ретроактивно. Однак, позаяк вони 
спричиняють визначені юридичні наслідки, то також можуть мати зворотню 
силу. Тим не менш, зворотня сила не має впливу на набуті права (див. к. 5), а ре
гулює юридичні наслідки, встановлені попередніми законами. Тому, наприклад, 
нові карні закони можуть регулювати карні наслідки попередніх законів, як на 
матеріяльному, так і на процедурному рівні (див. к. 1412). Але зворотна сила 
може бути визначена «виразно» правом, як це сказано в ССЕО, або «nominatim» 
(СІС к. 9), що видається суворішим. 

Канон 1495. Існують також два різновиди законів, які мають такі самі на
слідки, позаяк вони роблять акт, який їм суперечить, недійсним. Юридичний ін
струмент може відрізнятися. Закони, що визначають недійсність, безпосередньо 
впливають на акт, роблячи його недійсним (зокрема стосовно церемоній і фор
мальностей, які передбачені для правосильности акту). Закони, що позбавляють 
здатности, безпосередньо впливають на особу, оголошуючи його чи її законно 
нездатною діяти (зазвичай, коли йдеться про перешкоди). Тільки ті закони по
збавляють чинности чи здатности, які виразно це встановлюють. Цей прислівник 
«виразно» виключає прислівник «мовчазно», але не «приховано». 2 4 

Звичайно, але не завжди обов'язково, ці закони підлягають суворому тлума
ченню, тою мірою, якою вони підпадають під канон 1500. У тому разі, якщо іс
нує сумнів щодо якости, яка визначає «недійсність» чи позбавляє «здатности», 
закон ні тої, ні иншої сили (к. 1496). Закони, які визначають недійсність чи по-

22 Цілком зрозуміло, що Сиро-Малабарська Церква, яка має найбільше число осіб зі ступенем доктора у 
східному канонічному праві з усіх Східних Католицьких Церков, стала лідером у кодифікації ius particulare 
і регулярно публікує у своєму офіційному органі (Synodal News) проекти, а також остаточно затверджені текс
ти. Відповідні тексти партикулярного права, що почали діяти після проголошення ССЕО, були зібрані і опуб
ліковані в Syro-Malabar Church since the Eastern Code (Festschrift, George Nedungatt, S.J.), ed., Francis Eluvathin-
gal, Rome, Mar Thoma Yogam, 2002 [також; Kottayam, OIRSI, 2002], Appendix, 286-425. Серед шпига Церков, які 
виконали багато роботи в цій сфері, можна згадати мелькітів, маронітів, українців і халдейців, однак небагато 
було опубліковано на користь братським Церквам-Сестрам в дусі коіпопіа (спільноти). 

23 Nedungatt, «Particular Law, Particular Codes and Catholicity)), у: Spirit, 200-226; 1. Zuzek, «Qualche nota circa 
lo ius particulare nel ССЕО», y: DirCanOrientale, 34-44; також у: той же автор, Understanding, 354-366; також 
англ. перекл. у: Chiramel, Code Study, 39-56; К. Bharanikulangara, Particular Law of the Eastern Catholic Churches, 
New York, Saint Maron Publications, 1996; G. Nedungatt, ed., «Retum to Pre-Diamper Traditions)), у: той же автор, 
ed., The Synod of Diamper Revisited (Kanonika 9), PIO, 2001, 227-272. 

24 Деякі консультативні органи попросили знову впровадити «наприкінці канону цілої клявзули ... expresse 
vel aequivalentur statuitum з (CIC-1917, к. 11). Однак, це прохання було справедливо відкинуте дослідницькою 
групою, «для того щоб не зробити канон менш ясним і не залишати простору для сумнівів, особливо щодо ius 
particulare, у якому часто дуже важко бути певним, що, в окремих випадках, йдеться про еквівалентність до 
«expresse» - Nuntia 18 (1984) 78. 
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збавляють здатносте, слід відрізняти від законів, що визначають істотні консти
тутивні елементи акту і юридичного інституту (див. кк. 931 і 1537). Якщо цих 
конститутивних елементів бракує, то акт буде недійсним. Позбавлення здатнос
те не слід сплутувати з нездатністю, яка також робить юридичний акт недійс
ним, у тому разі, коли здатність становить конститутивний елемент того само
го юридичного акту, а саме, здатність до розумного людського акту (див. к. 818). 
З цього погляду, серед неправо сильних актів можна ідентифікувати окрему кате
горію неіснуючих актів, позаяк вони є не лише недійсні і неправосильні, але й не 
можуть бути оздоровлені, тому що позбавлені істотних передумов юридичного 
акту, зокрема згоди, і, відповідно, навіть не існують як людські акти. 

Канон 1496. Для норми характерна ясність і певність, саме через те, що вона 
регулює поведінку. Зазвичай, закони мають такі якості, але в деяких випадках за
лишаються сумніви. Тут не йдеться просто про негативний сумнів (не існує аргу
ментів за і проти), що досить подібне до незнання; або сумніву, що не ґрунтуєть
ся на солідних аргументах, а позитивного та імовірного сумніву, підтвердженого 
певними і солідними аргументами, навіть якщо вони не вирішують справи. Сум
нів може стосуватися Права (iuris) або факту (facti). У першому випадку об'єктом 
сумніву є сама юридична норма: її існування чи скасування, її значення, загальне 
чи часткове. У другому випадку сумнів стосується факту, який чітко передбаче
ний законом, але факт, до якого тепер потрібно застосовувати закон у своїй суті 
неясний (наприклад, точний вік особи; дійсне подружжя чи ні; чи було особі уді
лене правосильне хрещення і т. ин.). Якщо це правовий сумнів, то закон, навіть 
якщо це закон, що визначає недійсність або позбавляє здатносте, не має сили зо
бов'язувати тою мірою, у якій він є сумнівним. Якщо це фактичний сумнів, то 
його потрібно розвіяти, якщо це можливо; якщо цього не можна зробити, то мо
же бути подане прохання про диспензу відповідно до к. 1496, для того щоб забез
печити певність і правосильність акту. 

Канон 1497. Незнання і помилка відрізняються одна від одної концептуаль
но: незнання є браком знань; помилка є фальшивим судженням. Обидві мають 
певні спільні риси у праві. Як незнання, так і сумнів можуть мати своїм об'єктом 
або закон, або факт. Незнання чи помилка щодо законів, які визначають недій
сність або позбавляють здатносте, не має жодного впливу на акти, позаяк це не 
перешкоджає їхнім наслідкам. Наприклад, подружжя двоюрідного брата і сест
ри неправосильне, хоча вони одружилися, не знаючи про свою кровну спорідне
ність. Право передбачає це для спільного добра; в иншому разі не буде жодної 
публічної певносте щодо правосильности актів осіб, якщо вони залежатимуть 
від їхнього знання. Щодо законів, які не визначають недійсносте і не позбавля
ють здатносте, то проблема постає тільки з погляду наслідків, чи то моральних, 
чи то юридичних, відповідно до типу незнання чи помилки, байдуже, можна їх 
виправити, чи ні. Те саме стосується незнання факту. 

У § 2 ми маємо два юридичні припущення, одне негативне, а инше - позитив
не. Після того як закон буде проголошено, передбачається, що його будуть знати 
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всі, кого він стосується; а тому не існує законного припущення, що закон чи ка
ра, що пов'язані з ним, залишаються невідомими. Факти бувають різних типів: 
1) ті, що стосуються самого себе або инших; 2) ті, що є загальновідомими або 
ні. 2 5 «Notorious» у праві означає «загальновідомий», а не «сумнозвісний» (у при
низливому сенсі) стосовно місця (село, парохія, місто, країна і т. ин.) чи інститу
ції (чернечий інститут, університет і т. ин). Відсутність припущення не означає 
протилежного припущення. Юридичне припущення - це здогад, зроблений за
коном, який однак, поступається перед істиною факту. 

1.1. Тлумачення Закону (кк. 1498-1501) 
Канон 1498. Закони потрібно правильно зрозуміти і застосувати. Тлумачення 

складається з процесу, спрямованого на правильне розуміння значення закону. 
Існує два різновиди тлумачення: 1) офіційне, або авторитетне, чи автентичне; 
2) особисте, приватне, доктринальне чи зроблене вченими. Перше здійснюється 
в силу влади управління того, хто тлумачить, який є самим законодавцем, його 
наступником, заступником чи уповноваженим. «Автентичне» тлумачення не оз
начає «правдивого» тлумачення як протилежного до фальшивого тлумачення чи 
псевдотлумачення; радше, протиле/кшім до «автентичного» тлумачення буде не
офіційне (чи особисте, приватне) тлумачення. Автентичне тлумачення, вираже
не у формі закону, має таку саму силу, як і закон, а тому потребує проголошен
ня (§ 2). Тлумачення, виражене у формі судового вироку або адміністративного 
акту, і офіційним чи авторитетним, але воно зобов'язує тільки зацікавлених осіб 
і в окремій справі (§ 3). 

Автентичне тлумачення. Автентичне тлумачення зобов'язує в силу влади, 
яка видає його, і має таку саму силу, як і закон. Якщо тлумачення декларативне 
(позаяк значення закону не було сумнівним), то воно також має зворотну силу; 
якщо воно пояснювальне чи конститутивне (якщо справді існував сумнів щодо 
закону), то воно не має зворотної сили (§ 2; див. к. 1494). Таким самим є обме
жувальне тлумачення (коли значення слів звужується) або розширювальне (коли 
сила зобов'язувати поширюється за межі звичайного значення слів). 

Для автентичного тлумачення закону існує відомство Римської Курії, Папська 
Рада у справах автентичного тлумачення законодавчих текстів (РВ 155). У Па-
тріяршій Церкві, відповідно до к. 112 § 2, закони, прийняті Синодом Єпископів, 
тлумачить патріярх, у той час як єпархіяльний єпископ повинен тлумачити єпар-
хіяльні статути («більш партикулярне право») в силу своєї законодавчої влади 
(к. 191). В інститутах посвяченого життя, що мають відповідну внутрішню зако
нодавчу владу, тлумачити закони повинна така влада; і якщо воно не декларатив-

25 Знання залежить від осіб та речей. Ніхто, крім Бога, не знає всього і про все. Але припускають, що навіть 
неповнолітні і неосвічені знають власне ім'я та вік, і це справді так. Однак право виразно не передбачає, вва
жаючи це справою здорового глузду, що поступово спогади тьмяніють, і віддалені події та незначні справи в 
житті особи, навіть якщо вони недавні, зазвичай не пригадуються. Якщо йдеться про факти, які стосуються 
инших, то не припускають, наприклад, що неповнолітні чи неосвічені знають ім'я та вік свого єпископа чи 
патріярха, хоча вірні, загалом, повинні його знати. Проте не припускають, що навіть історик знає ім'я та вік 
селянина, поки не буде доведено протилежного. 
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не, тлумачення потребуватиме затвердження церковної влади, компетентної за
тверджувати його статути. Те саме стосується статутів ипших юридичних осіб. 

Щодо доктринального тлумачення, то воно не має сили права, однак не по
збавлене практичної цінности. Автори, що добре відомі своїми знаннями і від
даністю навчанню Церкви, називаються auctores probati, думки яких можна без 
остраху дотримуватися, якщо існує сумнів і немає жодного автентичного тлума
чення. Сам законодавець може иноді відмовитися давати автентичне тлумачення 
і попросити того, хто запитує, звернутися до auctores probati, творців канонічної 
науки (див. к. 1501). Це має практичне значення, коли між ними існує консенсус, 
або принаймні між найповажнішими авторами і добре відомими коментатора
ми. Коли такого консенсусу не існує, то слід вибрати думку того з них, хто вва
жається спеціялістом у певній сфері. У доктринальному тлумаченні більшу роль 
відіграє аргументація, у той час як в автентичному тлумаченні вагомішою є ви
щість влади, яка дає наказ. Канонічна доктрина розрізняє вузьке і широке тлума
чення (що надають мінімальне чи максимальне значення словам закону), які є 
паралельними, але відрізняються від обмежувального і розширювального тлума
чення (що звужують або розширюють пряме значення слів закону). 

1.2. Правила тлумачення 
У подальших трьох канонах (1499-1501). Кодекс надає деякі правила тлума

чення, що головним чином (але не виключно) застосовуються в доктринальному 
тлумаченні. 

Канон 1499. У тлумаченні законів перше правило полягає в тому, що закони 
слід розуміти за прямим значенням слів. Це значення, однак, слід передусім бра
ти з тексту, тобто, словесного вираження закону у їхньому звичайному значенні, 
хіба що вони мають технічне значення у канонічному чи юридичному словни
ку.2 6 Самі слова часто набувають точнішого чи повнішого значення у своєму тек
стуальному і контекстуальному оточенні. Контекст слів охоплює канони в ціло
му, титул і його поділ і т. ин. Тільки якщо значення досі не ясне, ми можемо 
перейти до инших критеріїв, які тому вважаються допоміжними, а зрозуміле, 
паралельні місця, мета закону, обставини і думка законодавця (mens legislatoris: 
«що мав на увазі законодавець»). 

Паралельні місця: Паралельне місце - це юридичний текст, у якому йдеться 
про той самий предмет в иншому контексті або з иншого погляду з використан
ням таких же чи аналогічних висловів. У широкому значенні, будь-який доку
мент Церкви, що має відповідну юридичну цінність, є паралельним місцем. Цей 
термін використовувався в СІС-1917 с. 18, але був обмежений у своєму застосу
ванні до «паралельних місць кодексу». У своїй переглянутій формі в СІС к. 17, 

26 Певні канонічні збірники і кодекси містять спеціяльний розділ, що мас назву «De verborum signiricatio-
пе»: наприклад, PAL, Pars III, «De verborum signifcatione» (кк. 302-325). Це питання тепер або втілене, у його 
переглянутій формі, у різних частинах ССЕО, або передане доктрині. 
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який був запозичений з ССЕО, це обмеження усунуте. Як наслідок, попри те, що 
паралельні місця передусім потрібно шукати в тому самому кодексі, по-друге, 
для ССЕО їх потрібно шукати в СІС і навпаки. 2 7 По-третє, документи II Вати-
канського Собору і, по-четверте, пост-ватиканські документи Церкви становлять 
паралельні місця. 

Мета і обставини закону: За кожним законом як ordinatio rationis стоїть пев
на мета; зазвичай, закон - це реакція розуму на життя. Тому уважний розгляд 
правової ситуації у житті (соціяльні чи релігійні умови, події і т. н.) часто може 
багато зробити для встановлення чіткого значення закону. Справді, нездатність 
помістити закон у його «життєвий контекст» (Sitz im Leben) може призвести до 
хибного тлумачення. Коли життєвий контекст цілком або істотно змінився, то 
сам закон слід тлумачити як такий, що більше не застосовується або принаймні 
застосовується не так суворо. 

Думка законодавця: Хоча закон - це реакція на життя, крі м того, законодавець 
встановлює його, прагнучи досягти певної мети. Відтак, врахування наміру за
конодавця, його цінностей, особистих якостей (істинний servus servorum чи авто
крат?) і т. ин. може стати ключем до правильного розуміння та оцінки закону. 

Канон 1500. Для трьох різновидів законів (карні закони, закони, які обмежу
ють вільне виконування прав, винятки із законів) сам Кодекс приписує правило 
стислого тлумачення. Щодо карних законів слід зауважити, що йдеться про ма-
теріяльні, а не процедурні карні закони; карні накази також підлягають стислому 
тлумаченню. 2 8 Під закони, що обмежують вільне виконування прав, підпадають 
не тільки права вірних (кк. 7-26), але й людські права, а також инші права, які 
надає чи визнає право (ius). Канони, у яких йдеться про подружні перешкоди 
(кк. 790-812) обмежують свободу і право людей на одруження, і тому підлягають 
стислому тлумаченню. Однак не перешкоди для прийняття свячення (кк. 762-
768), позаяк Церква не визнає права стати священнослужителем. Зрештою, до 
законів, які містять винятки, належать ті закони, які, встановивши загальну нор
му, також передбачають виняткові ситуації, наприклад, у проповідуванні Слова 
Божого (кк. 610 §§ 1 і 3, 611, 614 §§ 2 і 3), винятковій формі подружжя (к. 832). 
Стисле тлумачення захищає право від зловживань, а також від того, щоб виняток 
став правилом. 

Канон 1501. Законів може бути забагато (як у СІС-1917) або замало (як у 
СІСО), коли існує lacuna legis (брак закону). Не існує досконалого кодексу. Цей 
канон вирішує проблему lacuna legis в конкретних ситуаціях («certa de ге»), коли, 
наприклад, має бути прийняте рішення у справі (causa), яка триває, однак бра-

21 Abbass, Two Codes, і 33-149: «Сапопісаі Interpretation by Recourse to 'Parallel Passages')). 
28 Відповідно до давньої правової норми («odiosa restringi et favores cinvenit атрііагі» - Regtilae Juris, 15), 

якщо закони, які накладають тягар (податок, кару, покуту і т. ин.), потрібно тлумачити стисло, то ті закони, що 
надають пільги (здатність, привілей, винагороду, індульгенцію і т. ин.), потрібно тлумачити широко. Канон 
1500 оминає другу частину цієї норми, але вона досі застосовується у доктринальному тлумаченні. 
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кує норми, щоб вирішити її. Карні справи виключені з правила про брак зако
ну (шиїїа poena sine lege»): обвинувачений повинен просто бути виправданим. 
Для инших випадків браку закону канон вказує п'ять правових джерел, до яких 
слід звернутися. Ці п'ять «доповнень» перелічені в ССЕО у порядку першенства, 
у той час як в СІС присутні тільки чотири з них. 

Цей канон відповідає переважно СІС к. 19, але він має деякі особливості: 
1) СІС говорить про брак універсального чи партикулярного закону, ССЕО го
ворить просто про брак закону (legis), у тому числі загального і партикулярного 
права; 2 9 2) у СІС присутні тільки чотири доповнення, а в ССЕО їх п'ять, у тому 
числі звичай; 3) у ССЕО брак стосується тільки закону, у той час як звичай є тіль
ки доповненням. Як наслідок, там, де в СІС бракує закону, передусім потрібно 
дотримуватися звичаю; у ССЕО це не обов'язково, позаяк звичай є тільки одним 
з можливих доповнень; 4) першим з цих доповнень для ССЕО є священні закони 
(див. к. 2), у той час як для СІС це «закони, прийняті в аналогічних справах», і ці 
закони можуть бути давні або сучасні. Тут артикульовано принцип аналогії пра
ва: «ubi eadem est ratio, ibi idem est ius». ССЕО пропустив цей принцип analogia 
iuris;30 5) замість «юриспруденції і практики Римської Курії» СІС, ми знаходимо 
в ССЕО «церковну юриспруденцію», яка водночас більше обмежена (опускаючи 
практику Римської Курії), але й ширша (не тільки юриспруденція Римської Роти 
і Апостольської Сигнатури, але й инших Церков sui iuris, доповнює джерело пра
ва); 6) раніше римське право використовувалося як допоміжне право, і було пере
лічене як таке в ТІ; але СІС (і услід за ним ССЕО) вирішили не згадувати його. 
Натомість, більш обмежено, загальні принципи Права (iuris), а саме «загальні 
норми» (Книга І), а також традиційні Regulae Iuris, що походять переважно з рим
ського права, згадуються як додаткові джерела. Але застосування цих принци
пів обумовлене «канонічною справедливістю»; у ССЕО загальні принципи кано
нічного права обумовлені застосуванням «справедливости» (тому ця справедли
вість може належати до римського права чи будь-якого иншого права, заради ін-
культурації права). Канонічна справедливість є «справедливістю, присмаченою 
милосердям» (Hostiensis). 

Можна сперечатися, що після принципу аналогії з ССЕО, більше не існує вза-
ємности з СІС. Наприклад, у світлі ССЕО к. 781 нещодавня канонічна доктрина 
визнала, що в СІС існує lacuna legis стосовно подружнього права нєкатоликів, 
яка, однак, може бути виправлена через рекурс до згаданого вище канону ССЕО, 

29 Канон натякає, там, де існує прогалина в загальному праві, саме партикулярні кодекси повинні наповни
ти її законодавством для відповідної Церкви sui iuris, яких, відтак, запрошують не задовольнятися тільки тим 
законодавством, яке виразно вимагає ССЕО. 

30 Принцип правової аналогії був включений в ТІ (див. Nuntia 2 [1976] 68, к. 16), але він був пропущений 
дослідницькою групою. У Nuntia 10 (1980) 1009 к. 13, не було зроблено жодних коментарів у відгуках на про
ект (Nuntia 18/1984, с. 80, к. 137). Імовірно, причиною для такого пропущення був страх, що Східні Католицькі 
Церкви, значно латинізовані в минулому, звернуться до латинського законодавства, особливо СІС, як найбільш 
легкодоступного допоміжного джерела, а тому ще більше латинізуються. Це реальна можливість, але якийсь 
критик може спростувати згадані вище аргументи, що саме це робила PCCICOR, кодифікуючи ССЕО! Багато 
канонів ССЕО узяті з СІС (наприклад, див. вище с. 714), хоча й без визнання, але й часто з (відволікаючим?) 
посиланням на СІСО. Було б непослідовно не дозволяти Церквам sui iuris робити те саме і розсудливо запо
зичувати те, що вважається добрим у будь-якому джерелі, у тому числі й СІС. 
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застосовуючи принцип аналогії, артикульований в СІС к. 19. Але для схожого 
випадку lacuna legis в ССЕО цей кодекс не передбачає аналогічного доступу до 
СІС як допоміжного джерела. Тут існує брак взаємности. 3 1 Можна також далі до
водити, що через відсутність в ССЕО згадки про analogia iuris, немає простору 
для взаємности навіть серед партикулярних законодавств самих Східних Церков 
sui iuris. Тому ССЕО став вразливим для критики, що, пропустивши принцип 
analogia iuris, він пожертвував синхронічною канонічною коіпопіа заради діа
хронічної - ризикований вибір; бо, хоча традиція загалом є багатим джерелом, 
навряд чи можна передбачити, що вона дасть відповіді на lacunae legis, які тра
плятимуться в складних і мінливих умовах сучасного життя, якщо виявилося, 
що вона не досить багата для редакцій ССЕО, зважаючи на аж надто часті звер
тання цього кодексу (хоча й не визнані в fontes ССЕО-1995) до СІС. 3 2 

Однак, це не правда, що ССЕО скасував правову аналогію взагалі, виразно 
не згадавши про неї. Цей принцип безумовно міститься серед «загальних норм 
канонічного права», згаданих як одне з додаткових джерел у тому самому ка
ноні 1501. Відмінність між СІС і ССЕО полягає в тому, що в той час як перший 
виразно згадує принцип аналогії права як перше з додаткових джерел, ССЕО 
скасував його виразне згадування, не пояснюючи, чи пропущення означає ска
сування, таким чином спричинивши сумніви щодо його присутности і місця 
в цьому кодексі.3 3 

Канон 1502. Хоча право характеризує принцип стабільности, per se воно не 
є вічним чи незмінним. Закони існують для життя, яке зазнає змін. Закон може 
припинити свою дію, коли зникає внутрішня причина його існування (ratio legis): 
«вмирає», коли у нього вже немає зв'язку із життям. Таким чином закон втрачає 
силу. 3 4 Закон може бути внутрішньо змінений через втручання законодавця дво
ма способами: якщо зміна повна, то через аброгацію чи аболіцію; якщо часткова, 
то це дерогація. Коли остання відбувається через заміну на новий закон, то це 
оброгація. 

31 Провідні каноністи визнали цінність CICO для тлумачення С1С-1917: наприклад, С. Lefebre, «De orintalis 
codificationis auctoritate ad СІС intcrpretationem», Appolinaris 32 (1959) 87-104. Щодо СІС і ССЕО як взаємно 
додаткових джерел для тлумачення, то думки за і проти поділені. Наприклад, за: L. M. Bemardis, «Possibilité 

elimiti dell'osmosi fra СІС e ССЕО», lus in vita in missione Ecclesiae, 785-790; Abbass, Two Codes, 284-293; Про
ти: J. Otaduy, Commenlario exegético al Côdigo de Derecho Canonico, I, Pamplona 1996: «Commentario al canon 

19», c. 382. 
32

 Багато канонів, що тотожні в СІС і ССЕО, мають однакове спільне джерело у візантійському праві, так 
що замість того щоб говорити про латинізацію ССЕО, потрібно говорити про попередню орієнталізацію СІС у 
кількох випадках. Продемонструвати це буде завданням майбутніх компаративних досліджень. 

33 Иншою lacuna iuris є відсутність визначення автентичного інтерпретатора партикулярного права (his), 
за винятком «законів Синоду Єпископів» (патріярх, к. 112 § 2) і партикулярного права, для якого передбачено 
автентичного інтерпретатора (єпархіяльний єпископ для єпархіяльних статутів). Синод Єпископів може запо
внити цю прогалину партикулярним правом, яке встановлює, що для всього партикулярного права, що не має 
інтерпретатора, інтерпретатором є патріярх, як у к. 112 § 2. 

v Слід зауважити, що втрата сили законом не визнається в православному канонічному праві. Як і сло
во Боже, закон, створений законодавцем як представником Бога (чи то царем, чи то єпископом) залишається 
вічним зі своєю природою і може втратити силу тільки після відкликання законодавцем чи законним наступ
ником. 
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Канон (§ 1 ) пропонує три критерії для визначення, чи закон був скасований 
або змінений: 1) виразне твердження; 2) протилежне нове законодавство; 3) пов
не упорядкування предмету закону (к. 6 п. 1-е). Закон прямо суперечить иншо-
му закону, коли він накладає протилежні обов'язки, які не можуть існувати одно
часно. У § 2 застосовано давній юридичний принцип щодо загального і парти
кулярного й адаптовано до структури Східних Католицьких Церков. Закон може 
бути змінений не тільки законодавцем, але й найвищим законодавцем, який ро
бить це, однак, тільки винятково, з поваги до принципу субсидарности. Тому, 

а) якщо протилежне не стверджене у самому законі (lex); 
1) закон (lex) загального права (ius соттипае) не змінює закону (партику
лярного права (ius particulare); 
2) закон (lex) партикулярного права (ius particulare) Церкви sui iuris не змі
нює більш партикулярного права (ius magis particulare: наприклад, єпархі-
яльні статути), яке діє в тій самій Церкві. 

Аналіз доводить, що умовне речення (а) стосується (б) 1 і (б) 2; але це не оче
видно з формулювання канону, яке недосконале. 3 5 «Партикулярне право» в (б 1) 
стосується обох типів партикулярного права в (б 2). Слід також зауважити, що за
конодавець загального права може також видавати партикулярне право як у (б 2). 

Канон 1503. У разі сумніву щодо відкликання попереднього закону, що може 
трапитися, коли новий закон впорядковує старий або суперечить йому, але не по
вністю, відкликання не припускається; радше, пізніші закони слід якомога краще 
узгодити з попередніми. Очевидно, що канонічний порядок, допускаючи ново
введення, сприяє нормативній неперервності. Це відповідає самій природі права, 
для якої характерна постійність. Зміна є винятковою, і її слід робити тільки в разі 
потреби. Відтак, якщо постає позитивний сумнів щодо зв'язку між старим пра
вом і сучасним правом, то припущення сприяє старому праву. 

Канон 1504. Церква - це не лише духовна спільнота, яку втілює прославле
ний Христос, але й людське суспільство, яке втілює світ. Відтак вірні підлягають 
законам церковного суспільства і цивільного суспільства, канонічному праву, а 
також цивільному праву. Цим каноном Церква визнає те, що належить цивіль
ному праву, у дусі Христа, який просив віддати кесареве кесареві, а Боже Бого
ві. Тому цивільного права слід дотримуватися стосовно цивільних наслідків по
дружжя (к. 780 § 1), в управлінні дочасним майном (кк. 1020 і 1040) і т. ин., з ти
ми самими наслідками в канонічному праві, що й у цивільному. 

35 Структура § 2 недосконала й оманлива. Умовне речення «nisi aliter in ipsa lege expresse cavetur» повин
не передувати головному реченню, якби воно стосувалося як загального права, так і партикулярного права. 
Справді, такою була послідовність в тексті, затвердженому II дослідницькою групою (Nuntia 18 [1984] 80: 
Nisi aliter in ipsa lege expresse cavetur, lex communis minime derogat iuri particulari, пес lex particularis...». Ніхто 
не розповідає про те, чому і ким була складена нова послідовність, яка, мабуть, вважалася тільки редакторсь
ким виправленням (Nuntia 24-25, к. 1507 § 2). Але, згідно із сучасним формулюванням канону, речення «nisi» 
стосується тільки загального права, ніби парохіяльний звичай чи єпархіяльні статути не можуть бути змінені 
Синодом Єпископів: це би суперечило священним канонам (див. к. 2) і канонічній традиції (к. 1501). 
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Після такого відсилання до цивільного права, яке називають «канонізацією» 
цивільного права, цивільне право стає додатковим джерелом канонічного права: 
lex fit canon). Однак, відсилання підлягає двом обмеженням: 1) якщо цивільне 
право суперечить божественному праву, то Церква не має наміру канонізувати 
його, наскільки воно суперечить божественному праву. 2) відсилаючи до цивіль
ного права, канонічне законодавство може встановити деякі власні норми, навіть 
матеріяльно, які виключають канонізацію в тій мірі, в якій вони суперечать ци
вільному праву. 

Канон 1505. Цей канон розглядає питання інклюзивної мови в канонічному 
законодавстві. Кодекс продовжує використовувати чоловічий рід як загальний 
рід, правосильний також і для жіночого роду. Це тільки засіб для спрощення 
юридичного тексту, а не спосіб підкреслити перевагу чоловічої статі. В силу цьо
го канону граматично не інклюзивна мова стає юридично інклюзивною мовою. 
Винятки із цього загального правила повинні стверджуватися в законі виразно; 
прикладом цього є канон, який застерігає свячення за чоловіками (к. 754). 

Дослідницька група обговорювала, чи зберігати цей канон. СІС-1917 мав по
дібний канон, але він стосувався тільки права щодо ченців (к. 490), що було збе
режено в СІС к. 606. Тепер ССЕО застосовує ту саму юридичну логіку до всього 
Кодексу і поза його межами до партикулярного права. Відтак навіть у партику
лярному праві чоловічий рід охоплює жіночий, якщо закон чітко не стверджує 
про виняток або виняток очевидний з його самої природи. 3 6 

2. Звичай (кк. 1506-1509) 
Під звичаєм як правило розуміють загальну і постійну поведінку спільноти 

осіб, що розглядається як нормативна. Без цього останнього елементу загальна 
і постійна поведінка буде тільки побутуванням (usus), виключно соціологічним 
фактом. Як норма поведінки, звичай є також юридичним і конститутивним дже
релом права (ius). У юридичному досвіді людства звичай передував закону (lex), 
який часто тільки визнавав існуючий звичай і унормовував його. Тому, напри
клад, Нікейський Собор (325) визнавав і регулював інститут патріярхату, затвер
джуючи «давній звичай» (к. 6). Поступово звичай дедалі більше поступався за
конам, і тому кажуть що між законами і звичаєм існує обернено пропорційна 
залежність. У сучасних державах статутні закони залишають дедалі менше місця 
для звичаїв. Ані СІС, ані ССЕО не дає визначення звичаю, але ССЕО запровадив 
разюче нововведення у канонічну доктрину про звичай. 3 7 

Канон 1506. У ССЕО саме поняття звичаю як нормативного для Церкви по
в'язане з активною присутністю Святого Духа, який пробуджує і направляє «sen-
sus fidei» Народу Божого. Тому уже в самому звичаї як факті існує конечна по
треба бути визнаним законною церковною владою. Відповідно до к. 23, звичай 

З6/Уия?ю 18(1984)81. 
" Про iter кодифікації кк. 1506-1509 див. Nimtia 10 (1980) 101-106; 18 (1984) 81-83. 
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має силу закону тільки після затвердження законодавця. ССЕО к. 1506, навпаки, 
стверджує, що наскільки звичай відповідає діянню Святого Духа в церковній 
спільноті, церковний законодавець не може бути байдужим чи деспотичним, і, 
виконуючи свою пастирську роль, повинен прислухатися до обов'язку розпіз
нати і затвердити його. Хоча з погляду богослов'я те саме стосується і поняття 
звичаю в СІС, к. 23 анітрохи не розкриває нам пневматологічного виміру звичаю 
в Церкві і не виявляє пастирської ролі законодавця. Радше, звичай нагадує білль, 
який монарх може відкинути чи затвердити на свій розсуд, і який має силу зако
ну настільки, наскільки він схвалений законодавцем. У ССЕО к. 1506 § 1 навіть 
немає згадки про «мовчазну згоду» законодавця, яка містилася в проекті, і запро
вадив натомість діяння Святого Духа. 3 8 Звісно, поведінка спільноти, яка супе
речить відомій нормі божественного права, не може виходити від Духа, а тому 
не може бути нормативною (§ 2). Це повинне служити опорою у розпізнанні не 
тільки для законодавця, але й для самої спільноти; хоча законодавець має офі
ційний обов'язок розпізнання, воно не застережене за ним як монополія. Саме 
це відрізняє СІС і ССЕО. СІС говорить тільки про звичай, «спільноти вірних» 
(к. 23), тобто, католиків і православних (к. 204) ССЕО к. 1506 § 1 говорить про 
«звичай християнської спільноти», яка є ширшою і охоплює окрім католицьких 
і православних Церков, також Церковні Спільноти (протестантів). 

Відповідно до ССЕО, звичай стає нормативним не через зовнішнє втручан
ня компетентної законодавчої влади (єпископа, Синоду Єпископів Патріяршої 
Церкви і т. ин.), а внутрішньо, за умови, що він відповідає критеріям, визначе
ним Кодексом (кк. 1506-1507). Це вагомий відхід від СІС-1917 к. 25, відповідно 
до якого «звичай у Церкві отримує силу права виключно від згоди компетентної 
церковної влади». 3 9 ССЕО не згадав виразно згоду законодавця, у той час як СІС 
к. 23 вимагає затвердження, що видається ще вагомішим від згоди. Однак, зго
да чи затвердження законодавця не має форми конкретного акту, а відбувається 
мовчазно ipso iure, коли умови, встановлені канонами, що затверджені найви
щим законодавцем, підтверджуються у звичаї. Зауважте, що ССЕО к. 1506 § 1 не 
стверджує, що звичай має силу закону (lex), а що він «може отримати силу права». 

3 8 Консультативний орган PCCICOR запропонував пропустити речення «quatenus actuositati Spiritus Sancti 
in corpore ecclesiali respondet». Однак пропозиція видалася Дослідницькій групі непереконливою; радше ви
давалося, що вона наводила аргументи на користь збереження цього речення. Бо мотивація, яка подавалася на 
користь її пропущення, а саме, що звичаї часто походять з «вад, права з якнайменшими зусиллями, ліні» тільки 
«підтверджує важливість фрази для Сходу»; крім того, «за допомогою слова «quatenus» усуваються усі звичаї, 
що грунтуються на всьому иншому, що не такс добре» (Nuntia 18 [1984] 82). 

35 СІС-1917 к. 25 був ТІ для ССЕО к. 1506 § 1. Див. Nuntia 2, с. 69, к. 1. Питання, чи звичай отримує силу 
закону за згодою законодавця, багато дискутувалося в доктрині. Це, безумовно, не відображає традиції ран
нього християнства: наприклад, Нікейський Собор у 325 р. у к. 6 не надав юридичної сили давньому звичаю, а 
визнав його юридичну силу і застосував його. ССЕО розглядає звичай з цього погляду. Історично, у ранній чи 
класичний період римського права, звичай був «quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit» (Cicero, 
dc inv. 2, 22, 67). Але в імперський період імператор став фактично єдиним джерелом права: «Quod ргіпсірі 
piaeuit legis habet vigorem» (Ulpian: D 1,4, 1, pr.). Після Діоклетіана constitutioprineipis стало єдиним джерелом 
права, а тому в Кодексі Юстиніана було стверджено: «Tarn conditor quam interpres legis solus imperator iuste 
existimabitur» (c. 1, 14, 12, 5). Доктрину, яка підтримувала СІС-1917 к. 25, формувала імперська модель, у той 
час як східне канонічне право відображає ранішу модель. 
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Між спільнотою і законодавцем немає протистояння: вони містично об'єднані 
і юридично взаємопов'язані. 4 0 

Канон 1507. Цей канон вказує на умови, які повинні бути виконані, щоб зви
чай отримав силу права: 1) він повинен бути розумним; 2) він повинен бути зви
чаєм спільноти, яка принаймні здатна прийняти закон (див. нижче); 3) звичай 
повинен бути цього звичаю і його мають мирно дотримуватися у спільноті впро
довж часу, приписаного правом; 4) але якщо звичай суперечить діючому кано
нічному праву або діє поруч з ним, цей час повинен тривати тридцять років, 
повних і безперервних; 5) якщо, однак, звичай суперечить канону (lex canonicà), 

що забороняє майбутній звичай, він може переважати над каноном тільки після 
ста років, або повинен бути незапам'ятним звичаєм (що не обов'язково довше 
від ста років; цей час може бути навіть коротшим, але походження звичаю не 
повинно бути прив'язане до певного календарного року чи періоду в пам'яті су
часного покоління). 

Відповідно до канонічної доктрини і коментаторів СІС-1917, спільнота, яка 
здатна прийняти закон, також може дати закон сама собі чи створювати законо
давство. До таких спільнот належать діоцезії, Церкви sui iuris і ті чернечі інсти
тути та їхні елементи, якими керує вищий настоятель, що є священнослужите
лем. Це визначення виключає парохії, окремі чернечі доми і т. ин. Словом, тільки 
ті спільноти, що можуть створювати закони, можуть приймати їх. 4 1 

Відповідно до СІС к. 25, тільки в тому разі, коли спільнота дотримувалася 
звичаю з усвідомленням обов'язку його збереження, звичай отримає силу закону 
(lex). Без такого психологічного фактору чи наміру може йти мова тільки про по
бутування. У ССЕО виразно не згадується про такий намір, але він передбачений 
de-facto у мирному дотриманні впродовж 30 років. У будь-якому разі, компетент
ний законодавець може затвердити звичай навіть ще до завершення періоду (§ 4) 
або дати свою згоду, принаймні тиху. Якщо законодавець виразно осуджує зви
чай, то канонічно він перестає вважатися розумним (§ 2). Але це осудження не 
довічне. Якщо мине час, і осудженого звичаю далі будуть дотримуватися, і його 
таким чином можна буде вважати столітнім або незапам'ятним, він може стати 
канонічно виправданим і набути вартости закону. 

Канон 1508. Текстуально цей канон є максимою римського права. 4 2 Закон, 
так би мовити, має скласти тест на виживання, коли спільнота його приймає 
і дотримується або приймає із застереженнями і дотримується мирно або ні. Таке 
випробовування часто може продемонструвати, наскільки придатним є закон для 
досягнення своєї мети. Таке практичне тлумачення закону доповнює його абст-

40 G. Comotti, Note in margine alla disciplina délia consuetudine nel Codex Canonum Ecclesiarium Orientalium, 

y: Coppola, Incontro, vol. 2, 57-71. Згідно з Comotti, ССЕО зробив цінний внесок y традиційну доктрину зви
чаю, вироблену в vhortus conclusus» Західної Церкви, відокремивши ефективність звичаю від надзвичайної 
дискреціональности законодавця (к. 70). 

41 Цей погляд заперечує F. X. Urrutia, Les Normes Générales (Le Nouveau Droit Ecclésial), Paris, 1994, n. 268, 

який включає до спільнот, що здатні приймати право, парохії, товариства, університети і т. ин., і всіх подібних 
юридичних осіб. 

,zDigesta 1, 3,27. 
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рактне тлумачення, чи то доктринальне, чи то автентичне. Відтак знання канонів 
Кодексу з'ясовується у світлі життя, «у світлі справжніх східних традицій». 4 3 

Канон 1509. Підстава для скасування звичаю є двояка: спірний звичай, який 
набуває сили права відповідно до к. 1507; або суперечне право. Однак право не 
відміняє столітніх чи незапам'ятних звичаїв, якщо виразно не згадує про них, 
для чого використовується звичайна формула «попри будь-який суперечний зви
чай, столітній чи незапам'ятний». Щодо инших звичаїв к. 1502 § 2 про скасуван
ня законів слід застосовувати аналогічно. 

3. Адміністративні акти (кк. 1510-1539) 
Адміністративні акти 4 4 належать радше до виконавчої влади, яка разом із за

конодавчою і судовою владою становить владу управління в Церкві. Виконавча 
влада, передусім, функціонує заради добра, якого потрібно досягнути в окремій 
ситуації, або тому, що воно стосується окремих осіб, чи в будь-якому разі груп, 
які не мають спільного добра, або тому, що воно розглядається в конкретній мін
ливій і тимчасовій ситуації, якщо йдеться про спільноту зі спільним добром. Це 
переважно царина адміністративних актів, про які Кодекс говорить, що їм бра
кує або постійности, або загальности, або навіть двох якостей, що властиві зако
нам. Позаяк адміністративні акти також не повинні суперечити загальному доб
ру, вони регулюються законами і повинні підлягати їм. 

Позаяк вони мають нормативну цінність, адміністративні акти є джерелами 
права (ius). Вони також дещо подібні до законів, позаяк мають власний iter для 
їхнього існування, для повідомлення зацікавленій стороні, для тлумачення і ска
сування і т. ин. 

Впорядковуючи питання, Кодекс, передусім, визначає елементи, спільні для 
всіх адміністративних актів (кк. 1510-1516). Далі він вказує на деякі аспекти що
до процедури видання адміністративних декретів (арт. 1) і стосовно виконання 
адміністративних актів (арт. 2); зрештою, Кодекс окремо розглядає рескрипти 
в загальному (арт. 3) і, спеціяльно, привілеї (1-е) і диспензи (2-е). 

Канон 1510. Адміністративні акти, що розглядаються в цьому розділі (кк. 1510-
1539), не включають усіх актів управління в Церкві, а тільки ті, що вказані в 
к. 1510. Це акти, встановлені тими, хто має владу управління (к. 979) або при
йняли цю владу через делегування (к. 981). Тому, наприклад, акти управління не-

"Nuntia 18 (1984) 83. 
44 Між звичаєм та адміністративними актами СІС помішує Титул, присвячений «Загальним декретам та 

інструкціям» (кк. 29-34). ССЕО не місить жодних канонів про загальні декрети чи інструкції. Це не означає, 
що вони не відомі Східним Церквам, як це авторитетно продемонструвала СОС, Instruction (див. коментар до 
к. 1493, вище с. 817). Позаяк ССЕО говорить, чим є інструкція з погляду юриспруденції, можна звернутися, 
в силу кк. 1499 і 1501 до СІС к. 34, який стверджує: «Інструкції пояснюють положення законів і розглядають 
спосіб надання їм чинности Інструкції видаються для тих, хто повинен виконувати закони, і вони обов'язкові 
для них під час їхнього вик тня. Вони можуть бути видані в межах їхньої компетенції тими, хто має вико
навчу владу». Інструкції не можуть переважати над законами. Якщо інструкції видані східними патріярхами, 
то слід розуміти, що вони мають таке значення. Загальні декрети, на кшталт декретів Вселенських Соборів 
і синодів, юридично рівносильні законам (див. СІС кк. 29-30). 
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клирнцьким чернечим інститутом тут не розглядаються. Тут йдеться про такі го
ловні адміністративні акти: декрети, накази і рескрипти. За допомогою декретів 
приймається рішення (наприклад, усунення з уряду) або здійснюється канонічне 
розпорядження (наприклад, надання уряду); вказівки і заборони дають за допо
могою наказів окремим особам чи визначеним особам, зокрема для виконан
ня закону; привілеї, диспензи, дозволи та инші такі ласки надаються через ре
скрипти. 

Канон 1511. Адміністративний акт є актом вищої влади, яка може діяти 
особисто або у співпраці з иншими особами для виконання того самого акту. В 
останньому рескрипт видається у формі доручення. Він існує від моменту ви
дання і може мати наслідок у будь-який момент від того часу. Це залежить від 
самої природи адміністративного акту і його форми. Якщо застосування адмі
ністративного акту доручається виконавцеві, то він має наслідок від моменту 
його виконання. У випадку рескриптів, це відбувається з моменту відправлення 
листа; для декретів і наказів це відбувається від моменту їхнього повідомлення. 
Повідомлення зазвичай письмове, але у виняткових випадках можна використа
ти инший метод, за умови, що це можна буде довести (див. к. 1520). Латинське 
слово «intimare» не означає просто «повідомити» чи «поінформувати», а радше 
владне та адміністративне повідомлення; це юридичний акт оголошення чи до
ведення до відома у спеціяльний спосіб. 4 5 

Канон 1512. Цей канон встановлює правила для тлумачення адміністратив
них актів, і є паралеллю до к. 1499 про тлумачення законів. Він відповідає СІС 
кк. 36, 77 і 92. 

Маючи справу з окремими справами, тлумачення адміністративних актів не 
може бути поширене на подібні випадки через використання аналогії (к. 1501), 
а, як тлумачення у формі судового вироку (див. к. 1498 § 3), повинне обмежува
тися випадками, про які йде мова (§ 1). 

У разі сумніву, щодо шести справ, перелічених в § 2, адміністративний акт 
слід тлумачити стисло. Инші адміністративні акти, особливо ті, що надають лас
ку (gratia) на кшталт привілею (§ 3) чи диспензи (§ 4) слід тлумачити широко. 

Канон 1513. Адміністративні акти можуть втрачати силу в різний спосіб, які 
розглядаються в цьому каноні. Зокрема, слід зауважити, що адміністративний 
акт має власне життя, що не залежить від влади, яка видала його, і саме тому, що 
він належить до царини публічного управління. Тому його не відкликає подаль
ший закон, хіба що це виразно стверджено у законі або йдеться про вищий закон 
(§ 1); він не втрачає сили після завершення перебування на уряді того, хто видав 
акт, хіба що виразно застережено инше (§ 2). Скасування адміністративного акту 
через инший акт тої самої чи вищої влади має наслідок з моменту повідомлення 
(§ 3). Позаяк диспенза має бути мотивована, після зникнення спонукуючої при
чини вона також втрачає силу (§ 4). 

4' Див. Nedungatl, Companion, 347-349. 
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На особливості § 5 потрібно наголосити. Якщо адміністративний акт є окре
мим декретом 4 6 чи наказом, виданим для прискорення виконання закону, він втра
чає свою силу, коли перестає існувати закон. Окремий наказ втрачає силу, коли 
влада з припиненням влади того, хто видав його (з будь-якої причини: смерть, 
перехід, зречення...), хіба що він був законно наданий документом, який може 
бути наведений як доказ. 

Канон 1514. Адміністративний акт для зовнішнього користування має на
слідки у зовнішньому обсязі (див. к. 980 § 2); тому, повинен бути таким, щоб 
його можна було продемонструвати в зовнішньому обсязі. Письмова форма, чи 
то для самого адміністративного акту, чи то для його подальшого виконання, 
якщо він виданий у формі доручення, є найпростішим, якщо не єдиним, спосо
бом доказу. Тому законодавець приписує таку письмову форму, яка виконуватиме 
роль реєстраційного запису і наступного доказу. Це, однак, не потрібно для пра-
восильности, позаяк цей закон не містить жодної клявзули, яка позбавляє пра-
восильности. По суті, к. 1520 § 2 у деяких випадках передбачає иншу можливу 
форму; а к.1527 дозволяє надання ласки «vivae vocis огасиїо». 

Канон 1515. Адміністративні акти, що порушують набуті права або супе
речать законам чи звичаям, не мають сили, позаяк вони протиставлені принципу 
законносте, якому підлягає адміністративна влада. Така сама скасовуюча кляв-
зула для цього рескрипту можлива тільки з боку компетентної влади, яка також 
може визначати набуті права чи змінювати закони. 

Канон 1516. Слід пам'ятати, що умови, додані для правосильности, стосу
ються тільки адміністративних актів, а не жодних инших актів, наприклад, судо
вих чи законодавчих. Цей канон може спричинити певні труднощі для тлума
чення, позаяк він прішисує ознаку неправосильности навіть умовам рідною мо
вою, що виражають те саме значення, що й латинські «si, nisi, dummodo». СІС 
говорить про ці умови тільки латинською мовою. Було висловлено прохання про 
скасування клявзули «vel aliam eiusdem significationis», для того щоб зробити пе
релік вичерпним, відповідно до принципу юридичної певносте. Це прохання, од
нак, було прийняте тільки частково; чи, радше, тою мірою, що перелік став ви
черпним; воно не було прийняте щодо можливого використання СИНОНІМІВ.47 

3.1. Процедура і видання позасудових декретів (кк. 1517-1520) 
Процедури можна узагальнити до двох типів: ті, що передбачені для вине

сення вироку в трибуналі; і ті, які заверілуються адміністративним актом. Де
коли впродовж судового процесу суддя повинен видати декрет, щоб вирішити 

46 Протилежним до «окремого декрету» є загальний декрет, який мається на увазі в ССЕО, хоча на відміну 
від СІС, Кодекс не розглядає його (примітка 43 угорі). 

47 Було дане подальше пояснення: «Ця пропозиція прийнята тільки частково, тому що канон також стосується 
декретів, виданих владою, нижчою від Святого Престолу, особливо місцевими єпископами, і редаговані мова
ми відповідних місцевостей, для яких вищезгадана клявзула має своє повне значення. Щодо латинської мови 
дослідницька група робить канон вичерпним, у той час як клявзула «рег aliam eiusdem significationisn стосуєть
ся тільки «linguae veanaculae» (Nuntia 18 [1984] 86). Однак не видається, що таким чином проблема певносте 
права була цілковито вирішена, саме щодо нижчої влади, для якої призначене це положення. 
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якесь вставне питання, що постає до вироку. Ми обговорюємо тільки позасудо-
ві декрети. 

Канон 1517. Представник влади, який хоче видати декрет, повинен, переду
сім, зібрати (exquirat) усі факти і докази, що потрібні для цього; він повинен бути 
впевнений, що володіє всією належною інформацією, вислухавши думку і пора
ди всіх тих осіб, яких він повинен почути відповідно до приписів права; він по
винен подбати про те, щоб не завдати нікому шкоди, і особливо вислухати осіб, 
яких декрет безпосередньо стосується, передусім тих, чиї права можуть бути по
рушені. Він повинен зібрати усю потрібну інформацію і докази та ознайомити 
з ними зацікавлені сторони, навіть якщо вони не просять про це. Він також пови
нен дати їм можливість пояснити свої позиції, навіть через адвоката, упродовж 
терміну, визначеного самою владою. Це ознака доброго управління - подбати про 
те, щоб можливі заперечення щодо декрету були оголошені і вирішені перед ви
данням декрету. Він також повинен захистити громадське і приватне майно: від
так, можливо, йому потрібно зберігати певну інформацію та докази в таємниці, 
щоб їхнє оприлюднення не завдало громадської чи приватної шкоди. 

Канон 1518. Публічне управління не повинне бути надто повільним. Повіль
не управління, як і запізніла справедливість, може спричинити несправедливість. 
Канон 1518 встановлює шістдесят днів як максимальний термін, впродовж яко
го повинен бути виданий декрет. Але партикулярне право Церкви sui iuris може 
встановити инший термін. Якщо в межах встановленого часу декрет не було ви
дано, то прохання може бути поновлене. Тридцятиденне мовчання прирівнюєть
ся до негативної відповіді, а тому в прохача з'являється можливість домагатися 
власного права. 4 8 

Канон 1519. Адміністративна влада, хоча й підпорядкована законам, як мате-
ріяльним, так і процедурним, має широке поле дій. Саме так потрібно розуміти 
цю норму, дану законодавцем авторові декрету. Поважаючи норми (закони і зви
чаї), автор декрету передусім повинен дбати про мету (спасіння душ і загальне 
добро), дотримуючись справедливости і безсіоронносіи. 

Щоб уникнути сваволі і гарантувати забезпечення прав вірних, вища влада 
повинна виразити в декреті, принаймні загально, мотиви, які підтримують йо
го. Якщо, однак, існують причини, які не дозволяють розкривати мотивів, щоб 
уникнути ризику громадської чи приватної шкоди, мотиви повинні бути записані 
в таємній книзі. У разі подальшого рекурсу їх слід показати компетентній владі, 
якщо вона просить про це. 

48 Відповідна норма СІС (к. 57) має деякі відмінності: наприклад, 90 днів замість 60 днів, встановлених 
ССЕО. На відміну від останнього, СІС не встановлює 30 днів як термін відповіді на письмове нагадування; 
відтак її потрібно чекати ще 90 днів. Це може спричинити зайву затримку. Але, на відміну від ССЕО, у тому 
самому СІС існує рятівне нагадування про «обов'язок» відповісти і про ризик потреби відшкодувати будь-
яку шкоду, спричиненою затримкою. В инших місцях ССЕО також підтверджує обов'язок відшкодувати будь-
які втрати, завдані юридичним актом або його відсутністю (к. 936) і передбачає (к. 1464) покарання винного 
сипсіаюг («зволікальника»). 
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Канон 1520. Три параграфи цього канону відповідають трьом канонам СІС 
(кк. 54, 55, 56). У них йдеться про виконання декретів. Декрет отримує силу пра
ва, після того як був належно доведений до відома, навіть якщо той, кому він 
призначається, відмовився його прийняти. Спосіб доведення до відома не при
писаний у всіх деталях і залежить від рішення виконавця, який повинен вибрати 
найбезпечніший спосіб за даних обставин. Щоб уникнути громадської чи при
ватної шкоди текст декрету повинен бути зачитаний перед двома свідками чи но-
тарем, але процедура занотована і підписана присутніми. Після цього декрет вва
жається врученим чи доведеним до відома. Але деколи той, кому призначений 
декрет, може повністю уникати співпраці і відмовитися приймати декрет чи під
писувати протокол. Якщо, зробивши усе можливе в межах розумного, щоб по
відомити декрет, виконавець виявляє, що позиція зацікавленої особи абсолют
но нерозумна і негативна, декрет слід розглядати як повідомлений, навіть якщо 
ця особа не побачила чи не почула його чіткого змісту. Бо неможливе нікого не 
зобов'язує, і Церква не може стати заручником особистої примхи. 

3.2. Виконання адміністративних актів (кк. 1521-1526) 
Видаючи адміністративні акти, вища влада може попросити допомоги инших 

осіб. Така співпраця може бути більшою чи меншою за обсягом, відповідно до 
участи, якої вища влада вимагає від помічника. Фактично, під час виконання де
крету, встановлюється зв'язок між тим, хто дає доручення, і виконавцем. Викона
вець повинен дотримуватися часових меж, встановлених тим, хто доручає вико
нання, як для правосильности, так і для дозволености здійснення свого мандату. 
Якщо виконавець не виконає умов для його правосильности, виконання дору
чення буде недійсне (див. к. 1523). Однак, Кодекс дає норми, які слід поважати: 
виконавець повинен, передусім, гарантувати, що умови виконані відповідно до 
к. 1522; у принципі, виконавець може довірити (відповідно до норми к. 1524) 
виконання иншому, який замінить його в ролі виконавця; фактично, адміністра
тивний акт може бути виконаний навіть його наступником на уряді (к. 1525); 
зрештою виконавець може повторити виконання акту, якщо раніше він допустив 
помилку, що робила акт недійсним (к. 1526). 

3.3. Рескрипти (кк. 1527-1530) 
З-поміж инших адміністративних актів рескрипти вирізняються тим, що пе

редбачають чиєсь прохання, навіть не обов'язково того, хто безпосередньо за
цікавлений; вони правосильні незалежно його від прийняття з боку зацікавленої 
сторони (див. к. 1528). Тому акт вищої влади з'являється як відповідь. Саме через 
цю характерну рису рескрипт характеризують як акт ласки. За допомогою ре
скрипту не накладають обов'язків, кар чи будь-яких инших неприємних речей, 
а радше надають привілеї, диспензи, дозволи чи ліцензії, а також инші такі ласки 
(gratia: «grace»). Два типи рескриптів заслуговують на особливу увагу: привілеї 
і диспези. 
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Канон 1527. Рескрипти, про що свідчить саме слово, зазвичай надають пись
мово, як і будь-які инші адміністративні акти, що мають вартість на зовнішньому 
форумі (див. к. 1514). Тим не менш, практика вимагає, щоб з боку Святішого 
Отця Римського Архиєрея, ласки, привілеї і диспензи надавалися усно, особливо 
отцям кардиналам. Дари, які надавалися усно, власне кажучи не є рескриптами, 
а дорівнюють їм, позаяк до них застосовуються ті самі норми (§1). Якщо особа 
не має права на те, що їй було надано, це називають ласкою (gratia); і якщо ласка 
була надана усно, то особа повинна навести докази, щоб використовувати її у зо
внішньому обсязі, щоразу, коли це вимагається згідно із законом (§ 2). 

Канон 1528. Про рескрипт можна просити не тільки для себе, але й для ин-
шого. Навіть без його згоди. Консультативному органу це здалося дивним, і він 
попросив про скасування цієї можливости, позаяк вона суперечить свободі. Але 
ця пропозиція була відхилена дослідницькою групою: «Вища влада безумовно 
може надавати ласки тим, хто не хоче їх; вже від них залежить, чи вони скорис
таються ними». 4 9 

Канон 1529. Прохання про рескрипт має бути вмотивованим. І мотиви пови
нні бути розумними, поважними, достатніми і правдивими. Однак істині може 
зашкодити те, що наведені фальшиві причини (obreptio: expositio falsi), або що 
справжні причини не наведені (subreptio: reticentia veri). Рескрипт правосильний, 
якщо прохання містить принаймні один правдивий і виправданий мотив (§ 2). 
Він неправосильний, якщо в ньому виражено те, що згідно з практикою курії 
відповідного єрарха, потрібно було виразити. У практиці Римської Курії (яка не 
подана в Кодексі як нормативна), багато спонукуючих причин розглядаються як 
одна виправдана причина. 

Канон 1530. Цей канон відповідає СІС кк. 64 і 65, і завдяки своїй загальності 
він набагато стисліший і простіший. По-перше, нижча влада не може правосиль-
но надати ласки після відмови вищої влади, хіба що остання виразно погодилася. 
Норма оберігає гідність вищої влади, хоча й водночас відкриває новий шлях для 
законного подолання відмови через нижчу владу.5 0 По-друге, якщо у ласці одного 
разу відмовила одна влада, вона не може бути правосильно надана иншою одна
ково компетентною чи вищою владою, якщо прохання приховує факт відмови. 

Тим не менш, слід зауважити, що норма враховує тільки випадок ласки, у якій 
вже було відмовлено. Фактично, не заборонено звертатися з проханням до иншої 
компетентної влади, перш ніж було дано відповідь на перше, чи звертатися до 
кількох влад водночас. 

<9Nuntia 18 (1984) 89. 
50 Пропозиція вставити клявзулу «Nisi habitis a priore Ordinario denegationis ratiombus» не була прийня

та, «тому що канон дуже загальний і повинно бути очевидно, що навіть коли причини відмови вищої влади 
повідомлені нижчій владі, остання не може діяти правосильно без згоди вищої влади, чи то Святого Престолу, 
чи то иншої законної влади» (див. Nuntia 18: 89). 
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3.3.1. Привілеї (кк. 1531-1535) 
Рескрипти, які надають привілеї, є адміністративними актами, що передбача

ють поодинокі випадки, відповідно до причин, які спонукають вищу владу віді
йти від загальної норми права. Привілей дещо подібний до закону, позаяк при
пускається, що він вічний (див. к. 1532 § 1). У цьому він набагато перевершує 
диспензу, яка радше нагадує виняток із закону. Якщо він суперечить закону, то 
має законодавчий характер, позаяк це норма для окремої особи чи юридичної 
особи. 

Канон 1531. Привілей, зокрема, є ласкою, що надана фізичній чи юридичній 
особі. Він може бути наданий тільки законодавцем чи тим, кого він уповнова
жив. Він може бути особистим, предметним чи місцевим, залежно від того, чи 
він надається з уваги на особу, річ чи місце. 

Канон 1532-1535. Існують різні способи зникнення привілеїв. Зречення при
вілею повинна прийняти компетентна влада, щоб воно стало правосильним, са
ме через владну природу його надання з огляду на службу спільноти. Справді, 
у деяких випадках зректися привілею неможливо через шкоду для Церкви чи 
инших (к. 1533 § 3). Навпаки, якщо це тягар для инших, то привілей може бути 
втрачений за давністю або через мовчазне зречення (к. 1534). По суті, цілком 
можливо, що привілеєм можуть зловживати, завдаючи шкоди церковній спіль
ноті. У цьому випадку може бути розпочата процедура, що може призвести до 
втрати привілею відповідно до к. 1535. Позбавлення в цьому випадку має карний 
характер, і тому вимагає попередження. 

3.3.2. Диспензи (кк. 1536-1539) 
Закони, саме тому що вони спільні й однакові для всіх, можуть в деяких ви

падках і в певній ситуації завдавати шкоди окремим особам, і це вимагає осо
бливої уваги з боку законодавця, який повинен дбати, щоб норма поведінки була 
пристосована до особистого становища. За допомогою інституту диспензи ком
петентна церковна влада пристосовує загальну норму до потреб окремих осіб, 
звільняючи їх від обов'язку закону у встановлених випадках. У православному 
канонічному праві диспенза підпадає під оікопотіа, концепцію, що теологічно 
багата, але канонічно неточна - яка викликає чимало дискусій серед православ
них богословів і самих каноністів. 5 1 

Канон 1536. Диспенза можлива тільки від церковних законів; від божествен
них законів не можна диспензувати. Диспенза - це пристосування закону до кон
кретної ситуації в спеціяльному й особливому випадку (якби вона була загаль
на і постійна, то була би звільненням). Для надання диспензи повинні існувати 

51 Nuntia 10 (1980) 92-94; у: Kanon VI (1983); Hubert Müller, «Oikonomia and aequitas canonica», у: Incontro, 

1, 293316. Oikonomia є справді дуже глибокою і багатою богословською концепцією. Традиційне православне 
несприйнття розрізнень залишило її загальною концепцією, не поділивши конкретно на певні категорії. Відтак 
вона залишається надто неясною і непрактичною, щоб використовуватися у функціонуванні права, і саме через 
це, після поважних досліджень, про неї вирішили не згадувати в ССЕО. Вона охоплює диспензу, звільнення, 
справедливість, ерікеіа, виправдання, припинення закону і т. ин. 
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виправдані причини; в иншому разі вона була би цілком довільна і завдала би 
шкоди спільному добру, заради якого снує закон. Виправданість і доречність ви
мірюються відносно до обставин справи і важливости чи суворости закону, від 
якого надається диспенза. Диспенза відрізняється від виправдання. Ніхто не зо
бов'язаний дотримуватися закону, який завдає значно більших незручностей, ніж 
це передбачено законодавцем і характерно для дотримання права. Тому, напри
клад, важко хвора людина має виправдання і не потребує диспензи від закону про 
піст. Радше, диспенза потрібна, коли причини не вистачає для виправдання дис
пенза завжди потребує виправданої і вагомої причини, і це, передусім, духовне 
добро вірних (§ 2). Брак чи недостатність причини робить диспензу незаконною, 
навіть якщо її надав той самий законодавець; вона також иеправосильна, якщо її 
надав той, хто не має компетенції диспензувати від закону або влади над особою. 
Для того щоб не створювати проблем зі сумлінням і непевних правових ситуацій, 
законодавець встановлює, однак, що в разі сумніву щодо достатности причини, 
диспенза є дозволена і правосильна (§ 3). 

Канон 1537. Від деяких законів неможливо диспензувати. До них належать 
закони, що істотно конститутивні для інститутів та юридичних актів, карних 
і процедурних законів. Інститути і юридичні акти є результатом цілісносте за
конів, які формують і визначають їх. До таких належать, наприклад, інститути 
посвяченого життя, подружжя, відомства Римської Курії, вирок судді, декрет, на
каз і т. д. У комплексі законів, які регулюють такі інститути та юридичні акти, 
деякі детермінують саму їхню сутність до такої міри, що ліквідувавши такі зако
ни, інститут чи юридичний акт змінить свою природу. Елементи, які становлять 
сутність таких інститутів чи актів, можуть належати до божественного права або 
ні. Від елементів божественного права не можна диспензувати. І від законів, що 
конститутивні для юридичних інститутів, які особа не має компетенції, також 
не можна диспензувати. Наприклад, компетентний законодавець, може змінити 
конститутивні елементи інституту посвяченого життя, але не инші, а тому він 
також не може диспензувати від цих законів. Так само, коли юридичний акт має 
істотні конститутивні елемента божественного і людського права, від них дис
пензувати не можна. 

Канон 1538. Цей канон має велику пастирську вагу і може значно допомогти 
як пастирям, так і їхній пастві. Єпархіяльний єпископ може диспензувати своїх 
вірних від усіх законів (leges) загального і партикулярного права (his) своєї Церк
ви sui iuris щоразу, коли він вважає, що диспенза сприятиме їхньому духовному 
добру. Однак він не може диспензувати від законів, згаданих в к. 1537, а також 
тих, що застережені за законодавцем. По суті, застереження є актом, за допомо
гою якого компетентна влада зберігає за собою компетенцію також і стосовно по
дальшої диспензи. Таке застереження (наприклад вищим настоятелем чернечого 
інституту) означає, що можлива диспенза, надана кимось иншим, навіть якщо це 
єпископ, буде недійсною. 5 2 
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Виняткова нагальна ситуація розглядається в § 2, що надає корисні норми 
для всіх инших єрархів (а відтак для вищих настоятелів чернечих інститутів), 
а не тільки для єпархіяльних єпископів. Для встановлення такої ситуації слід 
перевірити три умови: 1) диспенза від закону застережена за иншою владою; 
2) важко звернутися до цієї влади; 3) зволікання загрожує небезпекою значної 
шкоди. Трудність у зверненні до компетентної влади залежить від законів, дис-
пензування яких застережене. Трудність слід вимірювати на підставі звичайних 
засобів рекурсу. Телефон чи факс зазвичай вважався надзвичайним засобом, і 
може досі вважатися таким у багатьох країнах третього світу, але аж ніяк у роз
винутому світі. Ситуація не змінюється просто тому, що рекурс міг би бути по
даний до инших осіб, які мають владу диспензувати з огляду на певне доручення. 
Небезпека великої шкоди може мати духовну, дочасну чи матеріяльну природу. 
Диспенза можлива тільки в тому разі, якщо її зазвичай надає той, за ким вона 
застережена, або якщо можна розумно передбачити, що вона може бути надана 
ним. Фактично, такою не є диспенза від закону про клирицький целібат відпо
відно до к. 396. Як було зауважено на початку, цей канон підкреслює пастирську 
природу Кодексу і канонічного права як права Церкви, Таїнства спасіння. 

Канон 1539. Хто може диспензувати і де? Якщо йдеться про місце, то кожен, 
хто має владу диспензувати, може завжди здійснити це повноваження в межах чи 
поза межами своєї території. Щодо осіб, то якщо вони його підлеглі, він може на
дати диспензу в межах чи поза межами своєї території; однак, щодо мандрівни
ків (peregrini), якщо виразно не стверджено иншого, тільки якщо вони фактично 
перебувають на його території. Зрештою, особа, яка може диспензувати инших, 
може також диспензувати на тих самих умовах себе, що не так очевидно, як мож
на було би подумати, 5 3 і тому канон стверджує це чітко, навіть якщо потрібне не 
викликає сумніву в канонічній науці. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
Щодо цього Титулу загалом, крім робіт, наведених у примітках, можна також згада
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в'язані з Титулом XXIX ССЕО. 
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52 Див. Nedungatt, Companion, 355. Як вказує Недунгатт, диспенза про яку йде мова в § 1, стосується за
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Титул XXX 

ДАВНІСТЬ І ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСУ 
(кк. 1540-1546)1 

1. Давність (кк. 1540-1542) 
Давність - це юридичний інститут, який Церква перейняла в основному з ци

вільного права, норми якого, як правило, правосильні в силу їхньої канонізації. 
Однак, завдяки мудрости, що походить з Євангелії, Церква очистила його від де
яких елементів, що можуть суперечити чи менше узгоджуватися з природним 
правом, особливо щодо доброї віри. 

Канон 1540. Давність - це спосіб набуття або втрати права (аквізитивна чи 
узукаптивна давність), а також звільнення себе від обов'язків (ліберативна дав
ність), коли виконані умови передбачені правом. Церква, як правило, відсилає до 
цивільного права у питанні давности: це застосування загальної норми (к. 1504), 
і його слід тлумачити згідно з нею. 2 

Допускається, що канонічне право може створювати власні норми щодо цьо
го, але тільки загальне, а не партикулярне право може робити це: 3 к. 1504 зро
зуміло, що цивільне право може бути канонізоване настільки, наскільки воно не 
суперечить божественному праву (к. 1504). 

Канон 1541. Давність обумовлює добра віра. «У контексті цього канону до
бра віра може бути визначена як переконання у сумлінні, що особа володіє пев
ним правом як своїм власним зі збереженням прав инших або, що особа вільна 
від обов'язків, зі збереженням прав инших або без шкоди їм.». 3 Переконання мо
же бути помилковим, якщо воно певне, то це добра віра; якщо існує сумнів, то 
внаслідок цього може з'явитися погана віра. Добра віра і погана віра не завжди 
скоряються доказу, вони не залежать від свідчень суб'єкта. По суті, давність як 
інститут, який, прагнучи до соціяльного добра, певности закону і мирного воло
діння правами, абсолютно не допускає шахрайства, брехні і обману, які у своїй 

1 У цьому перекладі, зробленому з оригінального італійського рукопису, наданого автором, редактор до
дав деякі примітки, особливо зі східної перспективи, за згодою автора. Італійський текст було опубліковано в 
Commente, 1195-1199. 

2 Під час кодифікації вислів hire civili замінив «legislatione civili repectivae nationis» попереднього тексту 
(Nuntia 18: 94). lus і legislatio - це не те саме. Фактично (і це правильно) подальших уточнень не було наведено. 

3 Letter and Spirit, с. ПО. 
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суті аморальні. Тому, для того щоб давність почалася і завершилася позитивно, 
обов'язково потрібно, щоб в активного суб'єкта давности була добра віра, ие 
тільки на початку, але й впродовж усього часу. Добра віра повинна бути «бого
словською», а не просто виключно «юридичною». Фактично, юридичне зако
нодавство не може гарантувати доброї віри, хіба що за допомогою юридичних 
доказів. По суті, інститут давности може бути узаконеним перед природним пра
вом, тільки якщо добра віра існує в богословському сенсі, чи радше перед влас
ним сумлінням і впродовж усього потрібного часу. 

Добра віра потрібна для того, щоб давність правосильно почала діяти. Дав
ність виникає наприкінці певного періоду часу, тривалість якого може відрізня
тися відповідно до визначення права. Визначений у праві час буде відрізнятися 
відповідно до справи чи суб'єктів стосовно яких діятиме давність. Для цього 
слід враховувати не тільки початок, але й увесь проміжок часу, передбачений за
коном. Деколи канонічне законодавство обмежене доброю вірою тільки на по
чатку терміну давности. Канон 1152 діє незалежно від доброї віри. Тому, у кар
них позовах, давність не залежить від доброї віри будь-кого, а від потреби, щоб 
справедливість була звершена в розумних часових межах; в иншому випадку 
давність сама стає несправедливістю. 

Канон 1542. Застосовуючи другий можливий виняток, згаданий в к. 1504, 
канонічне законодавство перелічує деякі права, що не підлягають давності. Слід 
зауважити, що деякі з них існують відповідно до розпорядження самого права, 
природного чи позитивного. 

2. Обчислення часу (кк. 1543-1546) 
Судовий досвід вимірюється часом, особливо стосовно віку осіб, фундамен

тальних етапів життя, як наприклад, початок, тривалість і кінець юридичного 
зв'язку, стану життя і т. ин. Тому потрібно, щоб час був добре визначений і вста
новлений так, щоб це забезпечувало певність права, особливо щодо особистого 
становища. Законодавець пропонує нам певні критерії. 

Канон 1543. Канон передбачає инші можливі приписи права. Цим правом 
може бути цивільне або партикулярне право, із дотриманням цивільного права. 

Канон 1544. Безперервний час не враховує перешкоди з боку суб'єкта чи ин-
ших деталей. Він мислиться як хронологічний хід часу безвідносно до инших 
обставин. Однак, канонічний час (tempus utile: «корисний час», доступний час) 
є таким, що ним можуть скористатися суб'єкти, і тому він враховує знання, сво
боду, доступність суб'єкта, а також об'єктивні обставини, такі як святкові дні; 
він обчислюється на основі можливого придатного для використання часу. 

Канон 1545. Не виникає жодних проблем, якщо час безперервний. Час об
числюється, коли він минає хронологічно. Позаяк час і тиждень постійні, у той 
час як місяці і роки можуть мати різну тривалість, норма встановлює, що місяці 
і роки слід рахувати згідно з календарем, не звертаючи уваги на можливі розбіж
ності кількости днів у місяцях і в календарях.4 
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Канон 1546. Під час обчислення часу потрібно, зокрема, вказати початок 
і кінець. Законодавець встановлює, що під час обчислення перший день почи
нається опівночі5. Як наслідок, якщо обчислення першого дня (dies a duo) по
чинається у певний час після півночі, цей день не враховується, тому що це не 
повний день (§1). 

Щодо останнього дня (dies ad quem), то він добігає кінця опівночі, коли один 
день завершується і починається инший. Тому, наприклад, генеральний насто
ятель не може бути обраний того дня, коли йому виповнюється сорок років, а 
повинен зачекати до наступного дня. Останній день вважається тим, у який за
вершується встановлений термін. Якщо йдеться про кілька місяців чи років, 
і останній місяць не має того самого числа, останнім днем є останній день міся
ця, навіть якщо це не те саме число. 6 

Щодо обчислення першого дня § 2 передбачає, що виняток з норми загально
го права може бути встановлений партикулярним правом, особливо, якщо цього 
потребує цивільне право місця або потреби інкультурації. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
Бібліографію для цього Титулу, як і попереднього Титулу XXIX, норми якого дуже 
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4

 Тому, наприклад, місяць, який починається 31 січня, закінчується 28 лютого, або 29 лютого у високосний 
рік. Але місяць, що починається 31 липня, буде довшим, тому що триватиме 31 день серпня. 

5 На відміну від цього, у деяких календарях новий д е н ь починається у перший день ранку або з настанням 
сутінок. 

'" Наприклад, відповідно до к. 909 § 1, неповнолітній досягає повноліття (стає «повнолітнім») завершивши 
18 рік життя. Дитина, що народилася о 8.00 1 червня 2000, завершить вісімнадцятий рік життя наприкінці 
1 червня 2018 р., опівночі між 1 і 2 червня. Якщо кара, яка забороняє прийняття святого причастя («мала 
екскомуніка»: к. 1431 § 1) на місяць, починається 1 квітня, то цей період завершується ЗО квітня (30 днів); але 
якщо перший день починається 15 липня (північ між 14 і 15), то кінець буде 15 серпня (31 день). Якщо накла
дено кару «постити місяць», і покутник починає піст 1 лютого, покута завершиться 28 лютого (28 днів), або 29 
у високосний рік (29 днів). 
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Порівняльне право таке ж давнє, як і сама наука про право; Політика Арісто-
теля доводить це. У Середні Віки римське право і канонічне право були суб'єктом 
порівняльного дослідження в католицьких університетах. У X V I столітті об
говорювалися також переваги порівняння звичайного права з канонічним. Од
нак, якщо не враховувати такі прецеденти, то розвиток порівняльного права як 
науки почався тільки в XIX столітті. Крім окремих досліджень, у яких йшлося 
про порівняльне право, у 1829 році в Німеччині були засновані перші періодичні 
видання у цій царині. Перша кафедра для вивчення порівняльного права була 
заснована у Collège de France у 1831 p. У 1869 p. засновано Société de législation 

comparée, яке 1990 року провело свій перший прогрес у Парижі. У цей час, піс
ля запровадження порівняльного права в програму академічних студій, предмет 
було визнано як окрему юридичну науку. Перший інститут порівняльного права 
було засновано в Мюнхені у 1916 році, і сьогодні цей предмет є обов'язковим 
курсом.1 

Порівняльні дослідження канонічного права в Католицькій Церкві фактично 
не практикувалися до XX століття. Принцип praestantia ritus latini, застосова
ний Венедиктом XIV, встановив першість латинського обряду стосовно инших 
обрядів, що перебувають у єдності з Римським Престолом.2 Ця домінуюча мен
тальність не тільки вважалася varietas disciplinae підозрілою, але й сприяла ипі-
formitas disciplinae для всіх Церков. Починаючи з апостольського листа Orienta-
lium dignitas (1894) Лева X I I I , переваги varietas disciplinae були визнані у Все
ленській Церкві. Після заснування в 1927 році першої Папської Комісії для ко
дифікації східного канонічного права, порівняльне канонічне право стало вкрай 
важливим. Чотири motu proprio проголошені згодом для Східних Католицьких 
Церков (1949-1957) були дуже близькими до Латинського Кодексу 1917 р. і часто 
вважалися ідентичними до нього. Після проголошення в 1990 p., ССЕО стано
вить новий і відмінний Codex порівняно з СІС, хоча рівний за Титулом і гідніс
тю із правом Вселенської Церкви. 

1 І. Zuzek, «Foreword», у: Abbass, Two Codes, c. 11. Історію порівняльного права див. у René David and 

Camille JaufrretSpinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, Paris, Dalloz, 1982, 319; Konrad Zweigert and 

Hein Kôtz, Introduzione al diritto comparato, 2 vols., Milan, Giufîré, 1992,1:5675. 
2

 Стислий зміст історії принципу praestantia ritus latini (першість латинського обряду) від його виразно
го проголошення Венедиктом X I V (1740-1758) до проголошення ССЕО, див. Zuzek, Understanding, 282-306 
і 312-318. 



694 ССЕО І СІС У ПОРІВНЯННІ 

У царині компаративного права досягнуто консенсусу щодо того, що почат
кова його мета - здобути знання про юридичні системи, які порівнюються. 3 

Презентуючи ССЕО на X X V I I I Загальних зборах Синоду Єпископів 25 жовтня 
1990 p., папа Йоан Павло II зазначив, що новий східний кодекс, разом з СІС 
і Pastor Bonus (РВ), сформували однин «Corpus Iuris Canonici» Вселеї іської Церк
ви. За цих обставин Римський Архиєрей наполягав, щоб належне вивчення обох 
кодексів активізувалося на факультетах канонічного права.4 Щоб не залишати 
жодного сумніву, що його мета - вивчення всього Corpus Iuris Canonici Церкви, 
папа повторив свій заклик до порівняльних студій обох кодексів у зверненні до 
міжнародного симпозіуму, який відбувся у Ватикані (19-24 квітня 1993) з нагоди 
відзначення X річниці проголошення латинського кодексу.5 

На перший погляд, очевидно, що деякі частини ССЕО і СІС, такі як найвища 
влада Церкви і права й обов'язки вірних, цілком ідентичні. Однак деякі частини 
обох кодексів відрізняються суттєвіше і часто містять норми унікальні для того 
чи иншого кодексу. Перший розділ окреслює сфери, що відрізняються найбіль
ше, а також називає інститути, регулювання яких характерне для східного чи ла
тинського кодексу. У межах цього дослідження неможливо зробити спробу де
тальніше і вичерпніше порівняти обидва кодекси. Однак, для деяких важливіших 
сфер між обома кодексами було проведено ширші паралелі,6 щоб продемонстру
вати, як вони відрізняються в загальному. Ще инші частини ССЕО і СІС роз
глядають подібний предмет у той самий спосіб. Другий розділ в основному роз
глядає ті частини, що загалом подібні, але далі наводить конкретні приклади, які 
демонструють, що попри схоже висвітлення питання, ці норми не обов'язково 
такі самі, навіть якщо їхні положення видаються ідентичними. 

Друга ціль компаративного права, особливо коли йдеться про національні 
держави, полягає у вивченні законів чужої країни з огляду на реформування за
конодавства у власній країні. Однак, зазвичай юридичні системи різних країн не 
пов'язані між собою. У випадку ССЕО і СІС законодавець фактично встановив 
взаємозв'язок між обома кодексами, назвавши їх невід'ємними частинами одно
го Corpus Iuris Canonici. Зважаючи на цей взаємозв'язок і потребу детальніше 

3 Щодо порівняльного права і короткого огляду його визнаних цілей див.: Encyclopedia giuridicu, Rome, 
Institute délia Enciclopedia Itahana, 1989, у статті Gino Gorla «Diritto comparato e straniero». 

4 AAS 83 (1991) 490. Папа сказав: «Презентуючи цьому засіданню, яке справді представляє Вселенську 
Церкву, Кодекс, що визначає загальну дисципліну Східних Католицьких Церков, я хотів би зауважити, що 
вважаю Кодекс невід'ємною частиною одного Corpus Iuris Canonici... Зважаючи на існування нього Зводу за
конів, мимоволі з'являється пропозиція, щоб факультети канонічного права сприяли належному порівняль
ному дослідженню обох кодексів, навіть якщо вони, згідно зі своїм статутом, основним предметом навчання 
мають инший кодекс. Справді, каноністика, що повністю відповідає тим науковим ступеням, які присуджують 
ці факультети, не може залишити поза увагою таке дослідження» (див. вище с. 27). Примітка: Якщо не вказано 
иншого, то переклади з іноземних мов належать авторові. 

5 Com 25 (1993) 13-14. Папа сказав: «Пізнання всього Corpus, як я наголосив 25 жовтня 1990 p., слід при 
нагоді впроваджувати в священичий вишкіл, і, передусім, на факультетах канонічного права. Справді, таке 
пізнання може тільки поглибити ці дослідження і гарантувати, що каноністика на цих факультетах «повністю 
відповідає науковим ступеням, які присуджують ці факультети». 

6 У порівняльному праві таке дослідження називається «макрокомпаративним» на противагу «мікро-
компаративному», яке деталізує дрібніші відмінності між схожими зводами законів. 
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визначити його, існує ще більше причин для порівняння обох законодавств. Роз
діл I I I вивчає взаємозв'язок східного і латинського кодексів, встановлений ССЕО 
к. 1, ССЕО к. 1499 (СІС к. 17) і СІС к. 19 відповідно. 

1. Унікальні риси і суттєві відмінності ССЕО і СІС 
Хоча східний і латинський кодекси у своєму законодавстві загалом розгляда

ють один і той же предмет, обидва кодекси все одно мають унікальні риси і суттє
ві відмінності. Простеживши структуру цих загальних сфер, можна виокремити 
основні відмінності між ками. 

Предмет ССЕО кк. СІС кк. 

Церкви sui iuris 
Приписання 
Східна єрархія 
Митрополити 
Кардинали, Римська Курія 

і папські легати 
Єпископи і єпархії 
Обрані єпископи 
Церковні провінції 
Партикулярні собори 
Конференції єпископів 
Капітула каноніків 
Капелани 
Екзархії 
Синоди єрархів 
Духовенство 
Особисті прелатури 
Посвячене життя 
Товариства 
Євангелизація 
Церковне навчання 
Таїнства 
Подружжя 
Індульгенції 
Посвячення і благословення 
Молільні / каплиці 
Гробниці 
Вівтарі 
Некатолики, згідні на повну єдність 
Екуменізм 
Адміністративний рекурс 
Кари 
Карний процес 

27-28 
29-41 
55-176 
133-139 

177-310 
181-187 § 1 

311-321 
322 
323-398 

410-572 
573-583 
584-594 
595-666 
667-866 
776-866 

867-895 

896-901 
902-908 
996-1006 
1401-1467 
1468-1487 

111-112 

435-438 

439-367 
368-572 

431-434 
439-446 
447-459 
503-510 
564-572 
370-371 

232-293 
368-572 
573-746 
298-329 
781-792 
747-54; 756-80; 793-833 
834-1165 
1055-1165 
992-997 
1166-1253 
1223-1229 
1230-1234 
1235-1239 

755 
1732-1739 
1311-1399 
1717-1731 
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1.1. Назви кодексів 
Навіть на перший погляд помітно, що два кодекси мають різні назви. Хоча 

східний Проект 1986 р. мав назву Codex Iuris Canonici Orientalis, на II Пленарно
му засіданні PCCICOR прийняли назву Codex Сапопит Ecclesiarum Orientalium, 
щоб уникнути враження, що східний кодекс - це тільки зібрання ius speciale чи 
просто додаток до латинського кодексу Iuris Canonici.1 

1.2. Структура Кодексів 
Якщо говорити про структуру,8 то ССЕО поділений на тридцять Титулів, згід

но зі східною традицією, у той час як СІС складається з п'яти книг, що загалом 
дотримуються моделі tria munera Christi управляти, навчати і освячувати. У той 
час як Східний Кодекс містить 1540 канонів, Латинський має загалом 1752 кано
ни. Це головним чином пояснює той факт, що СІС, який визначає законодавство 
тільки для Латинської Церкви, встановлює більш детальне і партикулярне пра
во. З иншого боку, ССЕО, який містить норми спільні для двадцяти однієї Схід
ної Католицької Церкви, передав створення партикулярного права цим Церквам, 
відповідно до принципу субсидіарности, який PCCICOR прийняла для східної 
кодифікації.9 

1.3. Різна термінологія кодексів 
Східний Кодекс часто використовує иншу термінологію, ніж та, якої дотри

мується Латинська Церква. Це, очевидно, відображає східний характер кодексу 
і відповідає вказівці такого змісту, затвердженою PCCICOR для перегляду схід
ного законодавства.1 0 Відмінності у термінології могли бути усунуті, коли Coetus 
de coordinatione зустрічалася, щоб систематично збирати всі проекти для май
бутнього Східного Кодексу. Однак, як вказував один з провідних критеріїв для її 
роботи, Coetus повинна була зосередитися на «можливостях ототожнити ті від
мінності в цьому кодексі Латинської Церкви, що можуть бути усунуті, однак, без 
загрози для східного характеру ОСО». 1 1 У подальшому списку наведено деяку 
східну термінологію і відповідну термінологію Латинського Кодексу.12 

1 Nuntia 28 (1989) 30-34; John Fans, «Thc Codification of Eastern Canon Law: Historical Introduction)), вище у 
цьому Путівнику, с. 49-50. 

" Nedubgatt, Spirit, 42-59; Frederick R. McManus, «The Code of Canons of the Eastern Catholic Churches)), Ju
rist 53 *(1993) 31-34; J. faris, там же, 50-51. Історичний вступ Джона Фаріса до цього Путівника. 

а Nuntia 3 (1976) 21-22. 
"Nuntia 3 (1976) 19. 
"Nuntia21 (1985) 68. 
12 Пояснення цих східних термінів, а також инших, що унікальні для Східного Кодексу, див. у: Nedungatt, 

«Aglossary of the Main Terms Used in ССЕО», Spirit, 242-257. 
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ССЕО СІС 

Єпархія 
Єпархіяльні збори 
Єпархіяльний єпископ 
Місцевий єрарх 
Єрарх 
Протосинкел 
Синкел 
Протопресвітер 
Екзархія 
Екзарх 
Синаксис 
Устав 
Миропомазання 
Церковне правило 

Діоцезія 
Діоцезійний синод 
Діоцезійний єпископ 
Місцевий ординарій 
Ординарій 
Генеральний вікарій 
Єпископальний вікарій 
Єпархіяльний вікарій 
Апостольський вікаріат і апостольська префектура 
Апостольський вікарій і апостольський префект 
Капітула 
Статути монастиря 
Конфірмація 
Літургія часів 

1.4. Церкви sui iuris 
Двадцять одну Східну Церкву, що перебуває у єдності з Римським Престо

лом, називають «Церквами sui iuris». Хоча певні декрети II Ватиканського Собо
ру називали ці Церкви «партикулярними Церквами» (ОЕ 2-4, 16, 19; UR 14), ин-
ші використовували такий вислів із значенням «діоцезії» (LG 23, 27; СВ 3, 11, 
23). Хоча вислів «Партикулярні Церкви» спершу був запропонований для Схід
ного Кодексу», PCCICOR зрештою вирішила, «pro bono pacis», що вислів «пар
тикулярна Церква» у ССЕО позначатиме єпархію, достоту так, як він позначає 
діоцезію в КПП. 1 3 Водночас, PCCICOR впровадила вислів «Церква sui iuris», то
му що він має конкретне значення, прийнятне для всіх, латинських і східних 
християн». 1 4 По суті, «ритуальна Церква sui iuris» - це відповідний вислів, що 
використовується в Латинському Кодексі (к. 111 § 2). 

1.4.1. Визначення 
Латинські слова «sui iuris», що мають значення «свого права», у вислові «Цер

ква sui iuris» демонструють, що Церква має певний ступінь автономії в межах 
Католицької Спільноти. На відміну від Латинського Кодексу, ССЕО к. 27 ототож
нює три фактори, завдяки яким Церква починає називатися «sui iuris»: 1) вона 
складається зі спільноти вірних; 2) вона об'єднана єрархією; 3) і її виразно або 
мовчки визнає Святий Престол. Двадцять одна Східна Католицька Церква sui 
iuris поділяється на чотири категорії: патріярші, верховні архиєпископства, ми
трополичі та инші. У тому ж порядку відповідні Церкви sui iuris здійснюють 
менший ступінь автономії у своєму самоуправлінні. Тепер до двадцяти однієї 

13 Тим не менше, вислів «партикулярна Церква» у значенні єпархії з'являється тільки в ССЕО к. 177 § 1. 
Щодо цієї термінологічної проблеми і доречности «Церкви sui iuris», а не «партикулярної Церкви» для позна
чення різних Східних Католицьких Церков див. коментар Джорджа Недунґатта до кк. 27-28, вище 102-105. 

14 Nuntia 22 (1986) 23. Коротка розповідь про прийняття PCCICOR терміну «Церква sui iurisn див. Zuzek, 
Understanding, 94-109. 
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Східної Католицької Церкви належить шість патріярших, 1 5 два верховних ар
хиепископства,1 6 чотири митрополичі 1 7 і дев'ять инших Церков sui iuris.™ 

1.4.2. Розрізнення між «Церквою sui iuris» і «обрядом» 
У той час як СІС не дає жодного визначення терміну, «обряд» і, фактично, ви

користовує його в різних значеннях, ССЕО к. 28 § 1 визначає «обряд» через три 
риси: 1) літургійний, богословський, духовний і дисциплінарний спадок народів; 
2) різний щодо культури та історичних обставин цих народів; 3) який виявляєть
ся у способі практикування віри у Церкві sui iuris.19 Обряд не є Церквою sui iuris, 
а радше багатогранною спадщиною чи вираженням Церкви. 

1.4.3. Розрізнення між «обрядом» і «традицією» 
Обряди Вселенської Церкви походять з шести великих традицій. Латинський 

обряд корениться в латинській традиції. Обряди, які є спадщиною чи спадком 
двадцяти однієї Східної Католицької Церкви постали з п'яти традицій. Відповід
но до ССЕО к. 28 § 2 до них належать Олександрійська, Антіохійська, Вірмен
ська, Халдейська і Константинопольська традиції. 

1.5. Приписання 
Як СІС, так і ССЕО встановлює, що право, а не обряд, у якому особа хрес

титься, визначає Церкву sui iuris, до якої приписується особа. Право щодо при
писання (ССЕО кк. 29-38; СІС кк. 111-112) також подібні в багатьох аспектах, 
у тому числі, що дитина може бути приписана до Церкви sui iuris матері, якщо 
погоджуються обоє батьків (ССЕО к. 29 § 1; СІС к. 111 § 1). Тим не менш, норми 
ССЕО більше розроблені і заповнюють прогалини в законодавстві СІС. 

1.5.1. Норми, що унікальні для ССЕО 
ССЕО передбачає приписання дітей, народжених незаміжньою матір'ю, не

відомих батьків і нехрещених батьків (к. 29 § 2). 2 0 Існує норма, що визначає фор
мальності, яких потрібно дотримуватися під час переходу до иншої Церкви sui 
iuris (к. 36) ССЕО к. 38 встановлює принцип, що навіть коли вірні Східної Като
лицької Церкви були доручені опіці єрарха иншої Церкви sin' iuris, у тому числі 
й Латинської Церкви, вони залишаються приписані до власної Церкви sui iuris. 
Важливо пригадати це правило саме у світлі характерних східних норм про по
дружжя. 

15 До них належать Коптська, Мелхітська, Сирійська, Маронітська, Халдейська і Вірменська Церкви. 
"' До них належать Українська Греко-Католицька і Сиро-Малабарська Церкви. 
17 До них належать Ефіопська, Сиро-Маланкарська, Румунська і Русинська Церкви. 
18 До них належать Білоруська, Болгарська, Грецька, Словацька, Угорська, Албанська Італо-Албанська, 

Російська Церкви і Церква Крижевці (екс-Югославська). , 
" Англійські переклади канонів ССЕО і СІС переважно були взяті з: ССЕО and Canon Law Society of 

America., Code of Canon Law: Latin-English Edition, Washington, CLSA, 1983. Иноді ці англійські тексти були 
виправлені чи переглянуті у світлі офіційного латинського тексту. 

20 Як буде видно нижче у частині 3.3, ці східні норми можуть застосовуватися в окремих випадках, щоб 
заповнити прогалини в латинському законодавстві. 
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1.5.2. Загальні норми 
Хоча певні норми про приписання ми знаходимо тільки в ССЕО, вони стосу

ються також і Латинської Церкви. Наприклад, заборона намови вірного до пере
ходу в иншу Церкву (ССЕО к. 31) і вимога, що приписання східних католиків 
вносилося до книги охрещених, де відбулося хрещення. (ССЕО к. 37) виразно 
згадують Латинську Церкву. У випадку ССЕО к. 31, заборона також передбачає 
вірних Латинської Церкви як Церкви sui iuris, і кара, що пов'язана із забороною 
(ССЕО к. 1465), спеціяльно включає Латинську Церкву.21 ССЕО к. 37 також ви
разно називає і зобов'язує Латинську Церкву.2 2 Крім того, ССЕО к. 35 встанов
лює, що охрещені некатолики, що згідні на повне єднання з Латинською Церк
вою, повинні також зберігати свій відповідний обряд. Хоча та сама норма ствер
джена в ОЕ 4, ми не знаходимо її в Латинському Кодексі. Зрештою, ССЕО к. 32 
§ 2 дозволяє перехід між Церквами sui iuris, якщо єпархії двох Церков перети
наються і зацікавлені єпископи дають письмову згоду; але цієї норми не містить 
СІС, хоча те саме правило діє і в Латинській Церкві в силу спеціяльного розпо
рядження Римського Архиєрея. 2 3 

1.5.3. Суттєва відмінність 
Одна відмінність між кодексами щодо приписання стосується переходу при 

заключенні подружжя або під час його тривання. У той час як ССЕО к. 33 до
зволяє дружині перейти до Церкви свого чоловіка, СІС к. 11 § 1 п. 2-е надає це 
право кожному супругові. 

1.6. Єрархія Східної Церкви 
У Латинській Церкві єрархія головним чином існує на двох рівнях: діоцезій-

ного єпископа і Єпископа Риму. У Східних Католицьких Церквах, між місце
вим єпископом, який керує своєю єпархією, і Єпископом Риму, який керує всією 
Церквою, існує також проміжний рівень, на якому розміщені Патріярші, Верхо
вні Архиепископства і Митрополичі Церкви sui iuris. Структура инших Східних 
Католицьких Церков, очолюваних єрархом і безпосередньо залежних від Свято
го Престолу, нагадує структуру Латинської Церкви. ОЕ 11 визначив традиційну 
форму управління Патріярших Церков, а ССЕО, у свою чергу, надав найвищий 
ступінь автономії у самоуправлінні Патріяршим Церквам. Инші категорії Церков 
sui iuris, які ще не досягай статусу Патріярших Церков, мають відносно меншу 
автономію. 

1.6.1. Патріярші Церкви (кк. 55-150) 
1) Обрання патріярха. Як pater et caput Патріяршої Церкви (к. 55), патріярх 

обирається на Синоді Єпископів (к. 63), де всі єпископи мають право голосу 
(к. 66 § 1). Якщо обраний є єпископом і приймає вибір, то Синод проголошує та 
інтронізує його (к. 75). Хоча патріярх починає правосильно виконувати свій уряд 

21 Щодо ССЕО кк. 31 і 1465 див. частину 3.1.1. (іх), нижче с. 886. 
22 Щодо ССЕО кк. 37 див. частину 3.1.1. (і), нижче с. 882-883. 
г з Д и в . А А 5 85 (1993) 81. 
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від часу інтронізації (к. 77 § 1), він повинен власноручно підписаним листом по
просити церковного єднання з Римським Архиєреєм (к. 76 § 2). Поки церковне 
єднання не буде отримано, патріярх не може скликати Синоду Єпископів чи ви
свячувати єпископів (к. 77 § 2). 

2) Виконавча влада і Патріярх. Загалом, 2 4 патріярх здійснює виконавчу владу 
тільки в межах територіяльних кордонів Патріяршої Церкви, 2 5 і вона є настільки 
особистою, що не може бути делегована вікарієві (к. 78). Застосовуючи принцип 

в яких виконавчу владу здійснює патріярх. Приклади влади, наданої патріярхові, 
знаходимо в усьому ССЕО, від заснування, зміни чи скасування єпархій (к. 177 
§ 2) чи видання рескрипту, що надає втрату клирицького стану (к. 394 п. 3-є) до 
диспензування від канонічної форми подружжя (к. 835). Навіть у випадку чер
нечих інститутів папського права, патріярх розглядає рекурс проти декрету про 
відпущення (к. 501 § 3), надає індульт виходу зі згромадження (к. 549 § 2 п. 1-е) 
і потрібну згоду для відчуження дочасного майна, чия цінність перевершує мак
симум, встановлений Синодом Єпископів, але не подвійно (к. 1036 § 2 п. 3-є). 2 6 

3) Законодавча влада і Синод Єпископів. Ще більше застосовуючи принцип 
субсидіарности, ССЕО встановлює, що Синод Єпископів має виключну компе
тенцію створювати партикулярне право для Патріяршої Церкви (к. 110 § 1). Це 
право має обов'язкову силу тільки в межах територіяльних кордонів Патріяршої 
Церкви, якщо воно не літургійне, якщо єпископ поза межами території не надає 
йому правової сили у власній єпархії, або якщо його не затвердить Святий Пре
стол (к. 150 §§ 2-3). 

4) Судова влада в Патріярших Церквах. На рівні Патріярших Церков ССЕО 
передбачає трибунали, що здатні судити більшість справ 2 7 у всіх трьох інстанціях 
(кк. 1062-1063). У той час як трибуналом третьої інстанції в Латинській Церкві 
є зазвичай Римська Рота (СІС к. 1444 § 1 п. 2-е / PB art. 128 п. 2-е), у межах тери
торії Патріяршої Церкви це звичайний трибунал Патріяршої Церкви. Той самий 
трибунал також виконує роль апеляційного трибуналу у другій інстанції у тих 
місцях Патріяршої Церкви, де не було засновано церковних провінцій (к. 1063 
§ 3). Однак, поза межами території Патріяршої Церкви трибуналом третьої ін
станції є Римська Рота (к. 1065 / PB art. 128 п. 2-е). 

У спірних справах, що стосуються єпархій чи єпископів, компетентним су
дом є трибунал Синоду Єпископів, який є найвищим трибуналом на території 

24 3 поодинокими винятками, такими як усунення службовців зі звичайного трибуналу Патріяршої Церкви 
(к. 1063 § 2), Синод Єпископів зазвичай не здійснює виконавчої влади в Патріярших Церквах (див. к. 110 § 4). 

25 Одним з винятків до цього територіального правила є те, що патріярх має здатність благословляти под
ружжя усюди в світі, за умови, що одна зі сторін приписана до його Церкви (к. 829 § 3). 

26 По суті, щодо управління церковним майном в ССЕО, за винятком к. 1052 § 1 (редукція зобов'язань щодо 
відправи Божественної Літургії), або патріярх, або Синод Єпископів мають найвищу адміністративну владу 
в Патріяршій Церкві. 

27 Тільки Римський Архиєрей має право судити патріярхів, єпископів у карних справах і тих, хто обіймає 
найвищу цивільну посаду в державі (к. 1060 § 1 чч 1-е-З-є). 
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Патріяршої Церкви (к. 1062 § 1). Не допускається жодної подальшої апеляції 
(к. 1062 § 4). 

5) Митрополити Патріяршої Церкви. Поставлених в межах і поза межами 
патріяршої території митрополитів, які очолюють церковну провінцію Патріяр
шої Церкви, можна порівняти в багатьох аспектах з митрополитами Латинської 
Церкви (ССЕО кк. 133-139; СІС кк. 435-438). Однак, одна важлива відмінність 
полягає в тому, що східні митрополити, на відміну від латинських (СІС к. 437 
§ 1), не просять паліюму в Римського Архиєрея. Ця ознака єднання з Римською 
Церквою застережена за східними митрополитами, які очолюють митрополичі 
Церкви sui iuris (ССЕО к. 156 § 1). 

1.6.2. Верховні Архиєпископські Церкви (кк. 151-154) 
Хоча Верховні Архиєпископські Церкви подібні до Патріяршої Церкви за 

своєю структурою та ступенем автономії, вони не мають патріяршого Титулу. 
Верховну Архиєпсикопську Церкву очолює верховний архиепископ, який, у свою 
чергу, здійснює таку саму виконавчу владу, як і патріярх. Реальна відмінність 
між верховним архиепископом і патріярхом стосується затвердження виборів 
верховного архиепископа. Якщо обраний приймає вибір і є єпископом, Синод 
Єпископів не може відразу проголосити та інтронізувати його, як у випадку з па
тріярхом. Раніше верховний архиепископ повинен попросити власноручно під
писаним листом затвердження свого обрання у Римського Архиєрея (к. 153 § 2). 
Отримавши затвердження, синод може приступити до проголошення та інтроні
зації (к. 153 § 3). Щодо решти, то сказане вище про здійснення повноважень сто
совно патріярха і Патріярших Церков, стосується також верховного архиеписко
па і Верховних Архиєпископських Церков (к. 152 ) . 2 8 

1.6.3. Митрополичі Церкви (кк. 155-174) 
Позаяк Митрополичі Церкви sui iuris не досягай статусу Патріярших Церков 

sui iuris, їм надано менший ступінь автономії. Застосовуючи принцип субсидіар-
ности, ССЕО накладає більше обмежень на владу самоуправління в Митрополи
чих Церквах sui iuris. 

1) Призначення митрополита. Митрополит, який очолює митрополичу Церк
ву sui iuris, призначається Римським Архиереем (к. 155 § 1). Рада Єрархів (си
нодальний орган, що допомагає митрополиту) повинна скласти список з при
наймні трьох достойних кандидатів і послати його Святому Престолові (к. 168). 
Упродовж місяців від свого призначення митрополит зобов'язаний попросити 
в Римського Архиєрея паліюм, ознаку його митрополичої влади і повного єднан
ня між його Церквою sui iuris і Римським Архиереем (к. 156 § 1 ). Перед наданням 
паліюму митрополит не може скликати Раду Єрархів і висвячувати єпископів 
(к. 156 §2) . 

28 ССЕО к. 152 встановлює: «Те, що мовиться в загальному праві про патріарші Церкви або про патріярхів, 
стосується верховних архиєпископських Церков або верховних Архиєпископів...». Якщо в цьому дослідженні 
не стверджено иншого, той самий принцип застосовується кожного разу, коли згадуються патріярхи і Патріяр-
ші Церкви. 
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2) Виконавча влада і митрополит. Як і патріярх, митрополит правосильно 
здійснює свою виконавчу владу тільки в межах території Митрополичої Церкви 
(к. 157 § 2). Знову ж, ця влада є звичайною і власною, але особистою, і тому не 
може бути делегована вікарієві (к. 157 § 1). Однак, порівняно з патріярхом, ми
трополит більше обмежений у здійсненні виконавчої влади. Коли ССЕО довіряє 
виконання адміністративних актів вищій владі Церкви sui iuris, митрополит має 
це право. Але тільки зі згоди Ради Єрархів (к. 167 § 4). 

3) Законодавча влада і Рада Єрархів. Як і Синод Єпископів, Рада Єрархів має 
владу встановлювати закони для Митрополичої Церкви sui iuris (к. 167 § 1). Од
нак, митрополит не може правосильно проголошувати це партикулярне право, 
поки не отримає письмового повідомлення від Святого Престолу про прийняття 
актів Ради (к. 167 § 2). Після проголошення це право буде зобов'язувати тільки 
в межах території Митрополичої Церкви (к. 157 § 2). 

4) Судова влада в Митрополичих Церквах. На рівні митрополичих Церков sui 
iuris структура церковних трибуналів відповідає структурі трибуналів Латинсь
кої Церкви. Після процесу перед єпархіяльним / діоцезійним трибуналом зазви
чай апеляційним трибуналом другої інстанції є митрополичий трибунал (ССЕО 
к. 1064; СІСк. 1438 п. 1-е), у той час як трибуналом третьої і подальших інстанції 
є Римська Рота (ССЕО к. 1065 / СІС к. 1444 § 1 п. 2-е; РВ арт. 128 п. 2-е). 

1.6.4. Инші Церкви sui iuris (кк. 174-176) 
Церква sui iuris, яка не є ні патріяршою, ні верховно-архиєпископською, ні 

митрополичою очолюється Єрархом і залежить безпосередньо від Святого Пре
столу (к. 174-175). У такому разі її єрархічна структура нагадує структуру Латин
ської Церкви. Відносну автономію Церкви визначає ССЕО і партикулярне право, 
встановлене Римським Архиєреєм (к. 174). Загалом, щоразу, коли ССЕО передає 
щось партикулярному праву чи вищій адміністративній владі цих Церков, єрарх 
компетентний здійснювати законодавчу владу чи виконавчу владу, але завжди за 
згодою Святого Престолу (к. 176). 

1.7. Кардинали, Римська Курія, Папські легати (СІС кк. 349-367) 
У той час як СІС кк. 349-367 стосуються кардиналів, Римської Курії і пап

ських легатів, ССЕО тільки називає їх і згадує про те, яких норм потрібно дотри
муватися щодо них, які встановлені Римським Архиєреєм (к. 46 § 1). Хоча ці пи
тання також регулює Pastor Bonus, якому, як праву Вселенської Церкви, без сум
ніву підлягають Латинська і Східні Католицькі Церкви, 2 9 майже повне мовчання 
ССЕО щодо них зобов'язує східних католиків, які хочуть більше дізнатися про 
них, звертатися до СІС. 

29 На жаль, видається, що норми Pastor Bonus не завжди враховують законодавство Східних Католицьких 
Церков. Див.: Jobe Abbass, «Pastor Bonus and the Eastern Catholic Churches», OCP 60 (1994) 587-610. 

J 
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1.8. Вибори / призначення єпископів (ССЕО кк. 180-189; СІС кк. 377-380) 
1.8.1. У межах території Патріяршої Церкви sui iuris 
На вакантні престоли в межах території Патріяршої Церкви єпископів пови

нен обирати (к. 181 § 1) Синод Єпископів (к. 183). Однак, синод повинен заздале
гідь скласти список достойних кандидатів, який має бути надісланий через патрі-
ярха до Святого Престолу для одержання згоди Римського Архиєрея (к. 182 § 2). 
Якщо обраний не є у списку затверджених кандидатів, його не слід повідомляти 
про обрання, поки патріярх не отримає згоди Римського Архиєрея (к. 185). 

1.8.2. Поза межами території Патріяршої Церкви sui iuris 
На вакантні престоли поза межами території Патріяршої Церкви sui iuris 

єпископів призначає Римський Архиерей (к. 181 § 2). Однак, Синод Єпископів 
повинен обрати принаймні трьох достойних кандидатів на заповнення уряду 
і через патріярха запропонувати їхні імена Римському Архиєреєві для призна
чення (к. 149). 

1.8.3. У Митрополичих Церквах sui iuris 
У Митрополичих Церквах sui iuris єпископів призначає Римський Архиєрей 

(к. 181 § 2). Як і у випадку призначення митрополита, Рада Єрархів повинна 
скласти список з принаймні трьох кандидатів і послати їх Святому Престолові 
(к. 168). 

1.8.4. В инших Церквах sui iuris 
В инших Церквах sui iuris єпископів призначає Римський Архиєрей (к. 181 

§ 2), як у Латинській Церкві, але без списку достойних кандидатів. 

1.8.5. У Латинській Церкві 
За винятком деяких рідкісних випадків, коли папа затверджує вибори єписко

пів у Латинській Церкві, 3 0 єпископів призначає Римський Архиєрей (СІС к. 377 
§ 1). Принаймні що три роки єпископи церковної провінції чи Конференції Єпис
копів подають перелік достойних кандидатів Святому Престолові (к. 377 § 2). 
Папський делегат повинен запропонувати список з трьох імен (terna), разом з 
власним вибором Святому Престолові (к. 377 § 3). 

1.9. Латинські Єпископські Конференції (СІС кк. 447-459) 
Єпископські Конференції - це характерна риса Латинської Церкви і тільки 

те, що вони складаються виключно з єпископів, дозволяє їх порівняти з Синода
ми Єпископів Східних Католицьких Церков. Єпископські конференції визначені 
як група єпископів, з окремої географічної території (СІС к. 447). Хоча Синод 
Єпископів здійснює свої повноваження в межах території Патріяршої Церкви, 
цю територію некоректно називати синодом, тому що вона складається з усіх 
єпископів цієї Церкви, у тому числі й поставлених поза межами території (ССЕО 

30 У кількох єпархіях в Австрії, Німеччині і Швейцарії відбуваються вибори, а також призначення, яке 
здійснює Президент Франції у Стразбурзі. 
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к. 102 § 1). Инша важлива відмінність полягає в тому, що в той час як загальні де
крети єпископських конференцій не можуть бути проголошені, поки їх не пере
вірить (regognita) Святий Престол (СІС к. 445 § 2); закони, встановлені Синодом 
Єпископів проголошуються без втручання Святого Престолу (ССЕО к. 110 § 1). 
За аналогією з СІС к. 455 § 2, Єпископські Конференції як такі не здійснюють 
автентичного навчання. 3 1 Однак ССЕО к. 605 чітко стверджує, що Синод Єписко
пів може навчати автентично. Видається, що будь-яка спроба провести аналогію 
між Латинськими Єпископськими Конференціями і Східними Синодами Єпис
копів приречена на невдачу. З иншого боку, Латинські Єпископські Конференції 
можна порівняти зі східним Синодом Єрархів (ССЕО к. 322).32 

1.10. Священнослужителі (ССЕО кк. 323-398; СІС кк. 232-293) 
1.10.1 Потрійний поділ ССЕО / Подвійний поділ СІС 
Поділяючи Божий Народ на дві частини, СІС розрізняє священнослужителів 

від инших вірних, ототожнених як миряни (к. 207 § 1). Відповідно до цього по
ділу, ченці не священнослужителі (брати і сестри) канонічно також вважаються 
мирянами. ССЕО розглядає ченців як канонічно відокремлених від мирян, тому 
що ченці «зрікаються світу» (див. к. 410), на відміну від мирян. Відтак, за ви
значенням, ССЕО поділяє вірних на три стани: «клирицький, чернечий і мирян 
(к. 399).33 

1.10.2. Нижче духовенство 
Хоча серед служителів Церкви СІС розглядає тільки єпископів, пресвітерів та 

дияконів, ССЕО визнає инших служителів, поставлених на нижчому свяченні, 
які підлягають партикулярному праву своєї Церкви sui iuris (к. 327). До инших 
служителів також можуть належати дияконеси, інститут, який є частиною істо
ричної традиції вселенської Церкви. 

1.10.3. Інкультурація 
Тема інкультурації характерна для ССЕО. Під час клирицького вишколу по

винно бути проведене наукове, (к. 347), філософське (к. 349 § 1), богословське 
(к. 350 § 1) навчання, що враховує і розуміє культуру тих, на кого воно спрямо
ване, так щоб вони, у свою чергу, могли виразити вивчене у своїй культурі. Ця 
конкретна мета і висловлена в паралельних канонах СІС. Одна справа казати, що 
доктринальне навчання має на меті глибоке вивчення священних наук, а також 
загальної культури (СІС к. 248), а зовсім инша - що наукове навчання прово
дилося з розумінням власної культури учнів (ССЕО к. 347). Инші канони СІС 
щодо філософського (к. 251) і богословського (к. 252 § 1) навчання не згадують 
про інкультурацію, але це, напевне, можна зрозуміти. Позаяк ССЕО є кодексом 
для багатьох Церков, що належать до п'яти обрядових традицій, і обряд також 
урізноманітнює культура (див. к. 28), культурний плюралізм є невід'ємною ри-

31 Йоан Павло II, Ш Apostolo Suos (n. 22), AAS 90 (1998) 655-656. 
32 Це порівняння див. у частині 3.1.1. (6), нижче, с. 882-883, 
33 Щодо цього потрійного поділу в східному кодексі див.: Zuzek, Understanding, 353. 
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сою ССЕО. З иншого боку, позаяк СІС - це кодекс для однієї Церкви (Латинської 
Церкви), що має практично один обряд (римський обряд), потрібно турбувати
ся радше про збереження цього обряду, а не про інкультурацію, яка потенційно 
може спричинити появу кількох обрядів. 

1.10.4. Одружене духовенство 
Хоча СІС к. 277 не визнає одруженого духовенства, ССЕО к. 373 не тільки ви

знає цей стан як впродовж століть дозволений практикою ранньої Церкви і Схід
них Церков, але й стверджує, що стан одруженого духовенства слід шанувати. 
Однак, як і в Латинській Церкві, одружене духовенство не вважається здатним 
для уряду єпископа (ССЕО к. 180 п. 3-є). 

1.11. Посвячене життя (ССЕО кк. 410-572; СІС кк. 573-746) 
Те саме посвячене життя існує на Заході і на Сході, але в багатьох аспектах 

воно регулюється инакше, починаючи зі структури посвяченого життя, перед
баченої ССЕО і СІС. Два кодекси можна порівняти за кожним аспектом посвяче
ного життя. 3 4 У такому мікрокомпаративному дослідженні допоможе схема від
повідних форм посвяченого життя в ССЕО і СІС, наведена внизу, разом з їхніми 
відповідними нормами. Далі кілька слів буде сказано про партикулярне право 
щодо інститутів посвяченого життя. 

1.11.1. Форми посвяченого життя 

ССЕО 

Монастирі (кк. 410-503) 
Чини (кк. 410; 432; 504-553) 
Згромадження (кк. 410-432; 504-533) 
Товариства спільного життя 
на подобу чернечих (кк. 554-562) 

Аскети, які належать до інституту 
посвяченого життя (к. 570) 

Світські інститути (кк. 563-569) 
Аскети, які не належать до інституту 

посвяченого життя (к. 570) 
Посвячені діви (к. 570) 
Вдови (к. 570) 
Товариства апостольського життя (к. 572) 

СІС 

Чернечі інститути (монастирі, 
чини і згромадження) 
(кк. 573-709) 

Товариства апостольського життя 
згадані в к. 731 § 2 

Світські інститути (кк. 573-60 730) 
Пустельники (к. 603) 

Діви (к. 604) 

Товариства апостольського життя (кк. 746) 

34 Мікрокомпаративні дослідження, що порівнюють різноманітні аспекти посвяченого життя в ССЕО і СІС 
див. у: Abb-ass, Two Codes, 57-90 (Допущення до чинів і згромадження і новіціят), той же автор, «Dismissal 
from Religious Institutes of the Latin and Eastern Catholic Churches». Commentarium pro Religiosis el Missionariis 
78 (1997) 361-392; той же автор. «Departure from Religious Institutes of the Latin and Eastern Catholic Churches». 
StCan 32 (1998) 97-128; і той же автор, «Transfer to Another Religious Institute in the Latin and Eastern Catholic 
Churches», Commentarium pro Religiosis et Missionariis 79 (1998) 121-151. 
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У ССЕО визнаються шість інституційних і три індивідуальні форми посвя
ченого життя. Серед них законодавець виокремив монаше життя, яке походить 
зі Сходу.35 Це очевидно з окремого розгляду монастирів як чернечих інститутів 
і з визнання двох нових форм чернечого життя (к. 570). Пустельники є членами 
монастирів і залежать від них, хоча вони живуть відокремлено від світу та инших 
частин монастиря (кк. 481-485). Пустельники, а також діви, технічно випадають 
з класичного поділу форм посвяченого життя на чернечу та світську. Як окре
ма форма посвяченого життя, латинські пустельники (СІС к. 603) відповідають 
східним аскетам, які не належать до інституту посвяченого життя (ССЕО к. 570). 
Як в ССЕО (к. 572), так і СІС (к. 731 § 1), товариства апостольського життя не 
є інститутами посвяченого життя, а тільки подібні до них. Однак, латинські то
вариства апостольського життя, члени яких приймають євангельські ради через 
якийсь вузол (СІС к. 731 § 1) можна порівняти зі східними товариствами спіль
ного життя на подобу чернечих (ССЕО кк. 554-562).36 

1.11.2. Партикулярне право 
Обидва кодекси застосували принцип субсидіарности, згідно з яким партику

лярне право повинне більше регулювати посвячене життя. З одного боку, це пе
ревага для ССЕО, позаяк він поважає не тільки різноманіття Східних Церков, 
але й багатий та різноманітний досвід посвяченого життя в багатьох їхніх інсти
тутах. З иншого боку, вадою ССЕО є брак певних загальних норм і визначень. 
Наприклад, на відміну від СІС (кк. 673-683), ССЕО не містить норм стосовно 
апостоляту. Иншою вадою є те, що ССЕО, на відміну від СІС к. 587, не розрізняє 
основну хартію інституту чи конституцію (статути), яка може бути змінена тіль
ки єрархічною владою, і її детальніші незначні норми (регламент чи устав), який 
може змінювати сам інститут. 

1.12. Об'єднання вірних (ССЕО кк. 573-583; СІС кк. 298-329) 
СІС присвячує цілий розділ (кк. 321-329) приватним об'єднанням вірних, але 

ССЕО згадує їх тільки в к. 573 § 2 і передає це питання партикулярному праву. 
СІС к. 322 § 2 стверджує, що приватне об'єднання, навіть залишаючись приват
ним у своїй природі, може набути юридичної особистости, якщо статути схва
лені компетентною церковною владою (див.: СІС к. 312 § 1). Позаяк ССЕО не 
допускає розрізнення між приватною і публічною юридичними особами, при
ватні об'єднання не можуть бути засновані як юридичні особи. Инша відмін
ність полягає в тому, що дочасне майно, що належить латинському приватному 
об'єднанню, яке стало юридичною особою, не вважається церковним майном. 
Дочасне майно публічного об'єднання регулюють його статути (СІС к. 319 § 1), 
а не СІС кк. 1254-1310 щодо дочасного майна Церкви (СІС к. 1257 § 2). У Схід
них Католицьких Церквах дочасне майно, що належить юридичній особі, є цер
ковним майном (ССЕО к. 1009 § 2), яке підлягає ССЕО кк. 1007-1054. 

35 У подальшому апостольському листі Йоан Павло II назвав монастирі взірцем для життя охрещених. Див. 
Orientale Lumen в AAS 87 (2 травня 1995) 745-774. 

36 Подальше пояснення схеми див. у: Abbass, Two Codes, 23-56. 
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1.13. Євангелизація (ССЕО кк. 584-594; СІС кк. 781-792) 
У той час як СІС розглядає євангелизацію, церковне навчання і екуменізм ра

зом в Книзі I I I (Учительський уряд Церкви), ССЕО присвячує окремий Титул 
кожній з цих тем. По суті, церковна євангелизаційна робота та екуменізм тіль
ки частково відповідають учительській місії Церкви. У кількох инших аспектах 
(збудування чи «насаджування» Церкви та діялогу), євангелизація та екуменізм 
обов'язково пов'язані з цілком різною діяльністю. 

Як і у сфері клирицького вишколу, ССЕО унікальний у своєму наголошуван
ні на інкультурації. Місіонерів потрібно готувати в культурі людей, яких вони 
будуть євангелізувати (к. 589), Євангелиє повинно виявлятися в культурі цих 
народів (к. 584 § 2), катехуменів потрібно приписувати до Церкви, яка більше 
відповідає їхній культурі, і слід підтримувати інститути посвяченого життя, що 
характерні для неї (к. 592 § 1). Хоча ця та инші норми ССЕО про євангелизацію 
не містяться в СІС, їх не бракує в Латинській Церкві. їх знаходимо в документах 
II Ватиканського Собору, спільних для вселенської Церкви. 3 7 

1.14. Церковне навчання 
(ССЕО кк. 595-666; СІС к. 747-754, 756-780, 794-833) 

У той час як СІС називає Книгу I I I «Ие Ессіеяіае типеге сіосепсіі», ССЕО ви
брав назву (Фе та^ізїего ессіеяіаяіїсо», щоб відобразити ширше визначення, яке 
він дає церковному навчанню. Замість того щоб зводитися тільки до офіційного 
навчання єпископів (автентичне навчання), завдання навчати, згідно з приписом 
права, поширюється також і на тих, хто співпрацює з єпископами (к. 596). По 
суті, одна з цілей церковних університетів - це готувати студентів для учитель
ського завдання (к. 647 п. 2-е). ССЕО і СІС відрізняються не тільки у своєму 
підході, але й в багатьох инших суттєвих аспектах, тільки кілька з яких можуть 
бути розглянуті тут. 3 8 

1.14.1. Вступ 
Як у сферах церковного вишколу та євангелизації, ССЕО унікальний у своїй 

загальній турботі про інкультурацію у зв'язку з учительським завданням Церк
ви (кк. 601-605). У церковному навчанні Східних Католицьких Церков повинне 
бути законне різноманіття вираження, що відображає багатоликість культур, які 
формують ці Церкви. Хоча СІС мовчить щодо цього питання, ті самі принципи 
можна знайти в в8 4, 46 і 62. 

1.14.2. Повноваження проповідувати 
Обидва кодекси мають подібні норми щодо проповідування єпископів (ССЕО 

к. 610 § 1; СІС 763). СІС к. 764 загалом надає повноваження проповідувати усю
ди як пресвітерам, так і дияконам. У ССЕО, окрім повноваження проповідувати, 

37 Див.: Ad Gentes 15-16, 18-19, 23, 25-26 і ES III, 18. 
38 Подальший розгляд цієї теми див. у: George Nedungatt, ((Ecclesiastical Magisterium: The Specificity of the 

Eastern Code», у Acta Symposii Kaslik, 243-272; вище c. 467-471. 
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наданого тим, кому довірена опіка над душами (к. 611), повноваження надано 
пресвітерам, але тільки там, де вони законно послані чи запрошені (к. 610 § 2). 
Диякони також мають таке саме повноваження, але воно може бути більше об
межене партикулярним правом (к. 610 § 3). Загалом, ССЕО більше обмежує про
повідування служителів, які не мають єпископського свячення. 

1.14.3. Затвердження літургійних текстів 
У Латинській Церкві жодна инша влада, крім Римського Престолу, не може 

затверджувати літургічних книг (СІС к. 838 § 2). У Східних Католицьких Церк
вах паралельна норма різниться відповідно до їхніх відповідних ступенів автоно
мії. Затвердження літургічних текстів, після попередньої перевірки (recognitio) 
Святого Престолу, застережене за патріярхом за згодою Синоду Єпископів у Па-
тріяріних Церквах і митрополитові за згодою Ради Єрархів у Митрополичих 
Церквах sui iuris. Поза межами території цих Церков та инших Церков sui iuris 
затвердження застережене за Святим Престолом (ССЕО к. 657 § 1). 

1.14.4. Заснування католицьких / церковних університетів 
У Латинській Церкві католицькі університети можуть бути засновані Святим 

Престолом, Конференцією Єпископів чи иншим зібранням католицьких єрархів, 
або діоцезійним єпископом.3 9 У Східних Католицьких Церквах Католицькі Уні
верситети може засновувати Святий Престол або вища адміністративна влада 
Церкви sui iuris, попередньо порадившись зі Святим Престолом (ССЕО к. 642 § 1). 

У той час як церковні університети в Латинській Церкві можуть бути засно
вані тільки Святим Престолом (СІС к. 816 § 1), у Східних Католицьких Церквах 
вони можуть бути засновані Святим Престолом або, як у к. 642, вищою адміні
стративною владою разом зі Святим Престолом (ССЕО к. 649). 

1.14.5. Важливі норми, унікальні для ССЕО 
1) Уперше в канонічному праві ССЕО к. 606 описує теологів як групу і ви

значає їхню роль та обов'язки як співпрацівників єпископів в Учительському 
уряді. 

2) Щодо публікації книг ССЕО к. 661 чітко розрізняє церковний дозвіл і за
твердження. Дозвіл (licentia) означає, що в творі немає помилок стосовно като
лицької віри (§ 1), у той час як затвердження (approbatio) вказує, що текст при
йнятий Церквою або що робота узгоджується з автентичною наукою Церкви 
(§ 2). Зрештою, якщо твір схвалений і допущений єпархіяльним єпископом чи 
вищою владою, то він виражає ту саму науку, а також рекомендується (§ 3). 

3) Хоча канонічне право (ССЕО к. 666 § 2; СІС к. 828) захищає авторське пра
во церковної влади на її закони, акти і декрети, ССЕО к. 666 § 1 поширює захист 
прав на інтелектуальну власність на автора будь-якого інтелектуального твору. 

39 СІС к. 808 і Йоан Павло II, апостольська конституція Ex Corde Ecclesiae (арт. З § 1), AAS 82 (1990) 
1475-1509. 
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1.15. Таїнства за винятком подружжя 
(ССЕО кк. 667-775; СІС кк. 834-1054) 

Порівнюючи ССЕО і СІС щодо Таїнств, ми виявимо, що канони щодо свячен
ня загалом ті самі. Стосовно инших Таїнств, особливо подружжя, можна знайти 
суттєвіші відмінності. 

1) У той час як звичайним служителем Таїнства хрещення в СІС є єпис
коп, пресвітер чи диякон (к. 861 § 1), у ССЕО звичайним служителем є священик 
(к. 677 § 1), позаяк Таїнство зазвичай уділяє пресвітер разом з миропомазанням 
(к. 694). Хоча СІС к. 861 § 2 встановлює, що кожна особа з правильним наміром 
може дозволено охрестити в випадку необхідности, ССЕО к. 677 § 2 вказує, що 
ця особа повинна бути християнином. 

2) ССЕО к. 685 § 3 дозволяє членові східної некатолицької Церкви бути хрес
ним батьком з виправданої причини, але завжди разом з католицьким хресним 
батьком. СІС к. 874 § 2 допускає члена некатолицької Церковної Спільноти тіль
ки як «свідка», але разом з католицьким хресним батьком. Тим не менш, вказівка 
для вселенської Церкви, подібна до ССЕО к. 685 § 3, міститься в Правильнику 
щодо застосування принципів екуменізму (DE 98b). 

3) У той час як ССЕО загалом не встановлює законів щодо вірних инших Цер
ков, к. 681 § 5 робить це через конкретну пастирську ситуацію в Східних Като
лицьких Церквах. Характерна норма стверджує, що дитина християн некатоли-
ків дозволено охрещується, якщо батьки просять про це і не можуть звернутися 
до власного служителя. 

1.15.2. Євхаристія 
1) СІС к. 924 стверджує, що євхаристію потрібно уділяти з допомогою хліба 

і вина з невеликою кількістю води. У ССЕО к. 706 немає жодної згадки про до
давання води. Причина полягає в тому, що ССЕО, який є загальним правом для 
всіх Східних Католицьких Церков, враховує традицію Вірменської Церкви, згід
но з якою використовуються тільки хліб і вино (без доданої води). 

2) 3 виправданої причини, такої як вияв єдности, ССЕО унікальний в тому, 
що він передбачає співслужіння священиків різних Церков sui iuris, у тому числі 
й Латинської Церкви. Для співслужінь потрібен дозвіл єпархіяльного єпископа, 
також потрібно дотримуватися літургічних книг першого служителя, і співслу-
жителі повинні носити літургійні ризи і відзнаки власної Церкви sui iuris. У Ла
тинській Церкві міжритуальні співслужіння відбуваються на практиці, хоча й 
СІС не регулює їх жодною нормою. 

1.15.3. Покаяння 
1) ССЕО к. 728 застерігає за Святим Престолом розрішення від двох таких 

гріхів: прямого порушення таємниці сповіді і розрішення спільника у грісі про-

40 Порівняння щодо норм святого миропомазання (конфірмації) див. частину 3.1.1. (4), нижче, с. 885. 
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ти чистоти (§ 1). За єпархіальним єпископом застерігається право розрішати від 
гріха спричинення аборту, якщо він був здійснений (§ 2). У Латинській Церкві 
кожен, хто вчиняє ці злочини, карається автоматичною (latae sententiae) екскому-
нікою (див. СІС 1388 § 1, 1378 § 1, 1398). 

2) Згідно з давньою покаяльною практикою, ССЕО к. 727 стверджує, що по
вноваження розрішувати від гріхів, окрім згаданих в к. 728, може бути застере
жене за визначеною владою. Цього, однак, не можна зробити без згоди Синоду 
Єпископів чи Ради Єрархів на своїх відповідних територіях або, в иншому разі, 
Святого Престолу. У СІС немає паралельної норми. 

3) ССЕО к. 729 встановлює, що будь-яке застереження повноваження розрі
шувати від гріха, чи під к. 727, чи к. 728, не має сили у трьох ситуаціях, встанов
лених каноном. У СІС немає паралельної норми. 

1.15.4. Єлеопомазання 
1) Відповідно до СІС к. 999, олію, яку використовують у Таїнстві єлеопома

зання, повинен благословити єпископ, а в разі необхідности це може зробити 
будь-який священик, але тільки під час уділення Таїнства. ССЕО к. 741 ствер
джує, що олію повинен благословити будь-який священик, який уділяє Таїнство, 
якщо партикулярне право Церкви sui iuris не постановляє иншого. 

2) ССЕО к. 737 § 2, який є унікальною східною нормою, стверджує, що в Церк
вах, де існує звичай, коли святу тайну єлеопомазання уділяє одночасно кілька 
священиків, цей звичай потрібно якомога більше зберігати. СІС к. 1003 § 1 гово
рить тільки про уділення Таїнства окремими священиками. 

3) Щоб Таїнство єлеопомазання було уділено, СІС к. 1006 вимагає, щоб хвора 
особа попросила про нього принаймні неявно. ССЕО к. 740 просто припускає, 
що в тому разі, якщо не очевидне протилежне, важко хворий католик, який втра
тив притомність або володіння розумом, хотів би, щоб ця тайна була йому уді
лена. 

1.16. Подружжя (ССЕО кк. 776-866; СІС кк. 1055-1165) 
Коли ССЕО і СІС порівнюють щодо подружжя, то виявляється, що багато 

канонів відрізняються або є унікальними для кожного з кодексів.4 1 Однак, най
суттєвіші відмінності, які будуть розглядатися тут, стосуються правосильности 
подружжя. Це стає особливо важливим, коли враховувати в контексті міжцерков-
них подружжів чи подружжів східних католиків, які були довірені опіці латин
ського єпископа відповідно до ССЕО к. 916 § 5. 

41 Повніше порівняння обох кодексів див. у Frederic McManus, «Marriage in the Canons of the Eastern Catholic 
Churches», Jurist 5 (1994) 56-80 і Abbass, Two Codes, 91-131. 
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1.16.1. Канонічна форма і їїдиспенза 
(ССЕО кк. 828/835; СІС кк. 1108 § 1/1127 § 2) 

Відповідно до ССЕО к. 828, ті подружжя правосильні, які «звершуються» 
згідно зі святим обрядом перед місцевим єрархом, парохом або священиком, на
діленим повноваженням, і принаймні двома свідками (§ 1). Далі святий обряд 
визначається через «саму участь священика, який асистує і благословить» (§ 2). 
З иншого боку, СІС к. 1108 § 1 стверджує, що ті подружжя правосильні, які «ук
ладені» перед місцевим ординарієм чи пастором, або священиком чи дияконом, 
делегованим кимось із них, який виконує роль помічника, і двома свідками. 

Чи може диякон бути правосильно делегованим благословляти подружжя, як
що йдеться про міжцерковне подружжя чи подружжя східних католиків, довіре
них опіці латинського єпископа? Позаяк коментатори дали відповідь так 4 2 і ні 4 3 

на це питання, з'явився сумнів щодо закону, який, доки не буде автентичного 
тлумачення, слід вирішувати на користь правосильности подружжя (див.: ССЕО 
к. 1496 / СІС к. 14). 

ССЕО к. 835 застерігає диспензу від канонічної форми Святому Престолові 
або патріярхові, який повинен надавити її тільки з дуже поважної причини. У 
Латинській Церкві СІС к. 1127 § 2 надає місцевому ординарієві право диспен-
зувати від форми в окремих випадках, коли серйозні труднощі становлять пере
шкоду для його дотримання. Щодо питання, чи може латинський єпископ дис-
пензувати від канонічної форми подружжя, більшість коментаторів погоджують
ся, що ССЕО к. 835 призначений для «оберігання цієї інституції (ritus sacer), та
кої характерної для Сходу», 4 4 виключає таку можливість. 4 5 Тим паче, Екуменіч
ний Правильник 1993 р. стверджує: «місцевий ординарій католицького партнера, 
порадившись з місцевим ординарієм місця, де буде укладено подружжя, може 
з поважних причин і зберігаючи право Східних Церков (к. 835), диспензувати ка
толицького партнера від дотримання канонічної форми подружжя». 

42 Див., наприклад, Joseph Prader, La legislatione matrimoniale latina e Orientale. Problemi interecclesiali., 
interconfessionali e interreligiosi, Rome, Ed. Dehoniane, 1993, 39; U. Navarrele, «Questioni sulla forma canonica 
ordinaria nei Codici latino e Orientale», Periodica 85 (1996) 506 і Pospishil, E C C Law, 2d. ed., rev. and augment, 
Brooklyn, NY, St. Maron Publications, 1996, 574. 

43 Див., наприклад, Dimitrios Salachas, II sacramento nel nuovo diritto canonico delle Chiese orientali. Roma -
Bologna, Ed. Dehoniane, 1994,200-201, примітка 43; C. Fürst, «Probleme der Form der Eheschließung von Orientalen 
oder mit Orientalen», Deprocessibus matrimoniales 2 (1995) 36-37, і Jobe Abbass, «Canonical Dispositions for the 
Care of Eastern Catholics outside their Territory», Periodica 86 (1997) 356-358. 

"Nuntia 28 (1989) 116-117 (к. 829). 
45 Див. Pospishil, ECC Law., 574. Покладаючись на правило locus regit actum (місце керує дією), автор ствер

джує: «.. .коли юридичний акт переноситься в инше місце, процедурні норми цього місця регулюють юридичні 
вимоги». Однак, аргумент, що це можна застосувати щодо подружжя, є непереконливим, позаяк вже давно вва
жалося, що східні католики зобов'язані дотримуватися власних норм щодо укладення подружжя, де б вони не 
були. Див. H. J. Cicognani and Dino Staffa, Commentarium adlibrumprimum Codicis Iuris Canonici, 2 vol., Rome, 
Pontificium Institutum Utriusque Iuris, 1939,1:32. 
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1.16.2. Делегування мирянина для асистування 
під час укладення подружжя (СІС кк. 1112-114) 

На відміну від ССЕО, СІС кк. 1112-114 передбачає, що «за умови попередньої 
схвальної думки «конференції» єпископів і після того як буде отримано згоду 
Святого Престолу», латинський єпископ може делегувати мирян асистувати під 
час укладення подружжя, якщо бракує священиків чи дияконів. Досягнуто за
гальної згоди, що, позаяк подружжя за участи східних католиків повинні бути 
укладені за допомогою святого обряду (ССЕО к. 818 § 1), миряни не можуть бу
ти делеговані асистувати під час укладення міжцерковного подружжя східних 
католиків, довірених опіці латинського єпископа. 

1.16.3. Характерна роль диякона в СІС 
Окрім того, що диякон виконує роль асистента під час укладення подружжя 

у Латинській Церкві (СІС к. 1108 § 1), існують инші повноваження, надані йо
му СІС, яких він не має у відповідних канонах ССЕО. 

1) У разі небезпеки смерти СІС к. 1079 § 2 дозволяє диякону диспензувати від 
форми, приписаної для укладання подружжя і від перешкод церковного права 
(див. ССЕО к. 796 § 2). 

2) Коли би перешкода не була знайдена, після того як відбулися усі приготу
вання до весілля за обставин, приписаних в СІС к. 1080, диякон також має повно
важення диспензувати (див. ССЕО к. 797). 

3) Відповідно до СІС к. 1111 § 1 , 4 6 місцевий ординарій і пастор також можуть 
надати дияконам повноваження, навіть загальне, асистувати під час укладення 
подружжя (див. ССЕО к. 830 § 1). 

4) Щодо виняткових випадків подружжя, укладених перед самими свідками, 
то СІС к. 1116 § 2 вимагає присутности священика чи диякона, навіть якщо він не 
має повноваження асистувати, але може бути присутнім і до нього можна зверну
тися (див. ССЕО к. 832 § 2). 

1.16.4. Подружнє право про нехрещених некатоликів 
(ССЕО кк. 780 § 2 і 781) 

Це загальна норма вселенської Церкви, що виключно церковні закони зобо
в'язують тільки католиків (ССЕО к. 1490; СІС к. 11). Але які закони слід застосо
вувати, коли нехрещені некатолики хочуть укласти подружжя? Хоча ці запитання 
не були розглянуті в СІС, вони постали і отримали відповідь в ССЕО кк. 780 § 2 
і 781. Позаяк ці східні норми заповнюють суттєву прогалину в латинському зако
нодавстві, судді можуть використовувати їх, щоб вирішувати справи (СІС к. 19). 
Однак, поки не буде авторитетного втручання щодо розширення застосування 

46 Коли СІС к. 1111 § 1 порівнюється з ССЕО к. 830 § 1, слід зауважити иншу важливу відмінність. У той 
час як латинський місцевий ординарій і парох можуть надати загальне делегування асистувати під час укла
дення подружжя, зазвичай, тільки східний місцевий єрарх може надати загальне повноваження благословляти 
подружжя (ССЕО к. 830 § 2). Східний парох може тільки надати загальне повноваження своєму парохіяльному 
вікарієві (ССЕО к. 302 § 2). 
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ССЕО кк. 780 § 2 і 781 також на Латинську Церкву, вони залишаться унікальни
ми для Східного Кодексу. 

1.16.5. Вихід з Церкви «через формальний акт» 
У СІС подальші норми не стосуються латинського католика, який вийшов 

з Церкви за допомогою формального акту: 1) перешкода нерівносте культу 
(к. 1086 § 1); 2) вимога канонічної форми (к. 1117); 3) заборона змішаних подруж
жів (к. 1124). Позаяк вихід з Церкви через формальний акт не має жодних юри
дичних наслідків у східній традиції (seme! catholicus semper catholicus), східний 
католик завжди підлягає паралельним нормам в ССЕО: кк. 803 (нерівність куль
ту); 834 § 1 (канонічна форма); 831 (змішані подружжя). 

1.16.6. Перешкоди 
1) Викрадення (ССЕО к. 806; СІС к. 1089). Якщо у СІС к. 1089 йдеться тільки 

про випадок викраденої жінки, ССЕО к. 806 встановлює, що подружжя не може 
бути правосильно укладене з «особою» (чоловічої чи жіночої статі), яка викра
дена або затримана з наміром одруження. 

2) Спорідненість (ССЕО к. 809 § 1). Спорідненість у бічній лінії до другого 
ступеня більше не є перешкодою в Латинській Церкві (див. СІС к. 1092), але 
ССЕО к. 809 § 1 досі зберігає її у Східних Католицьких Церквах. Тому латинсь
кий католик не може правосильно одружитися зі своєю овдовілою братовою, як
що вона належить до Східної Католицької Церкви. 4 7 

3) Прилюдна пристойність (ССЕО к. 820 п. 3-є). Як ССЕО к. 810, так і СІС 
к. 1093 стверджують, що перешкода публічної пристойносте постає з неправо-
сильного подружжя після початку спільного життя або з відомого або явного 
наложництва. Однак, коли сторони намагаються укласти цивільне подружжя, то 
воно вважається неіснуючим (на противагу неправосильному), і в цьому унікаль
ність ССЕО к. 810 п. 3-є, який стверджує, що перешкода публічної пристойносте 
також постає зі спроби цивільного подружжя. Тому не виникає перешкоди пу
блічної пристойносте, коли католик латинського обряду, після спроби цивільно
го подружжя зі своєю полюбовницею, вирішує одружитися з її дочкою. Також 
католичка латинського обряду, яка намагалася одружитися зі своїм полюбовни
ком, не матиме перешкоди для одруження з його батьком. В обох цих ситуаціях 
розриваюча перешкода публічної пристойносте виникне для східних католиків. 

4) Духовна спорідненість (ССЕО к. 811). На відміну від латинського кодексу, 
ССЕО к. 811 § 1 зберіг перешкоду духовної спорідненосте між хресним батьком 
і похресником, а також його батьками. Тому, наприклад, католик східного обряду 
не може правосильно одружитися з католичкою латинського обряду, для якої він 
став хресним батьком. Також він не може правосильно одружитися з її оводо-
вілою матір'ю. 

47 Щодо міжцерковних подружжів завжди важливо нагадувати, що навіть в тому разі, якщо одна зі сторін 
має перешкоду, вона все одно робить подружжя неправосильним (див. ССЕО к. 790 § 2). 
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1.16.7. Подружжя з умовою (ССЕО к. 826; СІС к. 1102) 
ССЕО к. 826 стверджує: «Не можна правосильно укладати подружжя з умо

вою». Хоча СІС к. 1102 забороняє правосильне укладання подружжя з майбут
ньою умовою (§ 1), подружжя з минулою чи сучасною умовою є правосильним 
або неправосильним, на підставі того, чи предмет умови існує чи ні (§ 2). Напри
клад, у подружжі між латинськими католиками один зі супругів може поставити 
умову: «Я одружуся з тобою, якщо в тебе немає СНІДу». Якщо виявиться, що 
инший супруг мав СНІД у час укладення подружжя, подружжя буде неправо-
сильним. В умовних подружжях між латинськими і східними католиками (умови 
впливають на подружню згоду, дану двома сторонами) СІС к. 1102 стосується 
латинського католика, у той час як ССЕО к. 826 зобов'язує східного католика, 4 8 

і є наслідком неправосильного подружжя. 

1.17. Некатолики, згідні на повну єдність (ССЕО кк. 896-901) 
Титул X V I I ССЕО (кк. 896-901) унікальний для ССЕО. Натхненні біблійною 

порадою «ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного» 
(Ді. 15: 28), процитованого в UR 18, ці канони приписують норми щодо прийнят
тя в Католицьку Церкву вірних Східних некатолицьких Церков, а також, з по
трібними уточненнями, охрещених членів инших Церковних Спільнот. Подіб
них норм немає в СІС; однак, DE 99(e) заохочує латинські єпископські конфе
ренції видати вказівки щодо цього питання. 

1.18. Екуменізм (ССЕО кк. 902-908; СІС к. 755) 
У порівнянні з єдиним к. 755 СІС, Титул X V I I I ССЕО, з його кк. 902-908, на

голошує на екуменічному характерові східного законодавства.4 9 У той час як СІС 
к. 755 бачить поширення екуменічного руху передусім як компетенцію колегії 
єпископів, ССЕО к. 902, що ґрунтується на UR 5, довіряє цю відповідальність 
усім вірним. 5 0 ССЕО к. 903 також кодифікує спеціяльне завдання Східних Като
лицьких Церков (ОЕ 24) сприяти єдності між усіма Східними Церквами. По суті, 
законодавець має намір зробити увесь Східний Кодекс рушієм екуменічного ді-
ялогу зі Східними Церквами, що не перебувають у повній єдности з Римським 
Престолом. 5 1 Щодо решти канонів ССЕО, то якщо в СІС немає паралельних норм, 
вони виражені в певній формі в Екуменічному Правильнику: к. 904 § 2 (DE 46); 
к. 904 § З (DE 42); к. 905 (DE 205-209); к. 906 (DE 61 і 76), к. 907 (DE 141-142) 
і к. 908 (DE 211-218). 

48 Joseph Prader, «Il consenso matrimoniale condizionato», y: 11 matrimonio nel Codice dei canoni délie Chiese 

orintali, (SG 32), 1994, 281. Див., однак, Salachas, // Sacramento del matrimonio (примітка 43), 177. 
49 Одна з Настанов для перегляду Східного Кодексу полягала в тому, що він повинен мати екуменічний 

характер. Див. Nuntia 3 (1976) 20, вище с. 59-60. 
50 Той самий принцип, що міститься в ССЕО к. 902, також виражений в DE 50 і 55. 
51 Представляючи ССЕО Синоду Єпископів (25 жовтня 1990), папа Иоан Павло II ствердив: «Завершуючи 

цю презентацію спільного кодексу всіх Східних Католицьких Церков, я не можу не вшанувати своєю увагою 
також і Православні Церкви. Я хотів би «презентувати» новий кодекс і для них, тому що він від самого початку 
замислювався і формувався згідно з екуменічними принципами понад усе, у великій пошані, яку має до них 
Католицька Церква як до «Церков-Сестер», що вже перебувають «майже у повній злуці з Римською Церквою», 
як твердив Павло VI, і до їхніх пастирів, як тих, кому «була довірена частина Христового стада». Див. AAS 83 
(1991) 493; вище с. 29. 
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1.19. Адміністративний рекурс (ССЕО кк. 996-1006; СІС кк. 1732-1739) 
У той час як ССЕО і СІС у багатьох аспектах подібні щодо адміністративного 

рекурсу, три канони ССЕО не мають латинських відповідників. 

1) Щоб уникнути непотрібних затримок, ССЕО к. 1002 встановлює, що вища 
влада повинна вирішити рекурс впродовж шістдесяти днів, якщо партикулярне 
право відповідної Церкви sui iuris не стверджує иншого. Якщо цього не буде 
зроблено, то особа, яка подає рекурс, може послати прохання, щоб рекурс був 
вирішений. Якщо нічого не буде зроблено навіть на тридцятий день, то рекурс 
вважається відхиленим немовби від того дня, і в цьому разі можна подавати но
вий рекурс. 

2) Щодо прав людини і принципу справедливости ССЕО к. 1005 стверджує, 
що, видаючи декрет, вища влада зобов'язана відшкодувати витрати настільки, 
наскільки вони виникли на підставі її декрету.5 2 

3) Визнаючи автономію Патріярших Церков, ССЕО к. 1006 встановлює, що 
рекурс проти адміністративних декретів патріярхів слід подавати до спеціяльної 
групи єпископів, поставлених відповідно до норми партикулярного права. Якщо 
це питання не передано Святому Престолові, то жодний подальший рекурс біль
ше неможливий, за винятком звернення (provocatio) до самого Римського Архи-
єрея. 

1.20. Карні санкції (ССЕО кк. 1401-1467; СІС кк. 1311-1399) 
У той час як СІС зменшив кількість канонів щодо карних санкцій з 220 в Ко

дексі СІС-1917 до 89, ССЕО містить тільки 67 канонів - на 21 менше. Хоча всі 
відмінності між кодексами тут вказати неможливо, 5 3 багато з них можуть бути 
пояснені у світлі рішень PCCICOR, по-перше, не приймати латинського розріз
нення між цензурами і покутними карами, і, далі, скасувати кари latae sentaentiae. 

1.20.1. Вибір на користь медичних покарань в ССЕО 
Хоча ССЕО розрізняє цензури (кк. 1331-1335) і покутні покарання (кк 1336-

1338), PCCICOR вирішила уникнути такого розрізнення в ССЕО - з двох при
чин. 5 4 По-перше, розрізнення часто змушує східних християн думати, немовби 
церковна влада хоче зробити покарання «помстою» (vindicatio) або «покутою за 
злочин» (expiatio delicti). Натомість, згідно зі східною ментальністю, усі кари в 
ССЕО є медичними у позитивному сенсі: зцілення правопорушника і загоєння 
ран, спричинених злочином. 5 5 По-друге, з латинською концепцією цензур, як про-

52 Хоча такої норми ми не знаходимо в СІС, Апостольська Сигнатура має компетенцію розглядати питання 
в контексті судових рекурсів від адміністративних декретів виданих чи затверджених дикастеріями Римської 
Курії (PB арт. 123 §2) . 

53 Загальне порівняльне дослідження див. у: Thomas J. Green, «Pénal Law in the Code of Canon Law and in the 

Code of Canons of the Eastern Churches: Some Comparative Reflections, StCan 28 (1994) 407452. 
54

 Див. Nuntia 20 (1985) 67. 
55

 Це позитивний сенс, який потрібно надавати слову «medicina» в ССЕО к. 1401. Одна з настанов східної 
Кодифікації полягала в тому, що потрібно «запровадити в покарання позитивний елемент, що більше відповідає 
лікувальному характерові канонічних кар, майже таких, що визнані на християнському Сході». Див. Nuntia З 
(1976) 24; 4 (1997) 73; вище с. 65. 
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тилежних до покутних кар, пов'язане уявлення, що виправлений правопорушник 
набуває «права на розрішення» (іш асі аЬзоІиИопет). На Сході, де така концепція 
неприйнятна, і всі покарання розглядаються як медичні, правопорушник ніколи 
не набуває реального права на розрішення. 

В ССЕО к. 1426 ми не знаходимо навіть розрізнення між карою і покутою 
з СІС к. 1340, позаяк покути є також покараннями, що мають лікувальний ха
рактер. 

1.20.2. Скасування кар І_а1ае ЭеггёепНае 
Одна з настанов, схвалених РСС1СОЫ для східної кодифікації, полягала в то

му, щоб скасувати кари Шае яеШепИае, «тому що вони не відповідають справ
жнім східним традиціям». Окрім того, що вони неприйнятні на Сході, кари Шае 
зеШеМіае не становлять реального засобу стримування. ССЕО послідовно ска
сував усі такі автоматичні покарання. Однак, деякі канони (1450 § 2, 1456 § 1, 
1457), що відповідають східній традиції, застерігають розрішення гріхів. Крім 
того, ССЕО к. 1423 § 1 надає синоду можливість з поважних причин застерегти 
звільнення від покарань патріярхові. 

1.20.3. Велика / мала екскомуніка в ССЕО - екскомуніка / інтердикт в СІС 
Однак ССЕО робить розрізнення між такими карами як велика і мала екско

муніка. Велика екскомуніка (ССЕО к. 1434) відповідає екскомуніці (СІС к. 1331), 
у той час як малу екскомуніку (ССЕО к. 1431) можна порівняти з інтердиктом 
(СІС к. 1332). Однак, хоча мала екскомуніка переважно виключає прийняття чи 
відправу Євхаристії, інтердикт загалом забороняє звершення Таїнств, свячень 
і благословень, а також прийняття Таїнств. 

1.21. Карна процедура (ССЕО кк. 1468-1487; СІС кк. 1717-1731) 
Скасувавши кари Шае яеШепНае, ССЕО к. 1402, загалом, приписує, що кано

нічна кара повинна бути накладена через канонічний процес. Ця східна норма, 
що вимагає вироків /егепсіае зеШепйае була сформульована, щоб захищати фун
даментальні людські права. 5 6 У нормі, яку можна розглядати так, немовби кари 
/егепсіае зеШепйае є радше винятком, а не правилом, СІС к. 1342 стверджує, що 
кожного разу, коли виправдані причини перешкоджають судовому процесові, ка
ра може бути накладена позасудовим декретом (кк. 1486-1487) відповідно до су
ворих умов, викладених в к. 1402 § 2." 

56 Див. Nuntiu 4 (1977) 77 і 20 (1985) 13. ССЕО к. 1476, унікальний для східного законодавства, також 
передбачає кращу охорону фундаментальних прав людини, вимагаючи, щоб усне обговорення було частиною 
карного процесу. 

57 Подальше порівняння див. у: Giuseppe Di Mattia, «La procedura pénale giudiziaria e amministrative nel 

ССЕО e nel CIC: Roflessioni comparative», Appolinaris 69 (1996) 79117. 



ССЕО І СІС У ПОРІВНЯННІ 717 

2. Подібності між східним і латинським кодексами 
Загалом, ССЕО і СІС подібні за своїм предметом розгляду. Достоту так, як ко

лишнє східне законодавство (СІСО) дотримувалося латинського кодексу,58 ССЕО 
містить багато таких самих норм, як і СІС. 5 9 Наприклад, щодо канонів, які опи
сують найвищу владу Церкви, зокрема, папу, колегію єпископів і вселенські со
бори (ССЕО кк. 42-54; СІС кк. 330-341), дослідницька група, яка здійснювала 
перегляд, одностайно вирішила, що два кодекси не повинні відрізнятися у цих 
питаннях. 6 0 Крім того, норми, яких йдеться про вірних (ССЕО кк. 400-409; СІС 
кк. 224-231) переважно відображають ті самі принципи, узяті з текстів запропо
нованого LEF, від якого згодом відмовилися. 

Сфери суттєвої подібности перелічені нижче: 

Предмет ССЕО кк. СІС кк. 

Вступні канони 1-6 1-6 
Вірні 7-26 204-223 
Найвища влада 42-54 330-341 
Миряни 399-409 224-231 
Особи 909-935 96-128 
Уряди 936-978 145-196 
Влада управління 979-995 129-144 
Дочасне майно 1007-1054 1254-1310 
Процеси 1055-1163 1400-1500 
Уникнення процесів 1164-1184 1713-1716 
Спірні процеси 1185-1356 1501-1670 
Спеціяльні процеси 1357-1400 1671-1716; 1740-1757 
Диспенза (ЯаШт) - 1697-1706 
Церковні закони 1488-1539 7-93 
Декрети / Інструкції - 29-34 
Давність і час 1540-1546 197-203 

Читаючи наведену вище схему, потрібно пам'ятати про дві речі. По-перше, 
у межах цих загальних сфер певні паралельні норми все ж можуть суттєво від
різнятися. 6 1 По-друге, навіть коли паралельні норми видаються ідентичними, не 
можна просто припускати, що відповідні положення кодексів фактично такі самі. 
Подальші три конкретні приклади ілюструють те, як кодекси, навіть якщо вони 
й подібні, можуть відрізнятися. 

58 Наприклад, попередні східні норми (РА), що регулюють відокремлення від чернечого інституту, пере
важно дотримувалися латинського кодексу. 

59 По суті, у критичному огляді fontium annotatione ductus ССЕО 1995 p., Федерік Макманус зауважує, що 
істотна ідентичність ССЕО і СІС повинна була стати ще очевиднішою завдяки цитуванню СІС, а не колишньо
го східного MP як джерела. Див. Jurist 56 (1996) 929. 

60 Див. Nuntia 22 (1986) 39. 
61 Мікрокомпаративні дослідження, які детальніше розглядають відмінності у сферах, де кодекси в загаль

ному подібні, див. у: Abbass, Two Codes, 151-176 (уряди); 177-207 (дочасне майно); 208-249 (процеси); і 251-
278 (спірні процеси). В инших подібних сферах, навіть єдиний канон, такий як ССЕО к. 399, може відрізняти 
східний кодекс, поділяючи вірних на священнослужителів, ченців і мирян, замість священнослужителів і ми
рян, як це маємо в латинському кодексі. 
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2.1. Подібні норми, що відрізняються в багатьох аспектах 
Щодо збирання милостині ССЕО і СІС мають такі канони: 

ССЕО к. 1015 - збирати милостині фізичним або юридичним особам можна лише 
з дозволу влади, якій вони підлеглі, і за письмовою згодою єрарха місця, де прово
диться збирання милостині. 

СІС к. 1265 § 1 - із збереженням права жебрущих ченців, приватним особам, чи то 
фізичним, чи то юридичним, заборонено збирати пожертви (stipem cogère) для будь-

якого побожного чи церковного інституту чи мети без письмового дозволу їхнього 
власного ординарія і місцевого ординарія. 

2.1.1. Жебрущі ченці Латинської Церкви можуть просити милостиню 
Хоча жебрущі ченці не підлягають латинській нормі, що забороняє збирання 

милостині, такого винятку немає в ССЕО. Ця відмінність стає важливою осо
бливо з церковного погляду. Якщо жебрущі ченці латинського чернечого інсти
туту належать до дому чи провінції, яка була приписана до однієї зі Східних 
Католицьких Церков, вони зобов'язані дотримуватися ширшої заборони ССЕО 
к. 1015. Слід зауважити, що ССЕО к. 432, який унікальний для Східного Кодексу, 
виразно зобов'язує латинських ченців дотримуватися законів Східної Католиць
кої Церкви. 6 2 

2.1.2. Заборони, що не стосуються публічних юридичних осіб 
у Латинській Церкві 

У той час як заборона в СІС к. 1265 § 1 стосується приватних осіб, як фі
зичних, так і юридичних, вона не стосується публічних юридичних осіб, таких 
як парохія, чернечий інститут чи публічне товариство. Позаяк східна кодифі
кація не включає розрізнення між публічними і приватними юридичними осо
бами латинського кодексу (СІС к. 116 § 2), 6 3 заборона в ССЕО к. 1015 впливає 
на всіх юридичних осіб, у тому числі й парохій, чернечі інститути та публічні 
товариства. 

2.1.3. Вужче тлумачення, дане stipem cogère в латинському каноні 
Відповідно до тлумачення, яке традиційно дають вислову stipem cogère, СІС 

к. 1265 § 1 забороняє збирання пожертв особисто, особливо від дверей до дверей. 
Як наслідок, заборона не стосується звернень про збір коштів до груп людей, або 
особисто, або через оголошення в газетах чи радіо. 6 4 

Замість вислову stipem cogère, ССЕО к. 1015 вживає eleemosynas colligere 
(«збирати милостиню»). Значення вислову «збирати милостиню» достатньо ши
роке, щоб охоплювати не тільки звернення від дверей до дверей, але й проекти 

62 Щодо ССЕО к. 432 див. частину 3.1.1. (5), нижче 884-885. 
63 Див. Nitnüa 18 (1984) 11-12 (к. 8). 
м

 Luigi Chiappetta, 11 Codice diDiritto Canonico: Commenta giuridico-pastorale, 3 vols., Naples, Ed. Dehoniane, 

1996,11:525. Стосовно тлумачення СІС к. 1265 § 1 автор стверджує: «Канон к а ж е - stipen cogère - повторюючи 

вислів попереднього кодексу (к. 1503), який у церковній доктрині розуміють як збирання пожертв особисто 
під час усного спілкування, особливо від дверей до дверей (жебракування у класичному і юридичному сенсі). 
Тому заборона не повинна охоплювати подальшого: прохання про пожертву, зроблене обмеженому колу осіб -
збирання за допомогою циркулярних листів чи преси». 
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зі збору пожертв, спрямовані на групи людей за допомогою циркулярних листів 
і засобів суспільної комунікації.65 

2.2. Ідентичні норми, які, фактично, не такі самі 
Щодо загальних норм про вибори ССЕО к. 950 і СІС к. 168 встановлюють 

ідентичне правило, відповідно до якого особа може віддати тільки один голос, 
навіть якщо ця особа має право голосувати від власного імени на підставі воло
діння кількома титулами. Відповідні норми ССЕО і СІС стверджують: «Хоч би 
хтось мав більше титулів до голосування від власного імени, віддати може тіль
ки один голос». Однак, канони слід розглядати у світлі инших норм, які регулю
ють той самий предмет. 

Щодо загальних норм про вибори СІС к. 164 стверджує: «Якщо право не пе
редбачає иншого, приписів подальших канонів слід дотримуватися на каноніч
них виборах». Унікальний для латинського кодексу, к. 164 фактично дозволяє 
партикулярним чи статутним законам приписувати такі норми щодо виборів, які 
відрізняються від правил, встановлених в кк. 165-179. Тому, якщо йдеться про 
СІС к. 168, то, наприклад, статути інституту посвяченого життя можуть дозволи
ти членові віддати понад один голос з огляду на титули, якими він володіє. 

Позаяк східний кодекс не містить жодного канону, подібного до СІС к. 164, 
правила, встановленого в ССЕО к. 950, слід дотримуватися постійно. Якщо йде
ться про вибори, то статути інститутів посвяченого життя не можуть дозволити 
своєму членові голосувати кілька разів на підставі володіння кількома титула
ми. Тому, хоча ССЕО к. 950 і СІС к. 168 мають ідентичне формулювання, вони, 
фактично, не мають такого самого значення. 

2.3. Схожі норми, що підлягають різному тлумаченню 
У справах про недійсність подружжя обидва кодекси встановлюють, що три

бунал місця, де позивач має постійне місце проживання, компетентний за певних 
умов. ССЕО к. 1359 п. 3-є і СІС к. 1673 п. 3-є однаково встановлюють: 

У справах про недійсність подружжя, які не застережені для Апостольського 
Престолу, компетентними є: ...3-є - трибунал місця, де позивач має постійне місце 
проживання, якщо обидві сторони перебувають на території тієї самої нації6 6 і судо
вий вікарій постійного місця проживання відповідача, вислухавши його, дасть на це 
згоду. 

Після проголошення СІС постав сумнів щодо тлумачення цієї норми у випад
ках, якщо було засновано міждіоцезійний трибунал. Чи «судовий вікарій» сто
сується судового вікарія місця проживання відповідача чи судового вікарія між-

65 Див., однак, Pospishil, ЕСС Law, 697. Коментуючи щодо ССЕО к. 1015, автор стверджує: «Поштові про
хання не включені сюди, і місцеві єрархи не мають жодної влади втручатися і розслідувати їх, навіть якщо 
про зловживання таких чинів чи подібних інститутів посвяченого життя повідомлялося в пресі зі скандальни
ми наслідками у суспільстві». 

66 Замість слова «нація» у СІС к. 1673 п. 3-є з'являється вислів «конференція єпископів». 
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діоцезійного трибуналу? Шляхом автентичного тлумачення (28 лютого 1886 р.) 
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Amhcntice Interpretanda (PCCICAI) 
відповіла, що «судовий вікарій» у СІС к. 1673 п. 3-є стосується судового вікарія 
діоцезії, у якій відповідач має місце проживання, і, якщо немає діоцезійного 
судового вікарія, потрібен дозвіл єпископа.6 7 Тут, у коментарі до ССЕО к. 1359, 
п. 3-є, Зенон Ґрочолевскі стверджує, що відповідь РССІСАІ є авторитетною. 

Однак, у дослідженні стосовно автентичних тлумачень, Іван Жужек зазначив, 
що відповідь РССІСАІ стосовно СІС к. 1673 п. 3-є є одним з чотирьох автентич
них тлумачень РССІСАІ, які не можна застосувати до ССЕО. Жужек стверджує: 

Існує чотири автентичні тлумачення СІС, які ex natura rei не можуть бути застосо
вані до ССЕО, навіть якщо відповідні канони майже буквально такі самі, як і канони 
СІС. Якщо постануть будь-які «сумніви», їх формально слід розглядати, зважаючи, 
передусім, на східні традиції.68 

Причиною цієї відмінности є сама відмінна структура церковних трибуна
лів у СІС і ССЕО. Окрім міждіоцезійних (міжєпархіяльних) трибуналів, ССЕО 
к. 1068 § 1 передбачає, що єпархіяльні єпископи різних Церков sui iuris, здійсню
ючи свою владу в межах тої самої території, можуть погодитися між собою щодо 
заснування міжцерковного трибуналу. Навіть щодо паралельних норм про між-
діоцезійні (між'єпархіяльні) трибунали, у той час як затвердження Святого Пре
столу потрібне для його заснування у Латинській Церкві (СІС к. 1423 § 1), тако
го схвалення не потрібно, якщо такий трибунал засновується в межах території 
Східної Патріяршої Церкви (ССЕО к. 1067 § 1). Міжцерковний трибунал може 
бути заснований патріярхом за згодою зацікавлених єпархіяльних єпископів. Од
нак, якщо окремі єпархіяльні єпископи не зможуть заснувати власний трибунал, 
він має бути заснований Синодом Єпископів цієї Церкви (ССЕО к. 1067 § 2). 
ССЕО к. 1070, унікальна східна норма, стверджує, що кожна влада, яка засновує 
трибунал, повинна також подбати, щоб цей трибунал мав власні статути, затвер
джені тою самою владою. Якщо не торкатися питання визначення в статутах, про 
якого судового «вікарія йдеться» в ССЕО к. 1359 п. 3-є, у світлі різної структури 
східних трибуналів і норм, які регулюють їх, ex natura rei, постає сумнів щодо 
тлумачення судового вікарія в ССЕО к. 1359, 3-є. Чи «судовий вікарій» означає 
судового вікарія єпархії, у якій відповідач має місце проживання, судового віка
рія міжєпархіяльного трибуналу чи судового вікарія міжцерковного трибуналу? 

3. Взаємозв'язок ССЕО і СІС 
На відміну від юридичних систем різних країн, які зазвичай не пов'язані, між 

ССЕО і СІС існує зв'язок. Законодавець фактично підтвердив це, назвавши їх 
невід'ємними частинами одного «Corpus Iuris Canonici». Позаяк цей взаємозв'я-

Див.:АА8 78(1986) 1323. 
Ëuzck, Understanding, 392; щодо Grocholcwski див. вище с. 773. 
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зок також був кодифікований в канонах, таких як ССЕО к. 1, ССЕО к. 1499 (СІС 
к. 17) і СІС к. 19, заклик до порівняльних досліджень східного і латинського 
кодексів не міг бути спрямованим тільки на сприяння пізнанню їх як відмінних, 
радше, мав би також прискорювати вивчення кодексів, щоб далі розширити їх
ній взаємозв'язок. У цій останній частині нашого дослідження ми поглянемо на 
взаємозв'язок між двома кодексами, про який йдеться в ССЕО к. 1, ССЕО к. 1499 
(СІС к. 17) і СІС к. 19 відповідно. 6 9 

3.1. Взаємозв'язок кодексів, встановлений ССЕО к. 1 
На відміну від СІС к. І , 7 0 який не встановлює жодного зв'язку між латинсь

ким кодексом і Східними Католицькими Церквами, ССЕО к. 1 стверджує: «Ка
нони цього Кодексу стосуються всіх східних католицьких Церков і тільки їх, хі
ба що виразно (expresse) постановляється инше щодо відносин з Латинською 
Церквою». Відповідно до класичного визначення, те, що виразно (expresse) при
писане правом, може бути вказано або явно, або приховано. 7 1 Хоча дев'ять ка
нонів ССЕО явно згадують Латинську Церкву, ще инші приховано стосуються 
Латинської Церкви у зв'язку зі Східними Католицькими Церквами. Це приховані 
згадки про Латинську Церкву у ССЕО з'являються, наприклад, внаслідок вико
ристання вислову «Церква sui iuris» або з природи речі (ex natura rei), такої як 
приписання чи перехід до иншої Церкви sui iuris. Ці норми ССЕО фактично ста
ли частиною латинського канонічного законодавства, незалежно від того, чи цей 
зв'язок виражений явно, чи приховано. Подальші три частини розглядають, від
повідно, ті канони ССЕО, які явно називають Латинську Церкву, ті, які прихо
вано стосуються її як Церкви sui iuris, і ті, які приховано стосуються Латинської 
Церкви ex natura rei. 

3.1.1. Дев'ять канонів ССЕО, які виразно називають Латинську Церкву 
І) Реєстрація приписання чи переходу до Церкви sui iuris (ССЕО к. 37). ССЕО 

к. 37 приписує, що приписання східних католиків до певної Церкви чи перехід 
до иншої Церкви sui iuris повинен завжди записуватися до книги охрещених па
рохії, де відбулося хрещення, навіть якщо це парохія Латинської Церкви. Якщо, 
наприклад, єрархія Східної Католицької Церкви не була заснована, може статися 
так, що східні католики, які належать до цієї Церкви, довірені опіці латинського 
ординарія (ССЕО к. 916 § 5). Позаяк ці вірні, тим не менш, залишаються припи
саними до власної Церкви (ССЕО к. 38), ССЕО к. 37 вимагає, щоб приписання 
їхніх дітей до цієї Церкви, навіть якщо вони охрещені в латинській парохії, за
писувалося в книгу охрещених цієї парохії. Якщо це неможливо, то приписання 
слід вносити в инший документ і зберігати в парохіяльному архіві пароха, який 
призначений для цих вірних. 7 2 

69 Повніший розгляд цієї теми див. у Jobe Abbass, «The interrelationship of the Latin and Eastern Codes», Jurist 
58(1998) 1-40. 

10 C1C к. 1 стверджує: «Канони цього Кодексу стосуються тільки Латинської Церкви». 
71 Див. Chiappetta, II Codice di Diritto Canonico (n. 64), 1:38, примітка 4. 
72 Там, де східні вірні довірені опіці римського єпископа, їхнього власного пароха призначає він (СІС 

кк. 383 § 2 і 518), але там, де вони мають єпископа, але не мають пароха власної Церкви sui iuris, їхнього влас
ного пароха призначає їхній єпархіяльний єпископ (ССЕО к. 916 § 4). 
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ССЕО к. 37 набуває особливої ваги стосовно міжцерковних питань. Напри
клад, відповідно як до ССЕО к. 29 § 1, так і СІС к. 111 § 1, охрещена дитина 
батька східного католика і матері латинської католички може бути приписана 
або до тієї Східної Католицької Церкви або, якщо погоджуються батьки, до Ла
тинської Церкви. У всякому разі, ССЕО к. 37 вимагає, щоб приписання було за
писане з практичної причини. Инший приклад стосується відмінних подружніх 
норм в ССЕО і СІС: якщо особа була приписана до Східної Католицької Церкви, 
то канонічна форма вимагає для правосильности звершення святого обряду свя
щеником (ССЕО к. 828). Якщо та сама особа приписана до Латинської Церкви, 
то канонічна форма буде виконана навіть через делегування мирянина для асис
тування під час укладення подружжя (СІС к. 1112 § 1). 

2) Пізнання обряду иншої Церкви sui iuris (ССЕО к. 41). Звертаючись до всіх 
католицьких вірних, ССЕО к. 41 приписує: 

Вірні кожної Церкви свого права, також Латинської Церкви, які з уваги на уряд, 
службу або завдання підтримують часті взаємини з вірними иншої Церкви свого пра
ва, повинні старанно вишколюватись у пізнаванні і пошані до обряду цієї Церкви 
відповідно до важливости уряду, служби або завдання, яке виконують. 

Обряд визначений як «літургічний, богословський, духовний і дисциплінар
ний спадок» Церкви (ССЕО к. 28 § 1). Канон 41 зобов'язує латинських вірних, 
які часто мають контакти зі східними католиками, пізнавати східний обряд, осо
бливо ССЕО, який кодифікував дисциплінарний аспект обряду. Латинські ор-
динарії, наприклад, захочуть дізнатися про відмінні, характерні подружні нор
ми, яким підлягають вірні, довірені їхній опіці. Латинські чернечі інститути, чиї 
доми чи провінції приписані до Східної Католицької Церкви, повинні ознайоми
тися зі Східним Кодексом, позаяк, відповідно до ССЕО к. 432, згаданим нижче, 
ті доми чи провінції будуть підлягати ССЕО, за винятком питань, що стосуються 
внутрішнього управління інституту. Латинські працівники трибуналу, які також 
працюють у східних трибуналах (ССЕО к. 1102), повинні знати, які процедурні 
норми ССЕО відрізняються від норм СІС. 

3) П'ятирічний звіт єпископа (ССЕО к. 207). Зобов'язуючи єпископів вселен
ської Церкви, ССЕО к. 207 передбачає: 

Єпархіяльний Єпископ будь-якої Церкви свого права, також латинської, повинен 
при наданні п'ятирічного звіту повідомити Апостольський Престол про стан і потре
би вірних, які, хоч і належать до иншої Церкви свого права, але доручені його опіці. 

У цьому особливому випадку, коли йдеться про східних католиків, які під
лягають латинському діоцезійному єпископові, ССЕО к. 207 не вимагає, щоб 
єпископ ділився даними звіту стосовно цих вірних з главами їхніх відповідних 
Церков. Тим не менш, було би доречно робити це, особливо тому, що патріярхи 
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мають право й обов'язок шукати таку інформацію і посилати візитатора до таких 
єпархій, для того щоб оцінити духовні потреби своїх вірних (ССЕО к. 148 § З). 7 3 

4) Синоди Єрархів багатьох Церков sui iuris (ССЕО к. 322). Синоди Єрархів 
багатьох Церков sui iuris характерні для Східних Католицьких Церков. їх можна 
порівняти з латинськими єпископськими конференціями, якщо йдеться про їхню 
компетенцію. Достоту так, як східні єрархи можуть бути запрошені відвідати ла
тинські єпископські конференції (СІС к. 450 § 1), ССЕО к. 322 § 1 явно ствер
джує, що латинські ординарії можуть бути учасниками східних синодів єрархів. 
Рішення обох органів будуть мати силу зобов'язання, тільки якщо вони отрима
ли дві третини голосів членів з вирішальним голосом і Святий Престол затвер
див їх (ССЕО к. 322 § 2; СІС к. 455 § 2). 

5) Чернечі інститути і приписання до иншоїЦеркви sui iuris (ССЕО к. 432). 
ССЕО к. 432 обумовлює, що дім чи провінція чернечого інституту будь-якої 
Церкви sui iuris, також і Латинської Церкви, який за згодою Апостольського Пре
столу був приписаний до иншої Церкви sui iuris, повинен дотримуватися права 
цієї Церкви, за винятком внутрішнього управління інституту. Приписання до 
дому чи провінції Східної Католицької Церкви sui iuris не означає, що його члени 
також приписуються до тієї Східної Церкви. Однак, із збереженням принципів 
апостоляту та зовнішнього управління, ці доми та провінції підлягають ССЕО і 
партикулярному праву Східної Церкви sui iuris, до якої вони приписані. Напри
клад, як ми бачили раніше, членів латинського чернечого інституту, які належать 
до дому чи провінції, яка була приписана до однієї зі Східних Католицьких Цер
ков, зобов'язує ССЕО к. 1015 щодо збирання милостині. Однак, у питаннях бу
денного життя і внутрішнього управління дім чи провінція продовжує підлягати 
уставу інституту чи статутам. 7 4 

6) Миропомазання (Конфірмація) (ССЕО к. 696 §§ 1, 2). Хоча діоцезійний 
єпископ є звичайним служителем миропомазання у Латинській Церкві (СІС 
к. 882), ССЕО к. 696 § 1 надає пресвітеру Східних Католицьких Церков повно
важення правосильно уділяти Таїнство миропомазання також і латинським вір
ним. З иншого боку, щоб пристосувати східну традицію, відповідно до якої Таїн
ство миропомазання пресвітер уділяє або разом із хрещенням, або окремо (ССЕО 
к. 694), ССЕО к. 696 § 2 встановлює, що східні католицькі вірні правосильно 
приймають Таїнство також від пресвітерів Латинської Церкви, за умови, що ла
тинські священики наділені такими повноваженнями. У той час як СІС к. 866 
передбачає одночасне уділення хрещення, миропомазання і Пресвятої Євхарис
тії тільки для дорослих, ССЕО к. 697 дозволяє пресвітерам уділяти три Таїнства 
втаємничення також і немовлятам. 

13 Якщо східні католицькі вірні не належать до Патріяршої чи Верховної Архиєпископської Церкви, до ком
петенції Святого Престолу (СОС), яка вже має звіт єпископа, належить надіслати візитатора, щоб забезпечити 
духовні потреби цих вірних (РВ, art. 59) 

7< Див. також Nedungatt, Spirit, 118-122; Lawrence T. Paruthapara, Religious Institutes: lnterecclesial Legislation, 
(Excerpt, doct. dissert. Faculty of Canon Law), PIO, 2001. 
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7) Повноваження благословляти подружжя (ССЕО к. 830 § 1). Відповідно до 
ССЕО к. 830 § 1, повноваження благословляти подружжя може поширюватися 
також на латинських священиків. Норма явно стверджує: 

Місцевий єрарх і місцевий парох, поки законно виконують свій уряд, можуть на
давати священикам будь-якої Церкви свого права, навіть Латинської Церкви, повно
важення благословити подружжя в межах своєї території. 

8) Призначення місцевого єрарха для східних вірних (ССЕО к. 916 § 5). У міс
цях, де для вірних певних Східних Католицьких Церков sui iuris не було заснова
но навіть екзархії, відповідно до ССЕО к. 916 § 5, місцевий єрарх иншої Церкви 
sui iuris, навіть Латинської Церкви, повинен вважатися власним єрархом цих ві
рних. Ця норма повинна впливати на Латинську Церкву більше, ніж на будь-яку 
иншу Церкву sui iuris, позаяк, як у випадку східних католиків, що проживають 
в діяспорі, Латинська Церква часто буде єдиною, що заснована у цьому місці. 
Якщо там існує кілька місцевих єрархів, то призначення робить Святий Пре
стол, якщо тільки вірні не належать до Патріяршої Церкви, у разі чого патріярх 
призначає їхнього місцевого єрарха за згодою Святого Престолу. У цих випадках 
Святий Престол чи патріярх можуть все одно вирішити призначити єрарха Ла
тинської Церкви як власного єрарха східних вірних. 

9) Кара за намову католика до переходу до иншої Церкви (ССЕО к. 1465). За 
порушення ССЕО к. З І , 7 5 ССЕО к. 1465 встановлює: 

Хто, виконуючи уряд, служіння або инше завдання в Церкві, приналежний до 
будь-якої Церкви свого права, також Латинської Церкви, якого-небудь вірного всупе
реч припису к. 31 задумав намовити якимсь чином до переходу до иншої Церкви 
свого права, повинен бути відповідно покараний. 

Священнослужителі, ченці і миряни Східної Католицької Церкви, які вико
нують уряд у Вселенській Церкві, не повинні намовляти латинського чи східно
го католика иншої Церкви sui iuris до переходу у свою Церкву. Так само, ССЕО 
к. 1465 явно забороняє під страхом покарання також і латинським вірним, які 
виконують служіння чи уряд в Католицькій Церкві, будь-яким чином намовляти 
східних католиків до переходу в Латинську Церкву 

3.1.2. Канони ССЕО, які приховано впливають на Латинську Церкву 
як «Церкву sui iuris» 

Крім східних канонів, які явно називають Латинську Церкву, инші виразно 
впливають на Латинську як «Церкву sui iuris». Слова, використані в дев'яти ка
нонах, згаданих нижче, для включення Латинської Церкви, «Ecclesiae sui iuris, 
etiam Ecclesiae latinae» («також Латинської Церкви»), вже передбачають, що Ла-

75 ССЕО к. 31 стверджує: «Ніхто не сміє будь-якого вірного намовляти якимсь чином до переходу до иншої 
Церкви свого права». 
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тинська Церква є однією з Церков sui iuris. Також СІС к. 111 § 2, який говорить 
про хрещення «у Латинській Церкві чи иншій ритуальній Церкві sui iuris» при
ховано ототожнює Латинську Церкву як одну з Церков sui iuris. 

Вислів «Церкви sui iuris» в ССЕО з'являється 243 рази, 7 6 але він не завжди 
приховано впливає на Латинську Церкву. Хоча тут неможливо вичерпно досліди
ти це питання, не так вже й важко під час першого побіжного перегляду Кодексу 
вказати на певні канони ССЕО, які, безумовно, стосуються Латинської Церкви, 
а також ті канони, які зовсім не стосуються її. З одного боку, ССЕО приховано має 
на увазі пастирську співпрацю також і з Латинською Церквою, коли він закликає 
до єдности серед різних Церков sui iuris, як на патріяршому, так і єпископаль
ному рівні (кк. 84 § 1 і 202). А саме, єдність дій усіх цих Церков передбачена за 
допомогою встановлення на тій самій території програми спільного клирицького 
вишколу (к. 330 § 2), катехитичної комісії (к. 622 § 1), норми розмірів оплат і по
жертв і, як згадувалося раніше, церковного трибуналу (к. 1068 § 1). З иншого 
боку, певні посилання на Церкви sui iuris в ССЕО безсумнівно мають на увазі 
тільки Верховну Архиєпископську (к. 151), Митрополичу (к. 155) чи инші Східні 
Церкви (к. 174) sui iuris. Ще инші канони ССЕО стосуються тільки обов'язків 
усіх Східних Католицьких Церков sui iuris щодо євангелизації (к. 585 § 1), кате-
хизи (к. 621 § 2) та екуменізму (к. 904 § 1) 

Однак, у багатьох инших випадках не так легко визначити, чи канон ССЕО 
виразно прагне включити Латинську Церкву у свої межі. Вступні канони обох 
кодексів чітко твердять, що законодавець мав намір встановити одну групу зако
нів для Латинської Церкви, а иншу виключно для Східних Католицьких Церков. 
Може навіть статися так, що в тому самому каноні ССЕО одна частина прихова
но зобов'язує Латинську Церкву, у той час як друга частина - ні. По суті, згадка 
про «Церкву sui iuris» в ССЕО може иноді стосуватися Латинської Церкви тільки 
в протилежному сенсі, а саме, що норма фактично зобов'язує східну владу щодо 
инших Церков sui iuris, у тому числі Латинської Церкви. Подальші приклади 
ілюструють ці думки. 

1) Сприяння екуменічному руху (ССЕО к. 904 §§ 1 і 2). ССЕО 904 § 1 закли
кає Церкви sui iuris сприяти екуменічному рухові, під керівництвом Римського 
Апостольського Престолу від імени всієї Церкви, 7 7 за допомогою спеціяльних 

16 Кількість цих канонів ССЕО, які виразно стосуються Латинської Церкви суттєво менша, позаяк багато 
їх використовує цей вислів, щоб відрізнити Митрополичу Церкву sui iuris від Митрополичої Церкви у сенсі 
церковної провінції: див., наприклад, кк 155-173; 657 §§ 1 і 2; 898 § 1 і 1084 § 3. «Церква sui iuris» згадана в 
багатьох канонах для посилання на літургійні книги Східної Церкви (наприклад, кк. 704; 709 § 1; 710; 714 
§ 1) або, ще частіше, на партикулярне право кожної Східної Церкви стосовно, серед усього иншого, парохій 
і парохів (наприклад, кк. 284 § 2; 287 § 2; 294; 295), уділення Таїнств (наприклад, кк. 709 § 1; 741; 759 § 1; 838 
§ 2), і дочасного майна (наприклад, кк. 1012 § 2; 1013 § 1; 1021; 1022 § 2). 

77 ССЕО к. 904 § 1 - це єдиний канон у цьому кодексі, який вживає вислів «Римський Апостольський Пре
стол», щоб позначити Апостольський Престол Риму. В инших місцях використовується неозначений вислів 
«Апостольський Престол», і він з'являється в ССЕО (149 разів) частіше, ніж у СІС (138 разів). Хоча ССЕО, 
безумовно, має екуменічний характер, неозначене вживання вислову «Апостольський Престол» для позначен
ня Римського Престолу може видатися фактичним запереченням існування давніх Апостольських Престолів 
Сходу. Див. Jobe Abbass, Apostolic See in the New Eastern Code of Canon Law, Lewiston, N.Y., Mellen University 
Press, 1995. 
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норм партикулярного права. Ця норма очевидно звернена не до Латинської Церк
ви, а до Східних Католицьких Церков sui iuris. Однак, ССЕО к. 904 § 2 при
писує заснування екуменічної комісії в кожній з цих Церков, і, якщо обставини 
виправдовують це, в погодженні з патріярхами і єпископами инших Церков sui 
iuris, які здійснюють владу на одній території. Сюди приховано також включено 
Латинську Церкву. 

2) Уділения хрещення на чужій території (ССЕО к. 678 §§ 1 і 2). ССЕО к. 678 
§ 1 встановлює, що на чужій території нікому не дозволено уділяти хрещення 
без відповідного дозволу. Цей канон далі передбачає: «У такому дозволі парох 
иншої Церкви свого права не може відмовити священикові Церкви свого права, 
до якої має бути приписаний той, кого треба охрестити». Не існує сумніву щодо 
того, що фраза «иншої Церкви свого права» також передбачає Латинську Церк
ву. Це, фактично, ствердила дослідницька група PCCICOR, яка складала про
ект норми. 7 8 Тому, якщо східні католики, що підлягають латинському єпископові 
і парохові, бажають охрестити свою дитину відповідно до обряду власної Церк
ви, вони можуть вирішити запросити священика тієї Церкви для уділення Таїн
ства. Отримавши прохання священика, відповідно до ССЕО к. 678 § 1, латин
ський парох не може відмовити у дозволі уділити хрещення. 

Щодо фактичного призначення такого священика для уділення Таїнства ССЕО 
к. 678 встановлює: 

У місцях, де проживає чимало вірних, які не мають пароха Церкви свого права, до 
якої вони належать, єпархіяльний Єпископ повинен, по змозі, призначити священика 
цієї Церкви, щоб уділяв хрещення. 

Вислів «Церква свого права» у цій нормі, яка унікальна для ССЕО, не зо
бов'язує латинських єпископів. Тут фраза «Ecclesia sui iuris» не вказує на «єпар-
хіяльного єпископа», до якого фактично звернений ССЕО к. 678 § 2. Тим паче, 
позаяк ССЕО і СІС окремо розглядають обов'язки своїх єпископів, не можна 
просто припустити, що вислів «Церква sui iuris» слід поширити і на всіх като
лицьких єпископів. Натомість, ССЕО к. 678 § 2 слід тлумачити як такий, що за
кликає східних єпископів призначити священика для хрещення їхніх підлеглих 
иншої Церкви sui iuris, навіть Латинської Церкви, 7 9 які не мають пароха. Однак, 
латинський єпископ, якому довірили опіку над східними католиками, може все 
одно призначити священика своєї Церкви для хрещень. Відповідно до СІС к. 383 
§ 2, латинський єпископ повинен продемонструвати цим вірним свою пастир
ську турботу і «забезпечити їхні духовні потреби або через священиків чи паро-
хії цього обряду, або через єпископського вікарія». 

78 Nuntiat (1977) 21 (к. 4). Щодо фрази «иншого обряду», як тоді був сформульований канон, дослідницька 
група підтвердила, що «ці слова включають сам латинський обряд, і дозволяють нам не додавати щоразу «latini 
quoque». 

79 Через загальну присутність латинської єрархії ситуації, у яких латинські католики будуть довірені опіці 
східного єпископа, безумовно рідші, ніж випадки східних католиків, довірених пастирській опіці латинського 
єпископа. 
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3) Східний єпископ і його підлеглі иншої Церкви sui iuris (ССЕО к. 193 § 1). 
Як ССЕО к. 192 § 1, так і СІС к. 383 § 1 стверджують, що католицькі єпископи 
зобов'язані виявляти пастирську турботу про вірних инших Церков, довірених 
їхній опіці. Вимагаючи більше, ССЕО к. 193 далі встановлює: 

Єпархіяльний Єпископ, опіці якого доручені вірні иншої Церкви свого права, має 
важкий обов'язок докладати всіх зусиль для того, щоб ці вірні зберігали обряд влас
ної Церкви, його поважали і в міру сил його дотримувались та підтримували відноси
ни з вищою владою цієї Церкви. 

Хоча вислів «Церква™/ iuris» з'являється у східній нормі, немає жодного сум
ніву, що цей канон зобов'язує тільки східних єпископів. Формулювання ССЕО 
к. 193 § 1, яке було запропоноване PCCICOR, виразно накладало вагоміші обов'яз
ки також і на латинських єпископів, позаяк уточнення «навіть Латинської Церк
ви» було розміщене відразу після слів «єпархіяльний єпископ». Однак, після того 
як запропоноване формулювання у ССЕО к. 193 § 1 було представлене законо
давцеві, фраза «навіть Латинської Церкви» була усунута з канону як частина ос
танніх змін, зроблених до проекту ССЕО перед його проголошенням. 8 0 Тому, як у 
випадку з ССЕО к. 678 §§2, ССЕО к. 193 § 1 також слід тлумачити у тому значен
ні, що єпархіяльні єпископи, чиїй опіці довірені вірні иншої Церкви sui iuris, на
віть Латинської Церкви, мають важливий обов'язок докладати всіх зусиль, щоб 
ці вірні зберігали обряд власної Церкви, його поважали і дотримувалися. 

3.1.3. Канони ССЕО, які приховано стосуються 
Латинської Церкви ex Natura Rei 

Найочевидніші випадки, коли східні канони, за самою своєю природою, ви
разно стосуються також і Латинської Церкви, пов'язані з приписанням і пере
ходом до Церкви sui iuris, особливо в контексті міжцерковних подружжів. За
мість того щоб окремо коментувати щодо ССЕО кк. 29-38, які паралельні до СІС 
кк. 111-112, взаємозв'язок кодексів краще проілюструє конкретний випадок: 

Сирійський православний і його дочка, яка була охрещена в тій самій Церкві, на 
Великдень були прийняті в Католицьку Церкву. Він проживає в Ньюарку, Нью-Джер
сі, США, і одружений з латинською католичкою. Хоча він розуміє, що тепер він си
рійський католик, він, тим не менш, бажає стати латинським католиком, позаяк це 
ритуальна Церква, у якій його сім'я здійснює богопочитання. Що він і його дочка 
повинні зробити, щоб стати латинськими католиками? 

Відповідно до ССЕО к. 35, некатолики, що приходять в Католицьку Церк
ву, повинні бути приписані до Церкви sui iuris того самого обряду, навіть якщо 
свою професію віри вони складають перед латинським ординарієм чи пастором. 
Тому, навіть якщо православний сирієць не усвідомлював цього, після прийняття 
до Церкви він і його дочка були приписані до Сирійської Католицької Церкви. 

mNuntia 31 (1990) 39 (к. 191 § 1). 
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Щодо правосильного переходу до иншої Церкви sui iuris ССЕО к. 32 § 1, як і СІС 
к. 112 § 1 п. 1-е, приписує загальне правило, що для цього потрібна згода Святого 
Престолу. Хоча як ССЕО, так і СІС мають винятки із цього загального правила, 
паралельні норми, що стосуються їхніх відповідних вірних, не такі самі. Тому, 
в контексті міжритуального подружжя, будь-які відмінності в нормах ССЕО бу
дуть, ex natura rei, виразно стосуватися латинського пароха, який вирішуватиме 
справу. 

Хоча СІС к. 112 § 1 п. 2-е встановлює право будь-якого супруга на перехід, без 
згоди Святого Престолу, до Церкви иншого супруга, ССЕО к. 33 надає це право 
тільки дружині. Тому, сирійському католику потрібна буде згода Святого Пре
столу, щоб правосильно перейти до Латинської Церкви. 

Однак, ССЕО к. 32 § 2 стверджує, що згода Святого Престолу припускається, 
якщо дві зацікавлені Церкви мають єпархії на одній території і єпископи обох 
єпархій письмово погоджуються на перехід цього католика. 8 1 Позаяк Сирійська 
Католицька Церква і Латинська Церква мають єпархії в Ньюарку, якщо обидва 
єпархіяльні єпископи письмово погодяться на перехід католика до Латинської 
Церкви, то згода Святого Престолу припускається. 

Крім того, згідно з ССЕО к. 32 § 1, сирійський католик може просити Святий 
Престол про правосильний перехід до Латинської Церкви. 8 2 У разі, якщо чоловік 
отримає відповідний дозвіл про перехід до Латинської Церкви, ССЕО встанов
лює, що його дочка, якщо їй ще не виповнилося 14 років, перейде разом з ним, 
якщо погодяться він і його дружина. Коли дочці мине 14 років, вона зможе по
вернутися до Сирійської Католицької Церкви. 

3.2. Паралельні місця кодексів як допомога 
для канонічного тлумачення 

Там, де значення канону СІС залишається сумнівним, можна звернутися до 
паралельного канону ССЕО як допомоги у тлумаченні для вирішення сумніву.8 3 

Хоча СІС-1917 к. 18 раніше обмежив таке звернення «паралельними місцями 
(Латинського) Кодексу», СІС к. 17 цього не робить. Норма, яка, по суті, тотожна 
СІС к. 17, встановлена також у ССЕО к. 1499. Тому иншими прикладами взаємо-
пов'язаности СІС і ССЕО можуть служити паралельні місця того чи иншого 
кодексу як джерело тлумачення для вирішення неоднозначних місць в иншому 
кодексі. 

81 Спеціяльним рескриптом Святого Престолу те саме розпорядження було зроблене щодо Латинської 
Церкви і було дане тлумачення СІС к. 112 § 1 п. 1-е (див.1. AAS 85 [1993] 81), вище с. 122 п. 51. 

82 Таке прохання недавно подав неодружений вірменський католик, невдовзі після того, як його прийняли 
у Католицьку Церкву від Вірменської Апостольської Церкви. Попри той факт, що прохач брав участь у житті 
латинської парохії впродовж 20 років і що найближча Вірменська Католицька Церква була за двісті миль від 
того місця, де він проживав, Святий Престол відмовив у проханні про перехід. Рішення СОС підкреслило 
важливість підтримування спадкоємности зі своєю рідною Церквою, для того щоб зберігати її характерну 
культуру і спосіб сприйняття релігії і не створювати враження, що, ставши католиком, ти втрачаєш свою націо
нальну та релігійну ідентичність. Посилаючись на ССЕО к. 35, кардинал Сільвестріні, префект Конгрегації, 
сказав: «Перехід до иншої Церкви, як його розуміє наведений канон (35), - це річ дуже поважна у своїй суті, 
і вона мало узгоджується з правильним еклезіологічним поглядом, за винятком крайньої необхідности». Див. 
К. W. Vann et al., ed. Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1995. Washington, C L S A , 1995, 28-31. 

83 Цей аргумент був наведений у дослідженні невдовзі після проголошення ССЕО. Див. Abbass, Two Codes, 
133-149. 
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Однак, як вказують і СІС к. 17, і ССЕО к. 1499, паралельні місця - це єдине 
таке джерело, разом з метою та обставинами закону, а також думкою законодав
ця. Не можна також паралельні місця одного кодексу просто вважати доповне
нням до иншого. Позаяк законодавець проголосив два окремі кодекси, паралель
ні норми радше слід розглядати як доповнення у тому сенсі, що коли робиться 
тлумачне звернення, норма одного кодексу може з'ясувати значення паралельної 
норми иншого кодексу. Коли паралельні місця порівнювати, їх також потрібно 
оцінювати відповідно до канонічних джерел, з яких вони прийшли (СІС к. 6; § 2 
ССЕО к. 2). Однак, ще важливішим є те, що тлумачне звернення не може жодним 
чином обумовити владу законодавця, чи тих, кому він надає таку владу, автен
тично тлумачити закони (СІС к. 16; ССЕО к. 1498). 

Візьмімо за приклад СІС к. 119 п. 1-е, який регулює вибори. Він стверджує: 

Щодо колегіяльних актів, то, коли правом чи статутами не передбачено иншого: 
якщо це питання виборів, то правову силу має те, що в присутності більшосте осіб, 
яких належить скликати, буде прийнято більшістю голосів присутніх; після двох не
вдалих голосувань потрібно вибирати з-поміж двох кандидатів, що набрали найбіль
ше голосів, або, якщо таких є кілька, з-поміж тих, хто старший за віком; якщо після 
третього голосування зберігається рівновага, то обраним слід вважати того, хто най
старший за віком. 

Щодо третього голосування норма тільки згадує і регулює випадок рівнос-
ти голосів. Канон не розглядає ситуації, коли після третього голосування немає 
рівности голосів. Наприклад, з 10 осіб, що голосують, 4 проголосували за А, 3 за 
Б і 3 утрималися. Потрібна абсолютна більшість чи вистачить тільки відносної 
більшости? СІС к. 119 п. 1-е не дає відповіді на це питання. 

Паралельна східна норма, яка регулює вибори, стверджує: 

На виборах, якщо загальне право не передбачає чогось иншого, має правову силу 
таке: при присутності більшости тих, яких треба було скликати, вирішає абсолютна 
більшість присутніх, або після двох безрезультатних підрахунків відносна більшість 
при третьому підрахунку; якщо ж голоси були рівні після третього підрахунку, слід 
вважати обраним старшого за віком, хіба що йдеться про вибори тільки між священ
нослужителями або ченцями, в яких то випадках обраним слід вважати старшого свя
ченням або між ченцями старшого першою професією. 

Звернення до ССЕО к. 956 § 1 з'ясовує, що після третього голосування ви
стачає відносної більшости. Таке тлумачення щодо СІС к. 119 п. 1-е також від
повідає очевидному прагненню східної і латинської норми, щоб вибори були 
вирішені після трьох голосувань. Крім того, те саме правило, що стверджувало 
про достатність відносної більшости під час третього голосування, містилося у 
попередніх нормах (СІС-1917 к. 101 § 1 п. 1-е; С8 к. 29 § 1 п. 1-е). 

Однак, як згадувалося вище, звернення до паралельних місць не може замі
нити законодавця чи того, кому він надає владу автентично тлумачити закони. 
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Фактично, питання, яке стосується СІС к. 119 п. 1-е, було представлене папській 
комісії у справах тлумачення законодавчих текстів 8 травня 1990 р. Авторитетна 
відповідь, дана після авдієнції перед Святішим Отцем 28 червня 1990 р. вста
новлює, що для обрання під час третього голосування достатньо відносної, а не 
абсолютної більшости. 8 4 

3.3. Lacunae legis (законодавчі прогалини) в Латинському Кодексі 
Коли в окремих випадках прогалина в законі стає очевидною, справедливість 

часто вимагає, щоб цю прогалину виправили ті, хто здійснює судову і законо
давчу владу в Церкві. Стосовно таких законодавчих прогалин СІС к. 19 і ССЕО 
к. 1501 стверджують: 

СІС к. 19 - якщо в певній справі немає виразного припису універсального чи пар
тикулярного закону або звичаю, справа, крім карної, повинна бути вирішена згідно з 
законами, встановленими за подібних обставин (legibus latis in similibus), загальними 
засадами канонічного права з дотриманням справедливости, правознавством і прак
тикою Римської Курії та загальною і сталою думкою знавців. 

ССЕО к. 1501 — якщо в певній справі немає виразного припису закону, справа, 
крім карної, повинна бути вирішена згідно з канонами Синодів і Святих Отців, закон
ним звичаєм, загальними засадами канонічного права з дотриманням справедливос
ти, згідно з церковним правознавством та загальною і сталою канонічною наукою. 

Коли ці канони порівняти, стане очевидним, що взаємозв'язок кодексів вста
новлює СІС к. 19, але не ССЕО к. 1501. СІС к. 19 стверджує, що справи, пов'язані 
з прогалиною у праві, за винятком карного права, повинні, окрім усього иншого, 
вирішуватися з урахуванням, законів, створених у схожих обставинах (legibus la
tis in similibus). ССЕО к. 1501 передбачає, крім усього иншого, що такі справи 
слід вирішувати відповідно до канонів Синодів і Святих Отців. Тому там, де 
ССЕО містить закони для врегулювання схожих питань, що розглядаються в 
СІС, східні норми можуть служити для заповнення прогалини в латинському 
праві, але не навпаки. Справді, позаяк законодавець проголосив ССЕО майже на 
8 років пізніше від СІС, він мав на увазі певні прогалини в СІС, коли встанов
лював канони ССЕО. 8 5 Однак, слід знову наголосити, що принцип тлумачення, 
встановлений СІС к. 19 може бути використаний тільки в окремих випадках, по
заяк тільки законодавець має владу втрутитися і виправити такі законодавчі про
галини остаточно. 

Тепер, розглянемо конкретний випадок прогалини, що був зауважений від
носно СІС к. 142 § 2. 8 6 Стосовно виконання делегованої влади через неуважність 
СІС к. 142 § 2 стверджує: 

84 ААБ 82 (1990) 845. 
"5 Це цілком може стосуватися характерного ССЕО кк. 29 § 2 (приписання); 780 § 2 і 781 (подружнє право 

хрещених некатоликів), згаданих раніше. 
*" Див. коментар Франціса Моррісі до ССЕО к. 992, вище, с. 670. 
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Правосильним, однак, є акт делегованої влади тільки для внутрішнього обсягу, 
виконаний через неуважність після закінчення часу. 

СІС к. 142 § 2 робить правосильним акт делегованої влади, виконаної для вну
трішнього обсягу, але здійснений через неуважність, після закінчення часу, на 
який вона була надана. Однак, та сама норма не згадує про акт делегованої влади, 
виконаний через неуважність після вичерпання кількости справ, на яку вона була 
надана. І хоча СІС 8 7 не згадує про останній випадок, Чіаппетта доводив, що «акт 
залишається правосильним також і в цьому разі, позаяк він, по суті, підпадає під 
перший випадок». 8 8 Однак, цей висновок не можна зробити, читаючи сам текст 

Щоб заповнити цю законодавчу прогалину, СІС к. 19 дозволяє звернення до 
норми ССЕО, встановленої, щоб регулювати те саме питання. ССЕО к. 992 § 2 
стверджує: 

Правосильним, однак, є акт делегованої влади тільки для внутрішнього обсягу, ви
конаний через неуважність після закінчення часу або вичерпання кількости справ. 

Фраза «після закінчення часу або вичерпання кількости справ» в ССЕО к. 992 
§ 2 може виправити законодавчу прогалину в СІС к. 142 § 2, але остаточне ви
правлення вимагає авторитетного втручання законодавця. 

Це порівняльне дослідження ССЕО і СІС - це спроба відповісти на неоднора
зовий заклик Йоана Павла II зробити таке дослідження, що сприятиме пізнанню 
єдиного «Corpus Iuris Canonici» Церкви. Поріїшяння обох кодексів Католицької 
Церкви не є легким завданням. 8 9 Звісно, перше враження (як завжди, оманливе), 
що деякі канони обох кодексів дуже однакові, не здатне витримати тесту гли
бокого дослідження. По суті, обидва кодекси суттєво відрізняються у багатьох 
сферах, а ідентичні лише в кількох. 

Позаяк пізнання юридичних систем, які порівнюються, є також першою ме
тою порівняльного права, у цьому дослідженні зроблено спробу здобути знання 
про обидва кодекси, окресливши ширші порівняльні паралелі між ними. Однак, 
одне макрокомпаративне дослідження навряд чи може описати всі подібності 
і відмінності між ССЕО і СІС, і це дослідження також не ставило собі за мету 
бути вичерпним. 

У першій частині було окреслено відповідні сфери найбільших розбіжностей 
між ССЕО і СІС. Хоча ми знаходимо там деякі подібності, ці сфери відрізняються 

87 СІС-1917 к. 207 § 2 робив правосильним акт делегованої влади, здійснений через неуважність як elapsa 
lemposre (після завершення часу), так і exhauslop ccisuum numéro (вичерпання кількости справ). 

88 Chiappetta, 11 Codice di Dirtlo Сстопісо (п. 64), 1:225. 
89 В одному з цих перших досліджень, яке порівнювало ССЕО з СІС, Рене Метц описав предмет як «широ

кий, складний і важкий». Див. René Metz, «Les canons communs à l'église latine et aux églises orientales à la fin du 
X X ' siècle», y: Coppola, Incontro, 1:57. 

CIC. 
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істотніше і часто містять норми, які характерні для одного чи для иншого кодек
су. Замість того щоб вичерпно порівнювати всі ці розбіжні сфери обох кодексів, 
ми провели порівняння певних найважливіших сфер, щоб продемонструвати, як 
вони відрізняються в загальному. 

У другій частині було проаналізовано ті місця, де можна зауважити певні по
дібності між кодексами, що, однак, не свідчить про однакове трактування цих 
питань. Ці низки паралельних норм були досліджені, щоб проілюструвати, що 
навіть в тому разі, коли в кодексах існують подібності, вони, фактично, не одна
кові, хоча норми видаються цілком ідентичними. 

Друга мета порівняльного права, особливо якщо це стосується національних 
держав, - це вивчення законів іноземних держав з огляду на певну законодав
чу реформу. Однак, зазвичай системи різних країн не пов'язані. Якщо йдеться 
про ССЕО і СІС, то існує більше причин порівнювати їх, позаяк вони пов'язані. 
Законодавець не тільки фактично встановив взаємозв'язок між ними, назвавши 
кодекси невід'ємними частинами єдиного «Corpus Iuris Canonici», але й кодифі
кував цей зв'язок в ССЕО к. 1, ССЕО к. 1499 (СІС к. 17) і СІС к. 19. Заклик папи 
Иоана Павла II до порівняльних досліджень ССЕО і СІС не міг мати на меті 
тільки пізнання їх як відмінних, а радше, повинен був також пришвидшити по
рівняльне дослідження кодексів для встановлення глибшого зв'язку між ними. 
У третій частині було виконане дослідження взаємозв'язку ССЕО і СІС, вста
новленого в ССЕО к. 1, ССЕО к. 1499 (СІС 17) і СІС к. 19 відповідно, яке демон
струє, що в разі юридичної прогалини в СІС можна звернутися до паралельної 
норми в ССЕО, але не навпаки. 
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Зважаючи на різноманіття та складність історії Східних Церков, не дивно, 
що їхні канонічні джерела також різнорідні. І хоча це різноманіття виявляє като-
лицькість Церкви, воно також ставить великі вимоги до науковця, який вивчає ці 
джерела. По суті, п'ять головних традицій християнського Сходу (олександрій
ська, антіохійська, вірменська, халдейська, константинопольська) представляють 
таку саму кількість юридичних традицій двадцяти однієї Церкви sui iuris. Хоча 
ці традиції мають багато спільного, узятого з Вселенських Соборів і багатьох 
місцевих синодів, тим не менш, різні Церкви мають власні компіляції канонів, 
збірники і визнаних авторів, тобто, юристів. Якщо ми додамо до цієї юридичної 
різноманітности східних канонічних джерел їхню багатомовність, то зможемо 
оцінити широту зусиль, докладених Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici 
Orientalis Recognoscendo для підготовки загального кодексу для всіх цих Церков 
відповідно до їхніх традицій.1 Можна сміливо твердити, що ССЕО становить 
надзвичайно вагоме досягнення в історії канонічного права. 

З 1995 р. з'явилося editio cum fontibus ССЕО, з джерелами канонів, проци
тованими в примітках. У ньому є додаток під назвою «De accessu ad fontes» 
(«Доступ до джерел»). 2 Це дуже корисний посібник і незамінна допомога, коли 
йдеться про ототожнення джерел канонів, позаяк ці джерела розпорошені в ба
гатьох не пов'язаних між собою виданнях, з якими нелегко ознайомитися на
віть вченим (вже не кажучи про багато східних канонічних джерел, які поки що 
не опубліковані). Джерела канонів, згадані в примітках, свідчать про зв'язок 
ССЕО з давньою канонічною спадщиною Східних Церков, як цього бажав сам 
законодавець.3 Вивчення цих канонічних джерел є однією з тих сфер наукових 
досліджень, які мають фундаментальну вагу для розуміння духу ССЕО і тлума
чення його законодавства.4 

ССЕО к. 2 стверджує: «Canones Codicis, in quibiis plerumque ius antiquum Ec-
clesiarum orientalium recipitur vel accommodatur, praecipue ex illo iure aestimandi 
sunt». Тут ми маємо правило тлумачення тих канонів ССЕО, «в яких значною 

'Мшгіа ЗО (1990) 85. 
2 PCLTInt, Codex Canomim Ecclesianim Orientalium, auctoritate loannis Pauli PP. IIpromulgatus, fontium an-

notatione auctus, LEV, 1995, «De accessu ad fontes», ce. 565-593 (далі: Codex cum fontibus); CCEC-2, «Access to 
the Sources», 847-860. 

3 Nuntia 3 (1976) 19; Nuntia 30 (1990) 85. 
4 D. Salachas, // diritto canonico delle Ckiese Orientali nel primo millenio: Confronti соп il diritto canonico at-

tuale delle Chiese orienta/i cartouche, ССЕО, Rome - Bologna, Edizioni Dehoniane, 1997. 
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мірою береться до уваги або застосовується давнє право східних Церков»: їх слід 
тлумачити у світлі тих самих давніх джерел, а саме, священних канонів.5 Таким 
чином уже сам канон вказує на потребу пізнання давніх джерел ССЕО. 

* * * 

Давні джерела канонів ССЕО є переважно спільною спадщиною Східних 
Церков. По суті, в editio cum fontibus ми знаходимо велику кількість канонічного 
матеріялу, який можна поділити на різні секції чи класи джерел. Джерела окре
мих канонів можна поділити на подальші великі блоки документів: 

1. канони, встановлені Вселенськими Соборами; 
2. канони, встановлені давніми партикулярними (помісними) синодами; 
3. канони Святих Отців; 
4. канони з канонічних збірників; 
5. норми східного законодавства Римської Імперії на Сході; 
6. канони західних соборів; 
7. декрети та інструкції Римських Архиєреїв чи відомств Римської Курії на 

кшталт Конгрегацій; 
8. канони попереднього і часткового східного законодавства, встановленого 

4 «motu proprio» Пія X I I (Crebrae Allatae, Sollicitudem Nostram, Postquam 
Apostolicis Litteris, Cleri Sanctitati); 

9. канони і декрети синодів Східних Церков, затверджені чи визнані Святим 
Престолом; 

10. декрети II Ватиканського Собору. 

Неможливо стисло, але досить докладно, описати тут вплив, який мав кожен 
блок джерел на генезис норм ССЕО; тим не менш, ми можемо зробити деякі за
гальні спостереження щодо окремих блоків джерел. 

1) Канони, видані вселенськими соборами першого тисячоліття, представля
ють найавторитетніше джерело, позаяк цей corpus sacri canones становить за
гальний фундамент Католицьких Церков, а також Візантійських Православних 
Церков і, з певними обмеженнями, також і дохалкедонських та доефеських Цер
ков, а саме тих, які визнають тільки перші два вселенські собори, І Нікейський 
(325) і І Константинопольський (381) та їхні канони. 

Канони Трульського Собору чи Quinisextum (691/692) часто з'являються серед 
джерел канонів ССЕО. 6 їхнє включення також має суттєвий екуменічний наслі
док, позаяк трульське законодавство особливо дороге для Східних Церков. Тому 

s Nuntia 22 (1986), 18. D. Salachas «Commento ai Canones Pracliminares», y: Commento, 5-6. 
ь Текст трульських канонів з англійським перекладом: G. Ncdungatt and М. Featherstonc, cds., The Council 

in Trullo Revisited, (Kanonika 6), Roma 1995, c. 43-186. Також шодо впливу трульського законодавства на ССЕО 
див. D. СессагеШ Morilli, «І canoni del Concilio Quinisesto о Trullano ed il Codex Ccmonum Ecclesiarum Orienta-
lium», Oriente Cristiano, 26/4 (1996) 29-39. 
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серед джерел ССЕО з'являються всі канони вселенських соборів першого тися
чоліття: від І Нікейського (325) до II Нікейського (787).7 

2) Існують також канони давніх Партикулярних Синодів. До цих синодів на
лежать: Анкарський (314), Неокесарійський (314/319), Антіохійський (341), Сар-
дікійський (343-344), Лаодикійський (кінець IV століття), Карфагенський (419), 
Протодевтерійський (861). Справді, існує відносно мало відсилань до цих сино
дів, позаяк перевагу віддано Вселенським Соборам. 8 Однак, той факт, що вони 
присутні в усіх джерелах загального законодавства надає ще один доказ східного 
характеру ССЕО. 

3) Канони Святих Отців 9 мали визначний вплив на християнський Схід, як на 
духовність, так і дисципліну, особливо у царині монашого життя, покутної дис
ципліни і карного права. До цих Отців належать: св. Афанасій Афонський, св. Ни-
кифор Констанопольський, св. Пахомій, св. Саба, св. Теодор Студит, св. Василій 
Великий, св. Тарасій, але також і Раббула (східно-сирійський єпископ) і св. Не-
рсес (вірменський католикос, пастирський лист 1666 р.) . 1 0 

4) Серед давніх канонічних збірників Codex cum fontibus включив як джерело 
також «85 канонів Святих Апостолів». Цей канонічний збірник, компільований 
у Сирії в IV столітті, був добре відомий і високошанований на Сході. 1 1 Ці кано
ни були підтверджені in toto к. 2 Трульського Собору. Діонісій Малий приготу
вав неповний переклад цих канонів апостолів латинською мовою, у яких немає 
кк. 55-85. Як і Апостольський Символ Віри, вживаний на Заході, ці східні канони 
мають апокрифічне походження і природу; тим не менш, обидва були норматив
ними для віри і дисципліни Церкви відповідно, і здійснили неймовірний вплив 
на християнську традицію. Цитуючи Канони Апостолів, Codex cum fontibus рад
ше визнає цей вплив на східну канонічну традицію. 1 2 

5) Говорити про східні церковні джерела, не посилаючись на греко-римську 
і візантійську юридичну творчість, 1 3 безсумнівно, було би шкідливо для «східно
го характеру» ССЕО. Зокрема, Кодекс звернув особливу увагу на юстиніанське 
і пост-юстиніанське законодавство. Щодо инших джерел, то неможливо запере
чити вплив, який римсько-візантійське право мало на канонічне право. Цей вплив 

7 І. Zuzek, «Common canons and Ecclesial Experience in the Oriental Catholic Churches», y: Understanding, 
203-238. Канони Вселенських Соборів можна знайти у подальших зручних збірниках: Joannou І, 1 ; COD, 1-186. 

" Joannou I, 2. Для вивчення, D. Salachas, Il diritto canonico délie Chiese orientali nelprimo millennio..., op. 

cit. (n. 4), 21. 

» D. Ceccarelli Morolli, «Canoni dei Santi Padri», y DEDOC, 136137. 
10

 Про грецьких Отців див. Joannou II. 
11 D. Ceccarelli Morolli, «Ottantacinque Canoni degli Apostoli о 85 Canoni Apostolici», DEDOC, 562-565. 
12 PG 137, 53ss; PL 67, 141s. M. Metger, les Constitutions Apotoliques, (Sources Chrétiennes 336, t. III), Paris, 

1987, 912; (Sources Chrétiennes 320,1.1), Paris, 1985, див. §§ 9, 10, 41, 100, 120; (Sources Chrétiennes 329, t. Il), 

Paris, 1986, див. §§ 398, 406. A. M. Stickler, Historia Juris Canonici Latini  Institutions Academicae I Historia 

Fontium, (Studia et Textus Historiae Juris Canonici 6), Rome, 1985,2526. J. Gaudemet, Storni del Diritto canonico 

Ecclesia et Civitas, Cisinello Balsamo, Milan, 1988, 5253. D. Salachas, II diritto canonico delle Chiese Orientali nel 

primo millenio.., op. cit. (n. 4), 1618. 
13

 D. Ceccarelli Morolli, «Diritto Bizantino о Greco Romano», у: DEDOC, 234237. 
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помітний також в ССЕО. 1 4 Фактично, відсилання на візантійське право є в кано
нах про загальні норми, канонах про фізичних та юридичних осіб і канонах щодо 
процесів. Тому серед джерел ССЕО ми можемо ідентифікувати закони Юстиніа-
на (Codex, Digesto, Novellae) і пост-юстиніанські збірники, такі як Basilici. 

6) Серед загальних західних соборів слід розрізняти середньовічні і досеред-
ньовічні. Видається, що середньовічні собори, процитовані серед джерел ССЕО, 
представляють передбачуваний «наслідок» канонічного корпусу канонів Все
ленських Соборів, давніх синодів і Святих Отців. Серед цих соборів законода
вець вибрав тільки кілька джерел: IV Латеранський (1215)," V Латеранський 
(1512-1517),161 Ліонський (1245),17 II Ліонський (1274)18 і Флорентійський (1431-
1445).19 Справді, посилання на ці джерела спорадичні або поодинокі. 

Серед загальних соборів Заходу другого тисячоліття часто цитуються Три-
дентський Собор (1545-1563),20 1 Ватиканський Собор (1869-1870).21 Очевидно, 
що найчастіше серед них цитується II Ватиканський Собор (1962-65),22 який ста
новить джерело у собі і з себе (див. нижче). 

Тридентський Собор (1545-1563) часто цитується у канонах щодо сакрамен
тального права, формування священнослужителів і церковного навчання. Це зро
зуміло, зважаючи на особливий вплив, який мав Тридентський Собор на рефор
мування всього церковного життя. 

Перший Ватиканський Собор (1869-1870), що зосередився на папській пер
шосте та непомильности, переважно з'являється в Титулі I I I про найвищу владу 
і Титулі XV про церковне навчання. 

7) Декрети, енцикліки і акти Римських Архиєреїв з окремих тем і спеціяльних 
питаннь широко цитуються серед джерел; так само присутні інструкції та декре
ти, видані впродовж історії - особливо сучасної та новітньої - відповідними чи 
відомствами чи конгрегаціями Римської Курії.2 3 Такі джерела особливо корисні 
для історичного дослідження канонічного права, допомагаючи нам реконструю
вати mens legislatoris для певних норм. 

8) 3 очевидних причин попереднє східне законодавство широко представле
не. Цей частковий «кодекс» набув відповідної форми, як відомо, за допомогою 

14 R. Naz, «Droit Romain et Droit Canonique», DDC, IV, 1502-1514. О. Bucci, «Lagenesi della strutturadel diritto 
della Chiesa Latina e del diritto delle Chiese Cristiane Orientali in rapporto alio svoglimento storico del diritto romuno 
e del diritto bizantino», Appolinaris 65 (1992) 93-135. D. Salachas, «Influssi romani sulla codificazionc canonica 
Orientale», Alii del IX Colloquio Internazionale Romanistico Canonistico «II diritto romano canonico quale diritto 
proprio delle comunità cristiane deU'Oriente Méditerranée», (Utrumque lus 26), CdV, 1994, 529538. G. L. Falchi, 

Fragmenta Iuris Romani Canonici, Rome, 1998. 
l î

 COD, 226272. 
16

 Там же, 593656. 

" Там же, 273302. 
1

" Там же, 303332. 

" Там же, 453592. 
2 0

 COD, 657800. 
2 1

 Там же, 801816. 
22

 Там же, 8171135; EV, I, Bologna, 1985; A. Flannery, ed., Vatican Council II. Constitutions, Decrees, Decla

rations New York, Castello, 1996. 
23

 Codex cum fontibus, passim для текстів папи і Римської Курії, 571-593. 
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чотирьох MP, виданих Пієм X I I : Crebrae Allatae (22 лютого 1949)24, Sollicitudem 
Nostram (6 січня 1950)25, Postquam Apostolicis Litteris (9 лютого 1952)2*, Cleri 
Sanctitati (2 червня 1957).27 Ці чотири MP представляють «вихідний пункт» (ТІ) 
сучасного законодавства; як наслідок, їхнє порівняння з ССЕО дуже корисне для 
встановлення спадкоємности канонічної традиції. 

9) Також серед джерел помітна присутність канонів та декретів синодів Схід
них Католицьких Церков, 2 8 синодів, які були затверджені чи визнані Святим Пре
столом. Легко зрозуміти, як ці синоди, юридичний corpus, разом з давніми кано
нами, формують фундамент партикулярного права в Кожній Церкві sui iuris.1'' 
Зрештою, в екуменічній перспективі, ми можемо помітити серед джерел перший 
Екуменічний Правильник (ED). 3 0 

10) Очевидно, що ССЕО - це не історичний витвір, а кодекс канонів, який має 
практичну мету регулювати життя двадцяти однієї Східної Католицької Церкви. 
Сьогоднішня візія і місія артикульовані на II Ватиканському Соборі (1962-1965). 
Тому ССЕО, беручи за мету стати законодавчим інструментом, який відповідає 
своєму часу, прийняв багато вказівок і норм цього собору. Відтак слід очікувати, 
що цей собор пронизує увесь ССЕО, і що соборні принципи надихають практич
но всі канони, що мають доктринальну і еклезіологічну вагу: вірні і їхні права та 
обов'язки, миряни, єрархія, церковне навчання, Таїнства, і всі ці канони, що ма
ють екуменічну важливість. 3 1 Наслідком цього є не лише велика подібність між 
СІС і ССЕО у кількох сферах, але також тотожність у формулюванні багатьох 
канонів, риса, яку поверхові спостерігачі можуть тлумачити як копіювання СІС. 
Наскільки це оновлення східного законодавства у світлі II Ватиканського Собору 
заслуговує на звинувачення у «латинізації» - це складне питання, що не повинне 
нас затримувати в історичному дослідженні джерел ССЕО. 

Згадані вище джерела, процитовані в примітках канонів ССЕО, мають нео
днакову важливість чи юридичну вагу. Вони демонструють не тільки юридичну 
спадкоємність, але й часом її відсутність, коли норма в джерелах протилежна до 

24 Ochoa, Leges Ecclesiae, II, п. 2029, coll. 2567-2586. 
25 Там же, п. 2098, coll. 2661-2726. 
26 Там же, п. 2263, coll. 2958-3010. 
27 Там же, п. 2664, coll. 3626-3714. 
28 Приклади: Ливансышй Синод маронітів (1736); Айн-Тразький Синод грецьких мелькітів (1835); Шар-

фезький Синод сирійців (1988); Львівський Синод рутенців (1891); (Перший і Другий Алба-Юлійські Сино
ди румунів (1882 і 1900 відповідно); Олександрійський Синод коптів (1898); Вірменський Синод (1911). Див. 
Codex cum fontibus, 569-571. Включення Діамлерського Синоду (1599) до цих синодів не відіграє ролі у деба
тах щодо його правосильности чи затвердження Римським Синодом і т. ин., а тільки зважає на той факт, що 
багато декретів цього синоду були впроваджені, і що переважно він визначив дисципліну Церкви християн 
св. Томи, навіть до нинішнього дня (наприклад, клирицький целібат). Див. G. Nedungatt, ed., The Synod of 
Diamper Revisited (Kanonika 9), PIO, 2001. 

29 D. Ceccarelli Morolli, «Diritto comune e diritto particolare», y: DEDOC, 238-239. 
30 Папська рада у справах сприяння християнській єдности, Екуменічний правильник - Pars prima (гш. 1-64): 

EV 2:1194-1256; Pars altera (гаї. 64-94): EV 2: 1257-1292. Див. також; DE. 
31 D. Ceccarelli Morolli, // Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l'Ecumenismo: aspetti ecumenici dalla 

legislazione canonica orientale, (Oriente Cristiano, numéro monografico), Palermo 1998; той же автор, «Ecumenis

mo nel ССЕО» у: DEDOC, 259261. 
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канону (наприклад, вибори патріярхів, уділення Євхаристії і т. ин.). Як зазначено 
в «De accessu ad fontes», суперечні джерела вказують на «безперервне бажання 
Церкви пристосовувати церковні закони до мінливих умов сьогодення, дбаючи 
про спасіння душ». 3 2 

На завершення слід сказати, що в Codex cum fontibus джерела ССЕО добре 
організовані і структуризовані; і посилання на друковані видання джерел, які 
цитуються в Кодексі - це чудовий науковий інструмент, який допомагає краще 
зрозуміти канони у світлі їхніх витоків. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
Ceccarelli-Morolli, D., «Fonti canoniche», у: DEDOC [різні статті про канонічні джерела 

різних Церков]. 
Fonti (див. скорочення). 
Fürst, Carl Gerold, «La preparazione dell'edizione di un Codex Canonum Ecclesiarum Ori

entalibus fontibus auctus», y: lus in vita, 753761. 

Ioannou 1,1; 1,2; I I ; див. також vol. 4. Index analytique. 

Madey, J., Quellen und Grundzüge des Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Munst

KomCIC, Beiheft 22), Essen, 1999, 2130. 

Said, S. É., Les Églises Orientales et leur droits hier, aujourd'hui demain, Paris, 1992, 83137. 

Schon, D., Der Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium und das authentische Recht im 

Christlichen Orient: eine Untersuchung zur Tradition des Kirchenrechts in sechs katho

lischen Ostkirchen, (Das östliche Christentum, 47), Würzburg, Augustinus, 1999. 

Codex cum fontibus, c. 566. 



ТАБЛИЦІ ВІДПОВІДНИХ КАНОНІВ 
ССЕО-СІСО / ССЕО-СІС 

Ми подаємо нижче дві таблиці відповідних канонів. Перша демонструє ка
нони Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium відповідно до канонів Codex Iuris 
Canonici Orientalis,1 пораховані з метою продемонструвати еволюцію колишньо
го східного законодавства. Друга таблиця демонструє відповідність між канона
ми Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990) і Codex Iuris Canonici (1983), 
що полегшить порівняльні дослідження цих двох кодексів Католицької Церкви. 

У другій таблиці відповідностей між ССЕО і СІС ми використали певні по
значки, для виваженішого їх сприйняття: відповідність може коливатися між то
тожністю та віддаленою подібністю.2 

Позначка 
~ символізує певну подібність 
- символізує відсутність відповідного канону 
± символізує суттєву відмінність з деякою подібністю 
* символізує віддалену подібність 
# символізує відмінність і навіть суперечність 
= символізує тотожність значення, навіть якщо існують редакційні зміни. 

1 Codex Iuris Canonici складається з чотирьох Motu Proprio, проголошених Пієм XII: Crebrae Allatae = CA, 
22 лютого 1949 (AAS 41 [1949] 89-117); Sollicitudinem Nostram = SN, 6 січня 1950 (AAS 42 [1950] 5-120); Post-
quam Apostolicis = PA, 9 лютого 1952 (AAS 44 [1952] 65-152) і Cleri Sanctitati = CS, 2 червня 1957 (AAS 49 
[1957] 433-603) 

2 Цю другу таблицю було порівняно з деякими иншими таблицями, особливо Carl G. Fürst, Canones Sy

napse, (Freiburg, Herder, 1992, cc. 117214), яка дуже допомогла нам у роботі, хоча їй не вистачає символів 
позначень відповідности. 
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ССЕО СІСО 

Вступні канони 

1-6 -
Титул І 

7-15 -
16 CS 527 
17 -18 CS 531 
19-23 -24 §1 SN 161 
24 § 2-3 -25 §1 PA 233 
25 §2 -26 -
Титул 11 

27 PA303 §1,1-е 
28 §1 -28 §2 P A 3 0 3 § l , l - e 
29 §1 CS 6 
29 §2 -30 CS12 
31 CS 7; 1 § 3 
32 §1 CS8 
32 §2 -33 CS 9 
34 CS10 
35 CS 11 § 1 
36 CS 13 § 1 
37 CS 13 § 2 
38 CS14 
39 CS1 §1 
40 §1 C S 1 § 2 ; § 4 
4 0 § 2 C S 2 § 1 
4 0 § 3 C S 2 § 2 
41 -
Титул III 

42 -43 CS162 
44 §1 CS163 
44 §2 CS165 
45 §1 CS 162 § 2 
45 §2 -45 §3 CS 173 § 2 
46 §1 CS 175-215 
46 §2 -47 CS187 
48 PA 302 
49 CS 392 § 1 
5 0 § 1 CS 173 § 1 
50 § 2-3 -51 §1 CS 167; 172 
51 §2 CS 167 § 2; 171 
52 §1 CS 168 § 1,2-е; § 2 
52 §2 CS 168 § 1,3-є-4-e; § 2-3 
53 CS 174 
54 § 1 CS 167 § 2; 172 
54 §2 -

Титул IV 

55 CS 216 § 1 
56 CS216§2,1-е 
57 § 1 CS159 
57 §2 CS217 § 1 
57 §3 CS218 
58 CS 185 § 1,21-e; 215 g 2; 

283,11-e 
59 §1 -59 §2 CS2I9 § 1,1-е 
59 §3 CS219§2 
59 §4 CS219 § 1, 2-е 
60 §1 CS219 § 3, l-e-2-e 
60 §2 CS219§3,2-e 
61 CS 220 
62 -63 CS 221 
64 CS 231 
65 §1 CS222 
65 §2 CS 223 
66 §1 CS 224 § 1 
66 §2 CS 224 § 2 
66 §3 CS 224 § 3 
67 CS 226 § 2; 229 § 1 
68 §1 CS 225 § 1 
68 §2 CS 225 § 2 
69 CS226§1 
70 CS 227 
71 § 1 CS 228 § 1,2-е 
71 §2 CS 239 
72 § 1 CS230 
72 §2 CS 232 
73 CS 233; 235 § 3, l-e-2-e 
74 CS 234 
75 CS 235 
76 §1 CS 236 § 2; 235 § 3,1-е; 

235 §4 
76 §2 CS 236 § 1 
77 §1 CS 238 § 1 
77 §2 CS 238 § 3 
78 §1 CS 240 § 1; 241 
78 §2 CS 240 §2; 216 §2,2-е; 

260 § 1, 2-е 
79 -80,1-е CS 242 
80,2-е CS 258,2-е 
80, 3-є CS 258, 3-є 
80,4-е CS 280 § 2 
81 CS 244 § 1 
82 §1 CS 245 § 1 
82 §2 CS 245 § 2 
82 §3 -83 §1 CS 246 § 1 
83 §2 CS 246 § 2-3 
84 §1 CS 4 
84 §2 CS 247 
85 §1 CS 248 §1,1-е 
85 § 2,1-е CS 248 § 1,4-е 
85 § 2,2-е CS248 § 1,2-e 
85 §3 CS 248 § 2 
85 §4 CS248§3 
86 § 1, 1-е CS 256 § 1,2-e 
86 § 1,2-е CS256§ 1,1-е 

86 § 1, 3-є CS 256 § 1, 3-є 
861)2 -86 §3 CS 256 § 2 
87 CS 257 
88 §1 CS 259 § 1 
88 §2 CS 259 § 2 
89 §1 CS260 § 1, 1-е 
89 §2 CS 260 § 1, 2-е 
89 §3 CS41 § 1,1-е; 42 § 1 
90 CS 263 §1;PA164§2,1-е 
91 CS 272 
92 §1 CS 273, 1-е 
92 §2 CS 166; 274 
92 §3 CS 273,2-е; 275 
93 CS 276 
94 CS277 
95 §1 CS 278 § 1 
95 §2 CS 278 § 2 
96 CS 279 § 1 
97 CS 280 § 1 
98 CS 281 
99 §1 CS 271 § 1 
99 §2 CS 271 § 2 
100 CS 259 § 4 
101 CS282 
102 § 1 CS224§1;340§1;341§1 
102 § 2-3 -103 CS 340 § 1 
104 § 1 CS 225 § 1; 345 § 1,2-e 
104 §2 CS 225 § 2; 345 § 1, 2-е 
105 CS 226 § 2; 252 § 2, 1-е; 

345 § 1,2-е + § 2 
106 § 1 CS 344 
106 §2 CS 344 
107 §1 CS 346 
107 §2 -108 §1 CS 347 § 2 
108 §2 CS 347 § 1, 1-е 
108 §3 CS 347 § 1,2-e 
109 CS348 
110 § 1 CS 243 § 1 
110 §2-4 -111 §1 CS 350 § 1 
111 <j2 CS 350 § 1 
111 §3 CS 350 § 1 
112 § 1 CS 243 § 2 
112 § 2 CS 243 § 3 
113 -114 §1 CS 286 § 1 + 3; 287 § 1-2 
114 §2 CS 286 § 2 
114 §3 CS 286 § 1 
115 §1 CS 289 § 1;SN 87 
115 §2 CS 289 §2 + 3, 1-е 
115 §3 CS 289 § 3, 2-е 
116 § 1 CS 289 § 1 
116 § 2 CS 290 § 1;SN88 
116 § 3 CS 290 § 3 
117 CS 291 
118 CS 292 
119 CS 294; SN 89 
120 CS 295 
121 CS 296-297; SN 90 
122 §1 PA 259 § 1 +2,2-е-3-є; 

CS 299 § 1 + 2,2-е-З-є 
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122 §2 РА259 §2,3-є; СБ 299 
§ 2, 3-є 

122 §3 РА259 §3;СБ299 §3 
122 §4 -123 §1 СБ 300 
123 §2 СБ 301 
123 §3 СБ 304 
124 СБ 302-303 
125 СБ 305 
126 § 1 СБ 306; 468 § 1 
126 §2 -127 СБ 307 
128 СБ 308 
129 СБ 309 
130 § 1 СБ 310 § 1,2-е; 311 § 1 
130 §2 СБ 311 § 2; 310 § 2 
130 §3 312 
131 313 
132 §1 СБ 314 § 1,1-о-2-е; 467 
132 §2 СБ 314 § 1,1-е; 467 
132 §3 С8 314 § 3 
133 §1 СБ 319 
133 § 1,1-е СБ 319,1-е 
133 § 1,2-в-З-є 
133 § 1,4-е СБ 319,2-е 
133 §1 , 5-е СБ 319,4-е 
133 § 1,6-е СБ 319,3-є 
133 §2 -134 § 1 СБ 315 
134 §2 318 
135 СБ 317 
136 СБ 339 § 1 
137 СБ 316 
138 СБ 320 § 1,1-е-5-е;§2, 

І-е-2-е 
139 СБ 323 
140-147 -148 § 1 СБ 262 § 1 
148 §2 СБ 262 § 2 
148 §3 -149-150 -
ТитулУ 

151 СБ 324; 335; БИ 20 §3 
152 Б1М 20 § 1; СБ 327-331 
153 §1 СБ 325 § 1-2 
153 §2-4 -154 -
Титул VI 

155 §1 -
155 §2 РАЗОЗ § 1,1-е; СБ 159 
156 §1 СБ 321 § 1 
156 §2 СБ 321 §2 
157 -158 §1 -158 §2 СБ 318 
159 СБ 320 
159,1-е СБ 320,4-е; 319,1-е 
159,2-е СБ 340 § 2 
159,3-є -159,4-е СБ 320,2-е 
159,5-е СБ 320,5-е 

159, 6-е СБ 470 § 2 
159, 7-е СБ 320 § 1,4-е 
159,8-е СБ 320 § 2,1-е 
160 СБ 259 § 3; 320 § 2, 2-е 
161 СБ 317 
162 СБ 166; 330 §; 1 
163 -164 §1 СБ 340 § 2;342-343 
164 §2 -165 § 1 СБ 341 § 1 
165 §2 СБ 545 § 1,2-е 
165 §3 СБ 345 
165 §4 СБ 348 
166 § 1 СБ 346 
166 §2 -167 §1 -167 §2 СБ 350 § 1 
167 §3-4 -168 -169 СБ 349 
170 СБ 344 
171-176 -
Титул VII 

177 §1 -177 §2 СБ 159; 248 § 1,1-е 
178 СБ 392 § 1; 397 § 1 
179 -180 СБ 394 § 1-2 
180,1-е СБ 394 § 1,5-е 
180,2-е -180, 3-є СБ394 § 1,2-е 
180,4-е СБ 394 § 1, 3-є 
180,5-е СБ394 § 1,4-е 
180,6-е СБ 394 § 1,6-е 
181 §1 СБ 251 
181 §2 СБ 392 § 2 
182 § 1 -182 §2 СБ 252 § 1,1-е-2-е 
182 §3 СБ 254 § 1; 252 §2,2-е 
182 §4 СБ 254 § 2,2-е 
183 §1 -183 §2 СБ 252 § 2,2-е 
183 §3 СБ 252 § 2,3-є 
183 §4 -184 §1 СБ 254 § 2,1-е 
184 §2 СБ 254 § 2,2-е 
185 §1 СБ 253 § 1-2 
185 §2 -186 §1 СБ 255 § 1-2 
186 §2 СБ 255 § 1-2 
186 §3 -187 §1 СБ 395 § 1 
187 §2 СБ 395 § 2 
188 § 1 СБ 396 § 1 
188 §2 СБ 396 § 1 
189 § 1 СБ 397 § 3 
189 §2 СБ 397 § 3 
189 §3 СБ 397 § 2 
190 СБ 398; РА 260 
191 §1 СБ 399 § 1 
191 §2 БИ37§ 1;40§1; СБ 428; 

432 § 1; 434 

192 -193 § 1 СБ 14 
193 § 2-3 
194 СБ 41 § 1,2-е + §3;42 
195 -196 § 1 СБ 400 § 1 
196 §2 -197 -198 СБ 404 
199 §1 _ 
199 §2 СБ 401 
199 §3 -200 СБ 402; РА 307 
201 § 1 СБ 400 § 2 
201 §2 СБ 400 § 3 
202-203 -204 § 1 СБ 403 § 1 
204 §2 СБ 403 § 2 
204 §3 СБ 403 § 3 
204 §4 СБ 403 § 4 
205 § 1 СБ 409 § 1 
205 §2 СБ 410 § 1 
205 §3 СБ 410 §2 
206 § 1 СБ 405 § 2 
206 §2 СБ 405 § 1 
207 СБ 406 
208 § 1 -208 §2 СБ 405 § 3; 407-408 
209 § 1 СБ 166 
209 §2 СБ 413 
210-211 -212 § 1 СБ417;248§1,4-е;327§1 
212 §2 СБ417;248§1,4-е;327§1 
213 § 1 СБ 418 § 1,1-е 
213 §2 СБ 418 § 1,2-е 
213 §3 -214 §1 СБ 419 § 1 
214 §2 СБ 419 §2 
214 §3 СБ 419 § 3 
214 §4 СБ 419 §2 
215 §1 СБ 418 § 2-4 
215 § 2-4 -216 §1 СБ 418 §4 
216 §2 СБ 418 § 3 
217 СБ 420 
218 -219 СБ 468 § 1 
220,1-е СБ 249 § 1, 1-е 
220,2-е СБ 469; 473 § 1; 475 
220,3-є СБ 249 § 1,4-е 
220,4-е СБ 476 § 1 
220,5-е СБ 249 § 3 
221,1-е СБ 470 § 4 
221,2-е СБ 475; 434 
221,3-є СБ 470 § 1 
221,4-е СБ 470 § 2 
221,5-е СБ 470 § 4; 476 § 2 
222 СБ 421 § 1 
223 СБ 468 § 3 
224 §1 СБ 437 § 1 
224 § 1,1-е -224 § 1,2-е СБ 437 § 2 
224 § 1,3-є СБ 469 
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224 §2 
224 § З 
225 §1 
225 §2 
226 
227 § 1 
227 §2 
228 § 1 
228 §2 
229 
230.1- е 
230.2- е 
231 § 1 
231 §2 
231 §3 
231 §4 
232 §1 
232 §2 
232 § З 
232 §4 
233 § 1 
233 §2 
233 § З 
234 § 1 
234 §2 
235 
236 
237 § 1 
237 §2 
238 § 1 
238 § 1,1-е 
238 § 1,2-е 
238 § 1,3-є 
238 § 1,4-е 

СБ 468 § 2 
СБ421 §2 

СБ475 
СБ 475 
СБ 472 § 2 
СБ 472 § 1-3 
СБ 474 § 1 

474 § 2 
СБ 473; 478 
СБ 479,1-е 
СБ 479,2-е 
СБ 480 § 1 

СБ 480 § 1 
СБ 480 § 2; 482 
СБ 481 § 1 
СБ 481 §2 + 4 
СБ 481 §3 
СБ 481 §5 
СБ 467 § 1 
СБ 467 § 2,1 
СБ 467 § З 
СЯ 352 
СБ 353-361 
СБ 422 § 1 
СБ 422 § 1 
СБ 423 § 1-2 

, 1-е 

СБ 424 §1,1-е 
СБ 424 § 1,2-е 
СБ 424 §1,3-є 

238 § 1,5-е СБ424§ 1,4-е 
238 § 1,6-е 424 § 1,6-е 
238 § 1,7-е -
238 § 1, 8-е СБ424§ І, 8-е 
238 § 1, 9-е Св 424 § 1, 7-е 
238 § 1, ІО-еСБ 424 § 1 
238 §2 
238 § З 
239 
240 § 1 
240 §2 
240 § З 
240 §4 
241 
242 
243 §1 
243 §2 
243 § З 
244 § 1 
244 § 2,1-е 
244 § 2,2-е 
245 
246 
247 §1 
247 §2 
247 § З 
247 §4 
248 § 1 
248 §2 

СБ 424 § 2 

СБ 425 § 1 

СБ 426 § 1 
СБ 426 § 2 
СБ 427 
СБ428 

СБ 429 § 1 
СБ429§2 
СБ 429 § З 
СБ 430 § 1 
СБ 430 § 1,1-е 
СБ 430 § 2,3-є 
СБ 432 § 1 

СБ 432 § 2 
СБ433 §1 
СБ 433 § 2 
СБ 433 § З 
СБ 434 § 1 
СБ 434 § 2 

249 
250 
251 § 1 
251 §2 
251 §3 
252 § 1 
252 §2 
252 § З 
253 § 1 
253 §2 
254 
255 
256 §1 
256 §2 
257 § 1 
257 §2 
258 
259 §1 
259 §2 
260 § 1 
260 §2 
260 § З 
261 §1 
261 §2 
262 § 1 

262 §2 
262 § З 
262 §4 
262 §5 
263 §1 
263 §2 
263 §3 
263 §4 
263 §5 
264-270 
271 § 1 
271 §2 
271 §3 
271 §4 
271 §5 
271 §6 
272-275 
276 § 1 

276 §2 
277 § 1 
277 §2 
277 § З 
278 § 1 
278 § 1,1-е 
278 § 1,2-е 
278 § 1,3-є 
278 § 2,1-е 
278 § 2,2-е 
278 § З 
278 §4 
279 
280 §1 
280 §2 
280 § З 
281 § 1 
281 §2 
282 §1 
282 §2 

СБ435 
СБ 436 § 2 
СБ 437 § 1 

СБ 437 § 1 
СБ 439 § 1 
СБ 439 § 2 
СБ 439 § З 
СБ 440 § 1-2 
СБ 440 § 3-4 
СБ 441 § 1 
СБ440 §5 
СБ442§ 1 
СБ 442 § 2 
СБ 444 § 1-2 
СБ 451 
СБ445§ 1 
СБ 446 § 1 
СБ 446 § 1 

446 § З 
СБ 449 § 1 
СБ449§ 1 
СБ 450 § 1 
СБ 451 §2 

СБ438§1+2,1-е;РА 
262 §1+2,1-е 

СБ 437 § 3; РА262 § З 
СБ 438 §4;РА262 §4 

РА 263 § 1 
РА 263 § З 
РА263 §2 
РА263 §4 

СБ 458 § 1 
СБ 462 § 1-2 
СБ 461 § 1; 462 § З 
СБ 460 
СБ 462 § 4-5 
СБ 459 § 2 

СБ 483 
СБ 161 § 1-2 
СБ 484 § 1 

СБ 484 § 2 
СБ 485 § 1 

СБ 485 §1,1-е 
СБ485 § 1, І-е-4-е 
СБ 486 § 1 

СБ 485 § З 
СБ 485 § 2 
СБ 160 § 1-3; 489 § 1 
СБ 160 § 1-2 + 4 
СБ 160 § 1 

СБ160§1;489§1 
СБ 490 § 1,2-е 
СБ 490 § 1 
СБ 490-492 

283 
284 §1 
284 §2 

284 § З 
284 § 3,1-е 
284 § З, 

2-е-4-е 
285 § 1 
2Б5§2 
285 § З 
286 
287 § 1 
287 §2 
288 
289 § 1 
289 §2 
289 § З 
290 §1 
290 §2 
291 
292 § 1 
292 §2 
292 § З 
293 
294 
295 
296 § 1 
296 §2 
296 § З 
296 §4 
296 §5 
297 
298 
299 §1 
299 §2 
299 § З 
300 § 1 
300 §2 
301 § 1 
301 §2 
301 §3 
302 §1 
302 §2 
302 § З 
302 §4 
303 
304 
305 §1 
305 §2 
305 § З 
306 §1 
306 §2 
307 
308 
309 
310 

Титул VIII 

311 §1 
311 §2 

312 

СБ 505 § 2 
СБ 496 § 1 
СБ 496 § 1; 497; РА 
155-156 
СБ 494 § 1 
СБ 494§5;РА180 §2 

СБ 493 

СБ 500 § 1 -З 
СБ 496 § 2, 2-е-З-є 
СБ 501 § 1 
СБ 501 § 2,1-е 

СБ 508 § 1; 510 
СБ 508 § 1 
СБ 508 § 1; 509 

СБ 503 
СБ 504 
СБ 506 § 1 
СБ 506 §2-3 + 5 
СБ 506 § 4-5 

СБ 507 § 1 -4 

СБ 511 § 1 
СБ 511 § 2 
СБ 511 § 5 
СБ 511 § 5 

СБ 513,1-е 
СБ 514 § 1 
СБ 514 § 1 
СБ 514 § 2 
СБ513,2-е 
СБ 513,3-є 
СБ 516 § 1,1-е; 517 § 1 
СБ517§2 
СБ 517 § 3-4 
СБ517§6 
СБ517§6; СА87§1,2-е 

СБ517§5 
СБ 518 § 1; 494 § 5 
СБ519§ 1 
СБ 520 § 1 
СБ 520 § 2 
СБ 520 § З 
СБ 521 
СБ 522 
СБ 523,1-е 
СБ524 
СБ 525 § 1 
СБ 526 

СБ366§ 1;388 § 1 
СБ 159; 248 §2; 328; 
362 § 1 
СБ 362; 363 § 1; 366 § 1; 
388 § 1 
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313 СБ 367 § 1; 391; 363 § 2 386 §1 СБ 84 431 §3 РА 177 
314 §1 СБ 363 § 1; 366 § 2; 388 § 2 386 §2 СБ 87 432 РА 5 
314 §2 388 § 2 387 § 1 СБ 84 433 §1 РА8§ 1, 1-е; 313 §3 
314 §3 СБ 366 § 3; 389 386 §2 СБ 87 433 §2 РА 313 §2, 2-е 
315 § 1 СБ 369 § 1 387 СБ 77 § 1 434 РА312 § 2, І-е-3-є; 313 
315 § 2 СБ 369 § 2 388 СБ 41; 42 § 2, 2-е 
316 СБ 372; 391 389 СБ 55 435 §1 РА 8 § 1,1-е 
317 СБ 375 390 § 1 - 435 §2 РА8 § 2; 313 § 2, 2-е 
318 §1 СБ 390 390 §2 СБ 59 436 § 1 РА 313 §2,2-е 
318 § 2 СБ 376 391 - 437 §2 РА8 § 1,2-е 
319 § 1 СБ 377-379; 380 § 2; 391 392 СБ 506 § 2-3 438 § 1 РА9§ 1 
319 § 2 СБ 377; 391 393 - 437 §1 РА9§ 1 
320 §1 СБ 365; 384 394 СБ 155 § 1 437 §2 РА9 § 2,1-е 
320 §2 СБ 385 395 СБ 157 437 §3 РА9§3 
321 §1 СБ 387 § 1; 391 396 СБ 157 §2 438 § 1-2 РА 10 § 1-2 
321 §2 - 397 СБ 155 438 § 3̂ 1 РА 10 § 3-4 

398 СБ 156§2;260 § 1,2-е 439 § 1 РАН 
Титул IX 439 § 2-3 -
322 _ Титул XI 440 § 1 РА 12 § 1 

399-400 - 440 §2 РА 12 § 2 
Титул X 401 СБ 528 440 §3 РА 12 § 3 

323 §1 
323 §2 
324 

СБ 38 § 1,1-е 
СБ38 § 1,2-е 
СБ 38 § 2 

402-403 
404 
405-409 

СБ 528 
441 § 1 
441 §2 
441 §3 

РА26§ 1+ 2,2-е 
РА26§2 
РА 28 

325 СБ 38 § 3 442 РА31,2-е-5-е 
326 СБ 39 Титул XII 443 §1 РА 34 § 1 + 3,1-е-2-е; 
327 СБ 40 410 РА1 35 §1 
328-356 411 РА 2 443 §2 РА34§2 
357 § 1 СБ 44 412 §1 РА 23 444 § 1 РА 32 § 1 
357 §2 СБ 52 412 §2 РА 312 §2,4-е 444 §2 РА32 § 3,1-е 
358 СБ 45 413 РА312 § 2,1-е-3-є 444 § 3 — 
359 СБ 47 414 § 1,1-е РА24 § 1; 18 § 3 445 РА34§ 1; 35 § 2 
360-362 _ 414 § 1,2-е РА26§3 446 РА 36 
363 СБ 48,2-е-З-е 414 § 1,3-е РА44 § 1; СБ 410 § 1 447 § 1 РА 48 §2 
364 СБ 50 414 §2 РА 18 §1-2; 42 447 §2 РА 48 § 4 
365 §1 СБ 50 414 §3 РА 18 § 3 447 §3 РА 48 §5 
365 §2 - 415 §1 - 448 РА 70; 84 §2, 1-е 
366 § 1 СБ 51 415 §2 РА 44 §2,2-е 449 РА 71-73 
366 §2 _ 415 §3 РА 181 § 1 450,1-е РА74 § 1; 70 
367 - 415 §4 РА 165 § 2 450, 2-3-е РА74 § 1,1-е-2-е 
368 СБ 60 416 - 450,4-е РА74 § 1, 3-є; 88 § 1, 1-е; 
369 § 1 СБ 61 417 РА 166 107 
369 §2 СБ 62 418 §1 РА312 § 5,1-е 450, 5-е РА74 § 1,4-е 
370 СБ 63 418 § 2 РА312§5,2-е 450, 6-е РА 74 § 1,5-е 
371 § 1 - 419 §1 РА39§1;40 450, 7-е РА 74 § 1,6-е 
371 §2 СБ 64 419 §2 - 451 РА 74 §2,6-е 
371 §3 СБ 80 § 2-4 420 §1 РА 41 452 § 1-2 РА 74 §2 
372 § 1 СБ 65 § 1 420 §2 РА45 § 1 453 §1 РА 75 
372 §2 СБ 67 § 1 -3 420 §3 РА44§3 453 §2 РА 84 § 2 
372 §3 СБ 65 § 3 421 РА 37 453 §3 РА 76-78 
373 СБ 68 422 §1 РА48§ 1 454 РА 79-83 
374 СБ 73; 74 422 §2 РА48 § 1; 312 § 3,2-е 455 РА 85 
375 - 423 РА 63 456 § 1 РА 86 § 1 
376 СБ 75 424 РА 63-66 456 §2 РА86 §2; 88 § 1,4-е 
377 СБ 76 425 РА 63-66 456 §3 РА 86 § 2-5 
378-381 - 426 РА 136 457 §1 РА88 § 1,2-е 
382 СБ 79; 80-81 427 РА 135 457 §2 РА 89 
383,1-е СБ 56; 80 § 2-4 428 СБ 46 § 1-2; РА 121 457 §3 РА 88 § 2 
383,2-е СБ 56; 82 § 1 429 РА 158 458 § 1-2 РА 92-97 
383,3-е СБ 56; 58 430 РА47 § 1 459 §1 РА98§ 1 
384 - 431 §1 РА 175 459 §2 РА 98 § 3 
385 §1 - 431 §2,1-е РА 176 460 РА 102 
385 §2 СБ 83 431 §2,2-е РА 178 461 § 1 РА 105 § 1 
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461 §2 РА 105 § 2 
462 § 1 
462 §2 РА 112 § І 
463 РА109 
464 РА 106 § І 
465 
466 РА 115 
467 §1-2 РА 1!7 
468 §1 РА 118 
468 §2 РА68§2-3 
468 § З РА68§5 
469 РА 120-121 
470 РА 112 § З 
471 § 1 
471 § 2 РА 123-127 
472 РА 131-132 
473 §1 РА 157 § 1 + 4 
473 §2 , 1-е РА 138 § 1,2-е+2 
473 §2,2-е РА 138 §1,3-« 
473 §2,3-є РА 138 §2,1-е 
474 §1 РА 138 § І,3-є 
474 § 2 РА 51; 52 § 2; 53 § 3; 54 
475 § 1 РА 50 § 1; 52-53; 57; 59 
475 §2 РА61 
476 РА 139 
477 §1 РА 140 § 1 
477 § 2-3 РА 140 § З 
478 РА145;152-153 
479 РА 154 § 1 + 3 
480 РА156 
481 РА313 § 4 
482-483 
484 РА4 
485 
486 §1 РА164§2,1-е; СБ 263 § 1 
486 §2 РА164§ 1+2,2-е-3-є; 

СБ 263 § 2-3 
487 §1 РА 182 § 1 
487 §2 РА 182 § 2-3 
487 § З РА 182 § 2-3 
487 §4 РА 74 § 2, 6-е; 182 § 1 
487 §5 РА 183 §2, 2-е 
488 §1 РА 183 § 2,1-е; 185,1-е 
488 §2 РА 183 §2,2-е 
488 § З 
488 §4 РА 185,2-е 
489 §1 РА188 
489 § 2 
490 
491 РА 189 
492 § 1 
492 § 2 РА 190 § 1 
493 § 1 РА 191 § 1 
493 §2 РА 191 § 2 
494 § 1 РА 192 § 2 
494 § 2 РА 192 § З 
495 РА 195-196 
496 § 1 
496 §2 РА 190 § 2 
497 РА 197 
498 §1 РА 198 § 1,1-е 
498 §2 РА 198 § З 
498 § З 

499 РА 199 § 1,1-е; § 2, 
1-е-2-е 

500 §1 РА204 
500 §2 РА 202-219 
500 §2, 1-е РА199 § 3,1-е-2-е 
500 §2,2-е РА 199 § 3,2-е; 212-214 
500 §2, 3-є РА 199 § 4, 3-є; 203 § З 
500 §2,4-е РА212 
500 § З РА 199 § 3, 3-є 
500 §4 РА 205 §2-4; 218 
500 § 1 
501 §2 РА 199 § 3,4-е 
501 § З РА 215-216 
501 § 4 
502 РА 200; 192 § 1+3; 223 

§2 
503 §1 РА 194 § І 
503 §2 РА222 § 1,5-е 
504 §1 РА314 § 1 
504 §2 РА314 § 2 
505 §1 РА312 § 2 
505 §2 РА312 § 2 
505 § З РА314 § З 
506 §1 РА 13 § 1,1-е 
506 §2 РА 13 § 1, 2-е 
506 § З РА 13 § 2 
507 § 1 РА 14 § 1 
507 § 2 РА 14 § 2 
508 §1 РА314 § 4 
508 § 2 РА 15 § 1 
508 § З РА 15 § 2 
509 §1 РА17 
509 §2 РА 10 § З 
510 РА20 § 1-4; 14 § 2 
511 §1 РА 26 § 1+2, 2-е 
511 §2 РА26§2,1-е 
512 
513 §1 РА31,2-е-4-е 
513 §2 РАЗІ, 5-е 
514 §1 РА32§2-3 
514 § 2-3 -
515 §1 РА 34-35 §1-2 
515 §2-3 -
516 §1 РА48§2 
516 §2 РА48§3 
516 § З РА48§5 
517 §1 РА88§1,1-е 
517 §2 РА 74 §2, 6-е 
518 РА71§1 
519 РА75 
520 РА85 
521 РА 87 § 1 
522 §1 РА88 § 1,4-е 
522 § 2 
523 §1 РА88 § 1,3-є 
523 §2 РА88§2 
524 §1 РА92§1 
524 §2 РА92§2 
524 § З РА 94 § 1 
524 §4 РА94§2 
525 § 1 
525 § 2 РА 103 § 1 
526 §1 РА 110 § 1 

526 §2 РАНО §2 
527 -528 РАЇ 14,2-е-З-е 
529 § 1 РА 115 
529 §2 РА 116 § 1; 119,1-е 
529 §3 РА 116 § 2 
529 §4 РА 116 § 3 
529 §5 РА68§2-3 
529 §6 РА120 
530 РА103 § 3 
531 РА121 
532 РА 106 § 2 
533 РА314 § 1 
534,1-е РАЇ 15 
534, 2-е-З-є -535 §1 РА 112 § 1 
535 §2 РА112 § 3 
536 § 1 -536 §2 РА 124-126 
537 §1 РА13І 
537 §2 РА132 
538 § 1 РА 157 § 2 
538 § 2-3 -539 § 1 РА 138 § 1,3-є 
539 §2 РА 50 § 1; 53; 56-57; 59 
540 РА139 
541 РА 150-153 
542 РА 154 § 1 + 3 
543 РА155; 179-180 
544 § 1 РА 182 § 2 
544 §2 РА 182 § 3 
544 §3 РА 182 § 1 
544 §4 РА74§2,6-е; 182 §1 
545 § 1 РА183 § 1, 1-е 
545 §2 РА 184-185 
545 §3 РА183 § 1,2-е; 184 
545 §4 РА 185,2-е 
546 § 1 РАЇ 87 
546 §2 РА 190 § 2, 2-е; 191 § 1 
547 § 1 РАНІ § 1; 187 
547 §2 РА187 
547 §3 -548 §1 РА188 
548 §2 -549 § 1 -549 §2 РА190 
549 § 3 -550 РА195 
551 РА 197-198 
552 §1 РА 199 § 1,2-е-З-є + § 2 
552 § 2, 1-е РА 199 § 3,1-е 
552 § 2,2-е РА199§3,2-е 
552 §2, 3-є РА199§3,3-є 
552 §3 РА199§3,4-е 
553 РА203 §2 
554 §1 РА224§1 
554 §2 РА224 §2 
554 §3 РА229 § 1 
555 РА23 
556 РА225 
557 РА226 
558 §1 РА227§ 1 
558 §2 РА227§2 
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558 §3 РА227§3 
559 §1 РА228 § 1 
559 §2 РА228 §2 
560 § 1 РА 228 § 3 
560 §2 -561 PA229J1 
562 §1 РА231 
562 §2 -562 §3 РА231 
562 § 4 -563-572 -
Титул XIII 
573 §1 CS 530; 532 § 1 
573 §2 CS 530 
574 CS 531 
575 §1 CS 533 § 1 
575 §2 CS 533 § 2 
576 §1 CS 535; 536 §1 
576 §2 CS 536 
577 § 1 -577 §2 CS 538 § 1 
578 § 1 CS 540-542 § 2 
578 §2 CS 541§ 2 
578 §3 CS 541 § 4 
579 -580 CS 541 § 1,1-е; 544 § 2 
581 CS 544 § 1 
582 CS 539 § 1; PA 273 
583 § 1 CS 547 § 2 
583 §2 CS 547 

Титул XIV 
584-587 -588 CS 12 
589-594 -
Титул XV 

595-656 -657 §1 CS 279 § 2 
657 § 2-А -658-666 -
Титул XVI 

667-673 
674 § 1 -674 §2 CS2§ 1 
674-744 -745 CS 242; 256 § 1,1-е; 

319,1-е; 320 § 1,4-е; 
326 § 1,2-e 

746-757 -758 § 1-2 -758 §3 CS 71 
759-766 -767 §1 CS 265,1-е 
767 § 2-3 -768-775 -776 §1 CA2§ 1 
776 §2 CA 1 § 1-2 
776 §3 C A 2 § 2 
777 CA 100 

778 CA 25 
779 CA3 
780 § 1 CA 5 
780 §2 -781 -782 §1 CA 6 § 1-2 
782 §2 C A 6 § 3 
783 § 1,1-е CA 8; 102 
783 § 1,2-e CA 23 
783 §2 -783 §3 -784 CA 10-16; 18; 20 
785 § 1 C A 9 § 1 
785 §2 C A 9 § 2 
786 CA 17 
787 CA 19 
788 CA 21 § 1,3-e 
789,1-е CA 22 
789,2-е-З-с -789,4-е CA 24 
789,5-e-6-e -790 § 1 CA 26 § 2 
790 §2 -791 CA 27 
792 CA28 5 2 
793 CA 30 
794 § 1 CA29§ 1 
794 §2 CA 29 §2 
795 § 1 CA 32 § 1 
795 § 2 -795 §3 CA66 5 3 
796 § 1 CA 33 
796 §2 CA 34 § 1 
796 § 3 CA 34 § 2 
797 § 1 C A 3 5 § l + 3 
797 §2 CA 35 §2 
798 CA 36 
799 CA 37 
800 § 1 CA 57 § 1 
800 §2 -801 § 1 CA 58 § 1 
801 §2 CA58§2 
801 §3 CA58§3 
802 § 1 CA59§ 1 
802 §2 CA59§2 
803 §1 CA60§ 1 
803 §2 CA 60 §2 
803 §3 CA 61 
804 CA 62 
805 CA 63 
806 CA 64 
807 § 1 CA 65, 2-е-З-є 
807 §2 CA 65, 3-е 
808 § 1 CA66§ 1-2 
808 §2 CA 66 § 2 
808 §3 CA 66 §3 
808 §4 CA 66 §2 
809 § 1 CA 67 § 1 
809 §2 CA 67 § 2 
810 § 1 CA 69 
810 §2 CA 69 
811 §1 C A 7 0 § l + 2 , 1-е 
811 §2 CA70§ 2, 2-е 

812 C A 71 
813 C A 50 
814 C A 51 
815-816 _ 
817 § 1 C A 72 § 2 
817 § 2 C A 72 § 1 
818 -819 CA 73 § 1 
820 § 1 CA 74 § 1 
820 §2 CA74§2 
821 -822 CA 75 
823 CA 76 
824 § 1 CA77§1 
824 §2 CA 77 § 2 
825 CA 78 § 1 
826 CA 83 
827 CA 84 
828 § 1 CA 85 § 1 
828 §2 CA85§2 
829 § 1-2 CA 86 § 1-2 
829 §3 -830 § 1 CA87§ 1,1-е 
830 §2 CA87§ 1,2-e 
830 §3 CA87 § 1,1-е 
831 § 1,1-e CA88§ 1,2-e 
831 § 1,2-e CA88 § 1,3-є 
831 § 1, 3-є -831 §2 CA88§3 
832 § 1 CA 89 
832 § 2-3 CA 89,2-е 
833 -834 CA90§ 1 
835 -836 CA91 
837 §1 CA 79 § 1-2 
837 §2 CA 80-32 
838 § 1 CA 98 
838 §2 CA97§ 1-2 
839 CA 53 § 1-2 
840 § 1 CA 93-94 
840 §2 CA 95 
840 §3 CA 96 
841 CA 92 § 1 
842 -843 §1 CA 122 
843 §2 -844 CA 123 
845 § 1 CA 124 § 1 
845 §2 CA 124 § 2-3 
846 § 1 CA 125 § 1 
846 §2 CA 125 §2 
846 §3 CA 125 § 3 
847 CA 126 
848 § 1 CA 127 § 1 
848 §2 CA 127 § 2 
849 § 1 CA 127 § 3 
849 §2 -850 § 1 CA 128 § 1 
850 §2 CA 128 § 2 
851 §1 CA 129 § 1 
851 §2 CA 129 § 2 
852 CA 130 § 2 



746 ТАБЛИЦІ ВІДПОВІДНИХ КАНОНІВ С С Е О - С І С О / С С Е О - С І С 

853 СА107 920 СБ 27 957 § 1 СБ 117§ 1 
854 § 1 СА109 921-922 - 957 §2 СБ 117 §2 
854 §2 САПО; 112-113 923 СБ 28 § 2 957 §3 СБ 118 § 1 
855 § 1 СА110 § 1 924 СБ 29 § 1 958 СБ 118 §2 
855 §2 САПО §2 925 СБ 30 § 2 959 § 1 СБ 119 § 1 
856 § 1 С А Ш § 1 926 § 1 СБ 31 § 1, 1-е 959 §2 СБ 118 §3 
856 §2 САПІ §2 926 §2 СБ 31 § 1,2-е 960 § 1 СБ 119 §2 
856 §3 САПІ §2 926 §3 СБ 31 § 2 960 §2 СБ 119§4 
857 СА 112-113 927 § 1 СБ 30 § 1 961 СБ 121 § 1 
858 - 927 §2 - 962 СБ 122 § 1 
859 § 1 СА 114 928 - 963 §1 СБ 123 § 1 
859 § 2-3 _ 929 РА 237 963 §2 СБ 123 § 2 
860 СА 114 930 РА 238 963 §3 СБ 123 § 3 
861 СА 116 931 § 1 БЫ 200 § 1 963 §4 СБ 123 §4 
862 СА108 931 §2 - 964 § 1 СБ 124 § 1 
863 § 1 СА 118 § 1 932 § 1 СБ 32 § 1 964 §2 СБ 124 § 2 
863 §2 СА 118 § 2 932 §2 СБ 38 § 1 964 §3 СБ 124 § 2 
863 §3 СА 119 933 СБ 33 965 § 1 СБ 125 § 1 
864 § 1 СА120 § 1,1-е 934 § 1 СБ 35 § 1,3-є 965 §2 СБ 125 § 2 
864 §2 _ 934 § 2,1-е СБ 35 § 1,1-е 965 §3-4 -
864 §3 СА 120 § 1, 2-е 934 § 2,2-е СБ 35 § 1,2-е 966 СБ 133 §2 
865 СА121 934 § 2, 3-є СБ 35 § 1,2-е 967 СБ 126 
866 СА119 934 §3 - 968 СБ 127 
867-879 _ 934 §4 СБ 35 § 4 969 СБ 128-129;133 § 1 
880 § 1 _ 935 СБ 34 970 § 1 СБ 132 §2; 131 §2 
880 §2 СБ 264 970 §2 СБ 133 8 1; 131 §2 
880 §3 Титул XX 970 §3 СБ 131 § 1 
881-888 - 936 § 1-2 _ 971 СБ 133 § 1 
889 § 1-3 - 936 §3 РА 305 § 1 972 § 1 СБ 135 § 1 
889 §4 РАЗИ, 1-е 937 _ 972 §2 СБ 135 §2 
890-894 - 938 СБ 88 § 1 972 §3 -
895 БЫ 136-137; 138 § 3; 939 СБ 89 973 § 1 СБ 136 § 1 

РА263 § 5; СБ 113 § 1;... 940 § 1 СБ 95 § 1 973 §2 СБ 136 § 2 
940 §2 СБ 95 § 3 974 §1 СБ 134 § 1 

Титул XVII 941 СБ 97 974 §2 СБ 134 § 3 

896-901 942 СБ 98 § 1-2 975 §1 СБ 134 § 1 896-901 
943 §1 СБ 91 § 1 975 §2 СБ 134 § 2 

Титул XVIII 943 §2 
943 §3 СБ 91 § 2 

976 § 1 
976 §2 

СБ 130,4-е-5-е 

902-908 - 944 СБ 92 977-978 -
Титул XIX 

945 СБ 100 
Титул XIX 946 СБ 93 Титул XXI 
909 § 1 СБ 17 § 1 947 § 1 СБ 103 979 § 1 СБ 138 
909 §2 СБ 17 §3, 1-е 947 §2 СБ120 979 §2 -909 §3 СБ 17 § 3,2-е 948 § 1 СБ 104 § 1 980 § 1 СБ 138 
910 § 1 СБ 18 948 §2 СБ 104 § 2 980 §2 СБ 143 § 1 
910 §2 СБ 18 948 §3 СБ 104 § 3-4 981 §1 СБ 139 § 1 
911 РА 304 949 § 1 СБ105 981 §2 СБ 139 § 2 
912 § 1 СБ 20 § 1 949 §2 СБ ПО 982 -912 §2 СБ 20 § 2 950 СБ 106 983 § 1 SN 6 § 2; СБ 141 § 2 
913 - 951 СБ 107 983 §2 БЫ8§ 1;СБ 144 § 1 
914 СБ 21 § 1 952 СБ 108 983 §3 БЫ 8 § 2; СБ 144 § 2 
915 §1 СБ 21 §2 953 § 1 СБ 109 § 1,1-е, + 4-5-е 984 §1 РА 306 § 2,1-е 
915 §2 СБ 21 § 3 953 §2 СБ 109 § 2 984 §2 РА306 §2,1-е-2-с 
916 §1 СБ 22 § 1 954 §1 СБ 111 § 1 984 §3 РА 306 §2, 2-е 
916-§2 СБ 22 § 5 954 §2 СБ 111 §2 985 §1 СБ 399 § 1 
916 §3 СБ 22 § 4 955 §1 СБ 113 § 1 985 § 2-3 -916 §4 СБ 22 § 2 955 §2 СБ 113 §2 986 СБ 142 § 1 + 3 
916 §5 СБ 22 § 3 955 §3 СБ 113 § 3 987 -917 СБ 23 955 §4 СБ 113 §4 988 § 1 БЫ 5 § 1; СБ 140 § 1 
918 СБ 24 § 1-3 955 §5 СБ 113 §5 988 §2 БЫ 5 § 2; СБ 140 § 2 
919 §1 СБ 25 § 1,1-е-2-е 956 §1 СБ 29 § 1, 1-е 988 §3 БЫ 5 §3; СБ 140 §3 
919 §2 СБ 25 § 1, 3-є 956 §2 СБ 116 988 §4 БЫ 5 § 4; СБ 140 § 4 
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989 S N 6 § 1;CS 141 § 1 
990 § 1 SN9 § 1; CS 147 § 1 
990 §2 SN 9 § 2; CS 147 § 2 
990 §3 SN 9 § 3; CS 147 § 3 
991 § 1 CS 150 
991 §2 SN 12 § 1-2; CS 151 

992 § 1 
§ 1—2 
SN 11 § 1; CS 149 § 1,1-е 

992 §2 CS 149 S I , 2-е 
993 SN12§2;CS 151 §2 
994 SN13;CS152 
995 -
Титул XXII 

996 -997 § 1 CS 145 
997 §2 -998-1005 -1006 CS 145 

Титул ХХПІ 

1007 PA 232 § 1; 233 
1008 § 1 PA 257 
1008 § 2 PA 236 §2 
1009 § 1 PA235;236 §2; 237-238 
1009 § 2 PA 234 § 1 
1010 PA 236 § 1 
1011 PA 233;239 
1012 § 1 PA 243-244 
1012 §2 -1013 § 1 PA 245 § 1 
1013 §2 PA 245 §2 
1014 -1015 PA 240 § 1 
1016 § 1 -1016 §2 PA 286 § 1 
1016 §3 PA286 §2 + 4 
1017 PA 246 
1018 PA 248 
1019 PA 249 
1020 § 1 PA256 § 1 
1020 § 2 PA256 §2 
1020 § 3 PA256§3 
1020 § 4 PA 256 §4 
1021 -1022 § 1 PA 261 § 1 
1022 § 2 PA 261 §2 
1023 -1024 § 1 PA276 S1 
1024 § 2 -1024 §3 PA276§2 
1025, 1-е P A 2 6 7 § l - 3 ' 
1025,2-е -1026 PA267« l,3-e+ §2,2-е 
1027 PA 268 § 1 
1028 § 1 PA 269 
1028 § 2,1-е PA 269,1-е 
1028 §2,2-е PA 269,2-е 
1028 §2,3-є PA 269,3-є 
1028 §2,4-е -1028 § 2, 5-е PA 269,4-е 
1028 §2,6-е PA 269, 5-е 

1028 §2, 7-е -1028 § 2, 8-е PA 269, 6-е 
1028 § 3 -1029 PA 285 
1030 PA 272 § 1 
1031 § 1 PA 273 § 1 
1031 §2 -1032 PA 275 
1033 PA 277 
1034 PA 278 
1035 § 1 PA 279 § 1 
1035 §2 PA279 §2 
1036 § 1 PA 279 § 1, 3-є 
1036 § 2 PA281 § 1,2-e 
1036 § 3 -1036 §4 PA281 § 1, 1-е 
1037 PA281 § 1,2-e; 282 
1038 § 1 PA 281 §4 
1038 § 2 -1039 -1040 PA 284 
1041 PA 290 
1042 PA 283 
1043 §1 PA251 § 1 
1043 § 2 PA251 §2 
1044 PA 252 
1045 § 1 PA 253 § 1 
1045 § 2 PA 253 §2 
1045 § 3 PA 253 §3 
1046 § 1 PA 254 § 1 
1046 § 2 PA 254 § 2 
1046 § 3 PA254 §3 
1047 § 1 PA 294 
1047 § 2 -1048 § 1 -1048 § 2 PA 296; 300 
1048 § 3 PA 295 
1049 PA 297; 300 
1050 PA 298 §2; 300 
1051 § 1 PA 299 § 1; 300 
1051 §2 PA 299 § 1 
1052 § 1 PA 255 §2; 301 § 1 
1052 § 2 PA255 §2; 301 § 1 
1052 § 3-6 -1053 -1054 § 1 PA255 §1 
1054 §2 PA255 §2 
1054 §3 PA 255 § 1 

Титул XXTV 

1055 § 1 SN 1 § 2 
1055 § 2 SN 36; CS 145 
1056 SN4 
1057 -1058 SN14 
1059 § 1 SN 32 §; 77 
1059 § 2 SN 32 § 2 
1060 §1,1-е SN15,2-e 
1060 § 1, 2-е SN 15,3-є; 17 § 1 
1060 § 1, 3-є SN 15,1-е 
1060 § 1,4-е -1060 § 2 SN 16 § 1,1-е 
1060 § 3 SN203 

1061 SN 16 § 1,2-e 
1062 -1063 § 1 SN 85 § 1 
1063 § 2 SN 85 § 3 
1063 § 3 SN 73 § 1; 72 § 1, 2-е-З-є 
1063 § 4 SN 19 
1064 § 1 SN72§ 1, 1-е + § 4 
1064 § 2 SN72§ 1,4-e 
1065 SN 73 § 1 
1066 § 1 SN 37 § 1 
1066 § 2 SN 37 § 2 
1067 § 1 SN38§ 1,1-е 
1067 § 2 
1067 § 3 SN 38 § 1,2-е 
1067 § 4 
1067 § 5 SN 72 § 1, 5-е 
1068 § 1 SN 39 § 1 
1068 § 2 -1068 § 3 SN 39 § 2 
1068 § 4 SN 72 § 1,6-е 
1069 § 1 SN 51 § 1-2 
1069 § 2 SN 51 § 3 
1070-1071 -1072 SN21 
1073 § 1 SN 22 § 1 
1073 § 2 S N 2 2 § 2 
1073 § 3 S N 2 2 § 3 
1074 SN24 
1075 § 1 SN 26 § 1 
1075 § 2 SN 26 § 1-2 
1076 SN 27 
1077 § 1 SN 28 § 1-2 
1077 § 2 
1078 SN29 
1079, 1-е SN 23, 3-є 
1079,2-е SN 23,4-е 
1080 -
1081 SN 30 
1082 SN31 
1083 § 1 SN 127 § 1 
1083 § 2 SN 127 § 2 
1083 § 3 -1084 § 1, -

l-e-3-є 
1084 § 1,4-е SN46§ 1 
1084 § 2 SN 46 § 2; 47 
1084 § 3 -1085 § 1 SN48§ 1 
1085 § 2 -1085 § 3 SN76 
1086 § 1 SN40§ 1 
1086 §2 SN 40 § 2 
1086 § 3 SN 40 § 3 
1086 §4 SN 40 § 4 
1087 § 1 SN41 § 1 
1087 § 2 -
1087 § 3 SN41 § 1 
1088 § 1 SN 40 § 5-6; 43 § 1 
1088 § 2 S N 4 0 § 5 - 6 
1088 §3 SN 40 § 7 
1089 SN 45 
1090 § 1 SN 46 § 3 
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1090 §2 - 1125 - 1165 § 1 БИ 96 § 1 
1091 § 1 БІМ 48 § 2 1126 БИ 150 1165 § 2 БІМ 96 § 2 
1091 § 2 БИ 49 § 1 1127 БІМ 151; 153 § 1 1166 БІМ 97 § 2 
1091 §3 $N49 §2 1128 § 1 БІМ 152 1167 БИ 94 § 3 
1091 §4 БИ 50 §2 1128 §2 - 1168 § 1 БІМ 98 § 1 
1092 $N453 1129 § 1 БИ 155 § 1 1168 § 2 БІМ 98 § 2 
1093 §1 БИ 52-53 1129 §2 БІМ 155 § 2 1169 БИ 99 
1093 §2 - 1130 БИ 156 1170 § 1 БІМ 100 § 1 
1093 § 3 $N54 1131 § 1 БІМ 157 § 1 1170 §2 БИ 100 § 2 
1094 БІМ 57 1131 §2 БИ 158 § 1 1171 БИ 101 
1095 § 1 БИ 59 § 1 1132 БИ 158 § 3 1172 БШ03§1,1-е-2-е + §2 
1095 § 2 БІМ 59 § 2 1133 §1 БИ 160 § 1 1173 БИ 104 
1096 БК 62; 476; 477 1133 §2 БІМ 160 § 3 1174 § 1 БИ 102 § 1 
1097 БІМ 63 § 1-2 1133 §3 Білі 160 §2 1174 §2 БИ 102 § 2 
1098 БИ 64 1134 БІМ 161 1175 БІМ 106 § 1 
1099 § 1 БК 66 § 1 1135 БІМ 162 1176 § 1 БІМ 105 § 1 
1099 §2 БІМ 66 § 1 1136 § 1 БИ 163 § 1 1176 §2 БІМ 107 § 1 
1100 § 1 БИ 65 § 1 1136 §2 БИ 163 §2 1176 §3 SN 107 § 2 
1100 § 2 БИ 65 § 2; 67 § 2 1136 §3 БИ 163 §3 1177 § 1 БІМ 108 § 1 
1101 § І БИ 56 § 1 1136 § 4 SN 165 1177 §2 БІМ 108 § 2 
1101 § 2 СБ 440 § 1 1137 БИ 166 1178 БІМ 109 § 1-2 
1102 § 1 $N71 1138 § 1 БИ 164; 168 1179 § 1 БІМ 111§1 
1102 §2 $N93 1138 § 2 БИ 168 § 4 1179 §2 БІМ 111 §2-3 
1103 § 1 $N94«. 1 1138 §3 - 1180 § 1 БИ 105 § 2 
ПОЗ §2 $N94 §2 1139 § 1 БІМ 170 §3 1180 §2 -1103 § 3 - 1139 § 2 БИ 170 § 1 1181 § 1 БІМ 112 §1 
1104 § 1 $N123 1139 §3 БИ 170 §2 1181 §2 БІМ 112 § 2; 231 § 3; 232 
1104 § 2 $N226 1140 § 1 БІМ 171 § 1 1181 §3 
1105 SN 35 1140 §2 БІМ 171 §2 1181 §4 БІМ 121 § 1 
1106 § 1 БИ 128 § і 1140 §3 SN 171 §3 1182 § 1 БІМ 120 
1106 § 2 $N128 §2 1141 БИ 172 § 1-2; 173 § 1-2 1182 §2 БІМ 121 §2 
1107 § 1 БИ 129 § І 1142 § 1 вІЧ 174 § 1; 176 1183 БІМ114§ 1; 115 
1107 §2 БИ 129 § 2 1142 §2 БІМ 177 1184 § 1 БК 122 § 1 
110? § 3 БИ 129 § 3 1143 БІМ 179 1184 §2 БІМ 122 § 2 
1108 $N130 §2 1144 § 1 БИ 181 §1 
1109 § 1 $N131 1144 §2 БІМ 181 §2 Титул XXV 
1109 § 2 - 1145 БИ 180 1185 БИ 228 
1110 § 1 8Л133; 134 §2 1146 § 1 SN 182 1186 § 1 БИ 229 § 4-2 
1111 §2 БІМ 134 § І 1146 §2 - 1186 §2 БІМ 229 § 3 
1111 БИ 135 1147 БІМ 183 1187 БИ 230 
1112 БИ 136-137 1148 - 1188 § 1 БІМ 231 § 1 
Ш 3 § 1 БІМ 138 §1 1149 БІМ 184 1188 §2 -1113- § 2 §N138 §2 1150 БІМ 221 1188 §3 БИ 231 §2 
Ш 3 § 3 $N138 53 1151 БІМ 221 1188 §4 БІМ 231 §3 
1114 БІМ 139 1 152 § 1 БИ 222 1189 БІМ 232 
Ш 5 §1 БИ 140 § 1-2 1152 §2 БИ 223 1190 § 1 БК233 § 1; 234 § 1 
1115 § 2 БИ 140 § 3 1152 §3 БІМ 225 1190 §2 -1116 БІМ141 1153 - 1190 §3 БІМ 233 § 2 
1117 $N142 1154 БІМ 224 1191 § 1 БІМ 234 
1118 § 1 БИ 143 § 2 1155 БГ4 186 § 1 1191 §2 БИ 234 § 1 
1118 § 2 БИ 143 § 1 1156 § 1 БИ 210 § 1 1191 §3 БІМ 255 
1119> § 1 БІМ 125 § 1 1156 §2 БИ 210 § 2 1192 § 1 БІМ 239-246; 401 
1119 § 2 БИ 125 § 2 1157 БІМ 212 1192 §2 БІМ 244 
1119 § 3 БИ 125 § 3 1158 § 1 БИ 189 §1 1192 §3 БІМ 240 
1120 БИ 126 1158 §2 БИ 189 § 2 1193 БІМ 245 
1121 § 1 БІМ 144 § 1 1159 § 1 БИ 190 § 1 1194, 1-е БИ 247,1-е 
1121 §2 БІМ 144 § 2 1159 §2 БІМ 190 § 2 1194,2-е БІМ 247, 2-е 
1122 § 1 БІМ 145 § 1 1160 БИ 191 1194,3-є БІМ 247,3-є 
1122 §2 SN 145 § 2 1161 БИ 192 1194,4-е БІМ 247,4-е 
1123 БІМ 146 1162 - 1194, 5-е БІМ 247, 5-е; 254 
1124 § 1 БІМ 149 $ 1 1163 § 1 БИ 194 1195 § 1 БІМ 248-251 
1124 §2 БИ 149 §2 1163 §2 БІМ 195 1195 §2 БІМ 250; 251 §2 
1124 §3 БІМ 149 § 3 1164 БІМ 95 1195 §3 -
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1196 $N251 §4 1243 § 2 БИ 289 § 1 + 3 1283 § 3 БИ 385 § 2 
1197 SN 253,3-є 1244 БИ 296 1284 БИ 386 § 1 
1198 БК 253,2-е 1245 БИ 297 1285 § 1 SN 387 § 1 
1199 БИ 255 1246 § 1 БИ 298 § 1 1285 §2 , БК 387 § 3-4 
1200 § 1 БИ 257 1246 § 2 БИ 298 § 2 1285 §3 -
1200 § 2 - 1247 БИ 299 1286 § і БН 389 § 1 
1201 БИ 258 1248 § 1 БЮ00 1286 § 2 БИ 389 § 2 
1202 БИ 259 1248 § 2 - 1286 § 3 -
1203 $N260 1249 БИ 302 1287 § 1 Б1̂  390 § 1 
1204 БИ 261 1250 § 1 БК 303 § 1 1287 § 2 БИ 390 § 2-3 
1205 § 1 БИ 262 § 1 1250 § 2 БК 303 § 2 1288 БИ 390 § 4 
1205 § 2 - 1251 Б1Ч304 1289 ЗК 391 
1205 § 3 БК 262 § 2 1252 БИ 310 1290 Б1М 392 § 1 
1206 $N263 1253 Б1Ч312 1291 § 1 Б1М 393 § 1 
1207 § 1 270 § 1 1254 $N314 § 1 1291 §2 Б1̂  393 § 2 
1207 § 2 $N269 1255 БИ 315 1291 §3 БИ 393 § 3 
1208-1209 - 1256 Б1Ч316 1291 § 4 SN 393 § 4 
1210 Б1М 252 1257 БИ 318 §2; 319 1292 § 1 БИ 395 § 1 
1211 БЛ 264 § 1-2 1258 §1 Б1Ч 322 § 1 1292 § 2 БИ 395 § 2 
1212 § 1 БИ 265 § 1 1258 §2 - 1292 § 3 БИ 395 § 3 
1212 §2 SN 265 § 2 1258 § 3 БИ 322 § 2 1292 § 4 БИ 395 § 4 
1213 БЮбб 1259 § 1 БИ 325 1292 § 5 БИ 395 § 5 
1214 267 § 1 1259 §2 Б1̂  324 § 3 1293 § 1 БЮ96 
1215 БИ 267 § 2 1259 § 3 БИ 324 § 2 1293 § 2 Б1̂  397 § 2 
1216 $N272 1260 § 1 БИ 327 § 1 1293 § 3 БИ 400 
1217 §1 $N273 1260 § 2 БИ 327 § 2 1294 БИ 397 § 1 
1217 § 2 БК558 1261 БМ328 1295 § 1 Б1< 398 § 1-2 
1218 Б1М 275 1262 - 1295 § 2 БИ 398 § 3 
1219 $N274 1263 SN 329 § 1 1295 § 3 Б1>) 398 § 4 
1220 $N335 1264 БИ 334 1295 §4 Б1̂  398 § 5 
1221 § 1 SN 336 § 1 1265 Б1М351 1296 БК399 
1221 §2 Б1Ч 336 § 2 1266 БИ 350 1297 Б1*1400 
1221 §3 БИ 336 § 3 1267 БИ 361 1298 $N401 
1222 SN 337; 339 1268 БИ 362 1299 § 1 БИ 402 § 1-2 
1223 Б1Ч340 1269 § 1 363; 364 § 1 1299 § 2 Б1^402§3 
1224 $N341 1269 § 2 - 1300 БИ 392 § 2 
1225 SN 342-343 1270 § 1 БИ 364 §2 1301-1302 -
1226 БИ 345; 347 1270 §2 - 1303 § 1 Бї^418 
1227 § 1 БИ 346 § 1 1271 БЮ65 1303 § 2 БК419 
1227 § 2 SN 346 § 2 1272 § 1 БИ 366; 367 § 1; 368 §1 1304 § 1 Б ^ 2 0 
1228 $N276 1272 § 2 БИ 367 § 1,1-е + § 2 1304 § 1,1-е БН 418,1-е 
1229 § 1 БМ277§ 1 1273 § 1 БИ 370 1304 §1,2-е БИ 420,2-е 
1229 § 2 Б1Ч 277 § 2 1273 § 2 БЮ71 1304 §1,3-є БМ420,3-с 
1230 $N278 1274,1-е БЮ73 1304 §1,4-е БК 420,4-е 
1231 § 1 БИ 279 § 1; 280 1274,2-е Б1Ч 374 § 1 1304 § 1, -
1231 §2 БИ 279 § 3, і-е-2-е 1274,3-є - 5-е-б-е 
1232 $N281 §4 1275 § 1 БИ 375 § 1 1304 §2 БИ 421 
1233 § 1 SN 283 § 1 1275 §2 SN 375 § 2 1305 Б1< 419; 421; 423 
1233 § 2 $N283 1276 § 1 БИ 376 § 1 1306 Бї^422 
1234 БК284 1276 § 2 БИ 376 § 2 1307 § 1 SN 424 § 1 
1235 $N285 1276 § 3 БИ 376 § 3 1307 § 2 SN 424 § 2 
1236 БИ 286 § 1-4 1277 БИ 377 1308 -1237 БМ287 1278 БИ 378 1309 БИ 403 
1238 814 288 § 1 1279 БИ 379 § 1+2,1-е; 381 1310 БК404 
1239 § 1 БИ 292 § 1 1280 БИ 379 § 2,2-е; 380 § 2 1311 §1 БИ 405 
1239 § 2 БИ 292 §2,1-е 1281 § 1 БН 382-383 1311 §2 Б1Ч407§ 1 
1239 § 3 БИ 292 § 2,2-е-4-е 1281 §2 - 1312 БИ 406 
1240 $N293 1282 § 1 Б1>) 384 § 1 1313-1314 -1241 § 1 БИ 294 § 1 1282 § 2 БН384§2 1315 § 1 БИ 410 § 1 
1241 § 2 БК 294 § 2-3 1282 § 3 БК 384 § 3 1315 §2 БИ 159; 416 
1242 $N295 1283 § 1 БК 385 § 1 1316 БМ412 
1243 § 1 БИ 289 § 4 1283 § 2 БИ 385 § 1 1317 § 1 Б1Ч 404,9-е 
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1317 § 2 -1318 § 1 $N413 § 1 
1318 §2 БЫ 414 
1318 § 3 БЫ 413 § 2 
1318 §4 $N413 §3 
1319 БЫ 415 §2 
1320 § 1 ЭК417 § 1 
1320 § 2 БЫ 417 §2 
1321 БЫ 75 
1322 БЫ 429 
1323 § 1 БЫ 431 § 1 
1323 § 2 431 §2 
1324 БЫ 430; 497 § 1 
1325 § 1 БЫ 430; 497 
1325 § 2 -1326 § 1 БЫ 432 § 1 
1326 § 2 БЫ 432 § 2 
1327 § 1 БЫ 433 § 1 
1327 §2 БЫ 433 § 1 
1327 § 3 БЫ 432 § 1; 207 
1328 § 1 БЫ 434 § 1 
1328 § 2 БЫ 434 § 2 
1329 -1330 БЫ 425 
1331 §1 БЫ 426 § 1 
1331 §2 БЫ 426 
1332 § 1 БИ 426 § 2 
1332 § 2 БЫ 426 § 3 
1333 $N428 
1334 $N441 
1335 БЫ 435-439; 442-444 
1336 БЫ 440 
1337 § 1 БЫ 445 § 1 
1337 §2 БЫ 445 § 2,1-е 
1337 § 3 БЫ 445 § 2,2-е 
1338 $N446 
1339 БЫ 447 
1340 § 1 БЫ 448 § 1 
1340 § 2 БЫ 448 § 2 
1340 §3 БЫ 448 § 3 
1341 § 1 БЫ 449 § 1 
1341 § 2 БЫ 449 § 2 
1342 § 1 БЫ 450 § 1 
1342 § 2 БЫ 450 § 2 
1343 -1344 § 1 БЫ 456 § 1 
1344 § 2 БЫ 459 
1345 § 1 БЫ 457; 459 
1345 § 2 БЫ 459 
1346 БЫ 458 
1347 § 1 БЫ 459 
1347 §2 БЫ 460 
1348 -1349 § 1 БЫ 461 
1349 § 2 БЫ 454 
1350 -1351 БЫ 464 
1352 БЫ 464 
1353 БЫ 462 
1354 § 1 БЫ 463; 466 
1354 § 2 БЫ 463 
1354 §3 БЫ 466-467 
1355-1356 -

Титул XXVI 

1357 БЫ 468 
1358 БЫ 469 
1359 БЫ 470; 472 
1360 БЫ 478 §1 
1361 § 1 БЫ 479 
1361 §2 -1362 БЫ 473 
1363 -1364 БЫ 476-477 
1365 БЫ 482 
1366 БЫ 483 
1367 БЫ 471 §3; 492 
1368 § 1 БЫ 493 
1368 §2 -1369 БЫ 494 
1370 § 1 БЫ 497 § 1 
1370 § 2 -1371 БЫ 496 
1372 § 1 БЫ 498 
1372 § 2 -1373 § 1 БЫ 499 
1373 § 2 -1374 БЫ 500 
1375-1377 -1378 § 1 СА119-120 
1378 § 2-3 -1379-1382 -1383 § 1 СА43;59§2 
1383 § 2-4 -1384 СА 108; БЫ 470; 471 
1385 БЫ 502 § 1 
1386 § 1 БЫ 501 § 1 
1386 § 2 БЫ 501 § 2; 503-504; 
506 §2 
1386 § 3 БЫ 505 
1387 БЫ 506 § 1 
1388-1400 -
Титул XXVII 

1401-1409 -1410 БЫ 451; СБ 57 
1411-1467 -
Титул XXVIII 

1468 § 1 БЫ 513-514 
1468 § 2 БЫ 517 
1468 § 3 БЫ 515 § 2-3 
1469 § 1 БЫ 516 § 1; 520 § 1-2 
1469 § 2-3 -1470 БЫ 520 § 2,1-е-2-е 
1471 § 1 БЫ 529 
1471 § 2 БЫ 265 § 1; 542; 558; 
559 §1 
1472 § 1 БЫ 507; 528; 530-531 
1472 § 2 БЫ 574 
1473 БЫ 537-539 
1474 БЫ 536 
1475 § 1 БЫ 535 § 3 
1475 § 2 -1476 БЫ 567-568 
1477 § 1 БЫ 569 § 1 

1477 § 2 БЫ 569 § 2 
1478 БЫ 570 § 1-2 
1479 § 1 БЫ 571 § 1 
1479 § 2 БЫ 571 § 2 
1480 БЫ 572 
1481 § 1 БЫ 573 
1481 § 2 -1482 -1483 § 1 БЫ 547 § 1-2; 554 
1483 §2 -1483 § 3 БЫ 553 § 2 
1484 § 1 БЫ 548 
1484 § 2 -1485-1487 -
Титул XXIX 

1488-1492 -
1493 § 1 
1493 § 2 РА 317 
1494-1503 -1504 РА 278 § 1 
1505 РА 318 
1506-1538 -1539 СБ 142 § 3 

Титул XXX 

1540 РА 246 
1541 РА 250 
1542 РА247,1-е-5-е; 7-е 
1543 РА 321 
1544 РА 325 
1545 § 1 РА322 § 1-2 
1545 §2 РА 324 § 1-2 
1546 § 1 РА324§3,2-е-3-є 
1546 §2 РА324 §3,3-є-4-е 
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ССЕО СІС 39 
40 §1 

— 

Вступні канони 40 §2 -
1 ± 1 40 §3 -
2 ± 6 § 2 41 — 
3 ± 2 
4 ± 3 Титул III 
5 = 4 42 = 330 
6 = 6 43 = 331 
6,1-е ± 6 8. 1, 2-е + 4-е 44 §1 = 332 § 1 
6,2-е ± 5 § І 44 §2 

45 §1 
= 332 §2 
= 333 § 1 

Титул І 45 §2 = 333 §2 

7 § 1 = 204 § 1 45 §3 = 333 § 3; ± 1629,1-е 

7 § 2 
8 

= 204 § 2 46 §1 ±334 7 § 2 
8 = 205 46 §2 * 346 § 1-3 
9 § 1 = 206 § 1 47 = 335 

9 § 2 = 206 §2 48 = 361 
10 •754 49 = 336 
11 = 208 50 §1 = 337 § 1 

12 §1 = 209 § 1 50 §2 = 337 §2 

12 § 2 = 209 § 2 50 §3 = 337 § 3 
13 = 210 51 § 1 = 338 § 1 
14 = 211 51 § 2 = 338 §2 

15 §1 = 212 § 1 52 §1 = 339 § 1 
15 § 2 = 212 §2 52 §2 = 339 § 2 
15 §3 = 212 § 3 53 = 340 
16 = 213 54 § 1 = 341 §1 
17 = 214 54 §2 = 341 §2 

18 = 215 
19 = 216 Титул IV 
20 = 217 55 -
21 = 218 56 _ 
22 = 219 57 §1 -23 = 220 57 §2 -24 §1 = 221 § 1 57 §3 -24 §2 = 221 §2 58 -24 §3 = 221 §3 59 §1 -25 §1 = 222 §1 59 §2 -25 §2 = 222 §2 59«3 -26 § 1 = 223 § 1 59 §4 -26 §2 = 223 § 2 60 §1 

60 §2 -
Титул II 61 -
27 _ 62 -
28 §1 - 63 -28 §2 - 64 -29 §1 ± Ш §1 65 §1 -29 §2 - 65 §2 -29 § 2,1-е - 66 §1 -29 § 2,2-е - 66 §2 -29 § 2,3-е - 66 §3 -30 ±111 §2 67 -31 - 68 §1 -32 §1 * 112 § 1,1-е 68 §2 -32 §2 АА§ (1993) 81 69 -33 # 112 § 1,2-е 70 -34 ±112§ 1,3-є 71 §1 -35 - 71 §2 -36 - 72 §1 -37 ±535 §2 72 §2 -38 * 112 §2 73 -
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104 § 1 
104 §2 
105 
106 § 1 

106 § 1, 3-є 
106 §2 
107 § 1 
107 §2 
108 § 1 
108 §2 
108 § З 
109 
110 § 1 
ПО § 2 
110 § З 
110 § 4 
Ш §1 
Ш §2 
Ш § 3 
112 §1 
112 §2 
113 
114 §1 
114 §2 
114 § З 
115 § 1 
115 § 2 
11563 
116 § 1 
116 § 2 
116 § З 
117 
118 
119 
120 
121 
122 § 1 
122 §2 
122 § З 
122 §4 
123 §1 
123 §2 
123 § З 
124 
125 
126 §1 
126 §2 
127 
128 
128.1- е 
128.2- е 
128.3- є 
129 
130 § 1 
130 §2 
130 § З 
131 
132 § 1 
132 §2 
132 § З 
133 § 1 

_ 133 §1,1-е - 159, 2-е -- 133 §1, 2-е * 442 §1,1 -є-З-є 159, 3-є -_ 133 §1, 3-є - 159,4-е -_ 133 §1,4-е * 436 § 1. 1-е 159, 5-е -133 §1, 5-е * 436 §1,2-е 159, 6-е -_ 133 §1 , 6-е - 159, 7-е -_ 133 §2 159, 8-е -_ 134 § 1 *435 160 -_ 134 §2 161 -_ 135 162 -_ 136 163 -_ 137 * 436 § 2 164 § 1 -138 * 436 § 1 164 §2 -_ 139 165 §1 -140 165 §2 -141 165 §3 -142 § 1 165 §4 -_ 142 § 2 166 § 1 -_ 143 § 1 166 §2 -_ 143 § 1,1-е - 167 § 1 -_ 143 §1,2-е - 167 §2 -
_ 143 §1, 3-є - 167 §3 -_ 143 §1,4-е - 167 §4 -143 § 1, 5-е - 168 -143 §1,6-е - 169 -143 §2 170 -143 § 3 171 -143 §4 172 -144 § 1 173 §1 -144 § 2 173 § 1, 1-е -145 173 § 1, 2-е -146 §1 173 § 1, 3-є -146 § 2 173 §2 -147 173 §3 -148 § 1 174 -148 § 2 175 -148 § 3 176 -

149 
150 §1 Титул VII 
150 §2 177 §1 = 369 

_ 150 §3 177 §2 ±373 
178 -376; ±381 § 1 

_ Титул V 179 ±376 
_ 151 180 = 378 § 1 
_ 152 180, 1-е ± 378 § 1, 1-е 

153 § 1 180,2-е = 378 § 1,2-е 
153 §2 180, 3-є 

_ 153 §3 180,4-е = 378 § 1, 3-є 

_ 153 §4 180, 5-е = 378 § 1,4-е 
154 180, 6-е ± 378 § 1, 5-е 

181 §1 -Титул VI 181 §2 ~ 377 § 1 

- 155 §1 182 §1 -
- 155 §2 182 §2 -- 156 §1 182 §3 -- 156 §2 182 §4 -- 157 §1 183 §1 -- 157 §2 183 §2 -- 157 §3 183 §3 -
- 158 §1 183 §4 -- 158 §2 184 §1 -- 159 184 §2 -* 435; * 436 § 1 159,1-е 185 §1 -
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185 §2 - 214 §2 ±404 § 1 238 § 1 ±463 § 1 
186 § 1 - 214 §3 ±404 §3 238 § 1, 1-е = 463 § 1,1-е 
186 §2 - 214 §4 ±404§ 1-3 238 § 1,2-е ±463 § 1,2-е 
186 §3 - 215 §1 ± 405 § 2; ± 406 § 1 238 § 1, 3-є -187 §1 - 215 §2 ±406 §2 238 § 1, 4-е = 463 § 1, 6-е 
187 5 2 ± 3 8 0 ; - 833, 3-є 215 §3 = 407 §2 238 § 1, 5-е = 463 § 1, 7-е 
188 § 1 ±379 215 §4 = 407 §3 238 § 1, 6-е ±463 § 1, 8-е 
188 §2 ±382 §2 216 §1 = 408 § 1 238 § 1, 7-е ±463 §1, 4-е 
189 § 1 ± 382 § 3 216 §2 = 408 § 2 238 § 1, 8-е -189 §2 ±382 5 3 217 = 410 238 § 1, 9-е ±463 § 1, 9-е 
189 §3 = 382 § 1 218 ±411 238 § 1,10-е ±463 § 1, 5-е 
190 = 393 219 = 416 238 §2 - 463 § 2 
191 §1 = 391 § 1 220 - 238 §3 = 463 §3 
191 §2 = 391 §2 220,1-е -422 239 = 464 
192 § 1 ± 383 § 1; ± 771 § 1 220, 2-е •419 240 § 1 -192 §2 ±383 §3 220, 3-є * 421 § 1-2 240 §2 -192 §3 ±383 § 4 ; - 7 7 1 §2 220,4-е * 427 § 2 240 §3 -192 §4 = 384а 220, 5-е - 240 §4 = 465 
192 §5 ±384Ь 221 - 241 ±466 
193 § 1 - 221, 1-е -422 242 ±467 
193 §2 ±383 §2 221, 2-е ±419 243 § 1 •469 
193 §3 - 221,3-є ±421 § 1 243 §2 -194 - 221,4-е ±421 § 2; ±436 § 1, 3-є 243 §3 -195 = 385 221, 5-е ±422; ±427 §2 244 § 1 ±470 
196 § 1 = 386 § 1 222 ±409 § 1 244 §2 = 471 
196 §2 ±386 §2 223 ±418 § 1-2 244 § 2,1-е = 471, 1-е 
197 = 387 223,1-е ±418 §2,1-е 244 § 2,2-е = 471,2-е 
198 ±388 § 1 223, 2-е - 245 = 475 §1 
199 §1 * 835 § 1 223,3-є = 418 §2,2-е 246 = 476 
199 §2 - 224 §1 ±481 § 1 247 § 1 ±477 § 1а 
199 §3 ±389 224 § 1,1-е ±409 §2; ±418 §2,1-е 247 §2 ±478 § 1 
200 ±390 224 § 1,2-е - 247 § 3 = 478 §2Ь 
201 § 1 = 392 § 1 224 §1,3-є - 247 §4 -201 §2 = 392 § 2 224 §2 -417 248 §1 ± 479 § 1-2 
202 - 224 §3 ± 409 § 2 248 §2 ±479 §3 
203 § 1 = 394 § 1 225 Н ±423 § 1 249 = 480 
203 §2 = 394 § 2 225 §2 = 423 §2 250 -203 §3 - 226 - 251 § 1 = 481 § 1 
204 § 1 = 395 § 1 277 § 1 * 425 § 2 251 §2 -204 §2 ± 395 § 2 277 §2 ±425 § 1 + 3 251 § 3 = 481 §2 
204 §3 ±395 §3 278 § 1 = 428 § 1 252 § 1 ±482 § 1 
204 §4 ±395 §4 228 §2 = 428 §2 252 §2 = 482 §2 
205 § 1 = 396 § 1 229 = 427 § 1 252 §3 ±484 5 3 
205 5 2 = 397 § 1 230 - 253 § 1 = 483 §1 
205 §3 ±397 §2 230,1-е - 253 §2 = 483 §2 
206 § 1 - 399 § 1 230,2-е - 254 = 484 
206 §2 ~ 399 § 1 231§1 ±430 §2 254,1-е = 484, 1-е 
207 - 231 §2 ±430 §2 254,2-е = 484,2-е 
208 § 1 - 231 §3 ±430 §2 254, 3-є = 484, 3-є 
208 §2 ±400 § 1 231 §4 ±430 § 1 255 = 485 
209 § 1 - 232 §1 - 256 § 1 ±486 §2 
209 §2 - 232 §2 - 256 §2 = 486 §3 
210 § 1 ±401 § 1-2 232 §3 - 257 §1 ±487 § 1 
210 §2 ±401 §1 232 §4 - 257 §2 = 487 §2 
210 §3 - 233 § 1 ± 412; ±413 § 1 258 ±488 
211 § 1 ± 402 § 1 233 §2 ± 4 1 3 5 2 259 §1 = 489 § 1 
211 5 2 ±402 §2 233 §3 ±413 § 3 259 §2 = 489 §2 
212 §1 = 403 § 1 234 §1 - 260 § 1 = 490 § 1 
212 §2 ± 403 § 3 234§2 - 260 §2 = 490 §2 
213 §1 ±405 § 1 235 -460 260 §3 = 490 §3 
213 §2 - 236 = 461 § 1 261 §1 = 491 § 1 
213 §3 ± 405 § 1 237 § 1 ±462 §1-2; ±468 5 1 261 §2 = 491 §3 
214 §1 ±404 § 1-2 237 §2 = 468 §2 262 § 1 = 494 § 1 



754 ТАБЛИЦІ ВІДПОВІДНИХ КАНОНІВ С С Е О - С І С О / С С Е О - С І С 

262 §2 ± 494 § 2 282 §2 ± 520 § 2 Титул VIII 
262 §3 # 494 § 3 283 - 311 § 1 * 370; 371 
262 §4 ± 494 § 4 284 § 1 ±523 311 §2 
262 §5 - 284 §2 ±682 § 1 312 * 370; 371 
263 §1 ±492 § 1 284 §3 §522 313 

* 370; 371 

263 §2 - 284 § 3, 1-е - 314 § 1 _ 
263 §3 = 492 §3 284 § 3,2-е - 314 §2 
263 §4 -1277 284 § 3, 3-є - 314 §3 
263 § 5 = 493 284 § 3,4-е ±522 315 §1 

315 § 2 264 = 495 § 1 285 § 1 ± 521 § 2 
315 §1 
315 § 2 

265 ±496 285 §2 - 316 
266 =497 285 §3 = 524 317 
266, 1-е ±497,1-е 286 = 525 318 § 1 

318 § 2 
319 §1 
319 §2 
320 § 1 
320 §2 
321 § 1 

266,2-е = 497,2-е 286,1-е ±525,1-е 
318 § 1 
318 § 2 
319 §1 
319 §2 
320 § 1 
320 §2 
321 § 1 

266,3-е = 497,3-є 286,2-е = 525,2-е 

318 § 1 
318 § 2 
319 §1 
319 §2 
320 § 1 
320 §2 
321 § 1 

267 § 1 = 498 § 1 287 §1 = 526 §1 

318 § 1 
318 § 2 
319 §1 
319 §2 
320 § 1 
320 §2 
321 § 1 

267 § 1,1-е = 498 § 1,1-е 287 §2 * 517 § 1; ± 526 § 2 

318 § 1 
318 § 2 
319 §1 
319 §2 
320 § 1 
320 §2 
321 § 1 

267 § 1,2-е = 498 §1,2-е 288 ± 527 § 1 

318 § 1 
318 § 2 
319 §1 
319 §2 
320 § 1 
320 §2 
321 § 1 267 §2 = 498 §2 289 § 1 -528 §1 

318 § 1 
318 § 2 
319 §1 
319 §2 
320 § 1 
320 §2 
321 § 1 

268 = 499 289 §2 - 528 § 2 321 §2 
269 § 1 = 500 § 1 289 §3 ~ 529 § 1 

321 §2 

269 §2 ± 500 § 2 290 § 1 = 532а Титул IX 
269 §3 = 500 § 3 290 §2 ± 530,1-е-2-с + 4-0-5-е 

Титул IX 

270« 1 = 501 §1 291 ±531 322 § 1 — 

270 §2 = 501 §2 292 § 1 = 533 § 1 322 § 2 
322 §3 

— 
270 §3 ±501 §3 292 §2 = 533 § 2 

322 § 2 
322 §3 — 

271 § 1 ± 502 § 1 292 §3 = 533 § 3 322 §4 — 

271 §2 ± 502 § 1 293 _ 
Титул X 271 §3 = 502 § 1; АЛв (1984) 294 ± 534 § 1 Титул X 

747 295 ± 536 § 1; ± 537 323 § 1 * 1008 
271 §4 = 502 § 1; ААБ (1984) 296 § 1 = 535 §1 323 §2 * 207 § 1 

747 296 §2 = 535 §2 324 -271 §5 = 502 § 2 296 §3 = 535 §3 325 = 1009 § 1 
271 §6 - 296 §4 = 535 § 4 326 -272 = 511 296 §5 = 535 §5 327 -273 § 1 = 512§ 1;±514§ 1 297 § 1 ± 538 § 1 328 ±232 
273 §2 = 512 §2 297 §2 = 538 § 3 329 § 1 ±233 §1 
273 §3 - 298 = 539 329 § 1,1-е ±233 § 1 
273 § 4 = 512 § 3 299 § 1 = 540 § 1 329 § 1,2-е ±233 § 1 - . 
274 § 1 = 513 § 1 299 §2 = 540 § 2 329 § 1, 3-є ± 233 § 1 
274 §2 = 513 § 2 299 §3 = 540 § 3 329 §2 ± 233 § 1 
275 ±514 § 1 300 § 1 ± 541 § 1 330 § 1 ±242 § 1 
276 §1 - 553 §1 300 §2 = 541 §2 330 §2 -276 §2 - 301 §1 ± 545 §1; = 546 330 §3 ± 242 § 1;: 
277 § 1 ± 553 § 2; ± 554 § 1 301 §2 ± 545 § 2 331 §1 # 234 § 1 
277 §2 ± 554 §2 301 §3 ±547 331 §2 * 235 § 1; 
277 §3 = 554 § 3 302 §1 ± 548 § 1-2 332 §1 * 234 § 1 
278 § 1 = 555 § 1 302 §2 - 332 §2 ± 237 § 1 
278 § 1,1-е = 555 § 1,1-е 302 §3 - 548 § 3 333 -278 § 1, 2-е = 555 § 1, 2-е 302 §4 ± 550 §1 + 3 334 §1 ±237 §2 
278 § 1,3-е = 555 § 1, 3-є 303 ±552 334 §2 -278 §2 = 555 § 2 304 ±556 335 §1 = 238 § 1 
278 § 2, 1-е = 555 §2,1-е 305 §1 ± 557 § 1 335 §2 = 238 §2 
278 § 2,2-е = 555 § 2,2-е 305 §2 ± 557 § 2 336 §1 * 259 § 1 
278 §3 ±555 §3 305 §3 = 557 § 3 336 §2 = 262 
278 §4 = 555 § 4 306 §1 = 558 337 §1 ±239 §3 
279 ±515§ 1 306 §2 = 559 337 §2 ±243 
280 § 1 = 518 307 = 560 337 §3 ±243 
280 §2 = 515 §2 308 = 561 338 § 1 ± 239 § 1 
280 §3 = 515 § 3 309 = 562 338 §2 ±260 
281 §1 ±519;* 521 § 1 310 ±563 339 § 1 ±239 §2 
281 §2 ± 520 § 1 339 §2 = 240 § 1 
282 § 1 ±520 81;* 681 §2 339 §3 = 240 § 2 
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340 § 1 ±253 §1 
340 §2 -340 §3 -341 §1 ±264 § 1 
341 §2 ±264 §2 
342 §1 -241 §1 
342 5 2 -241 §2 
342 §3 -241 §3 
343 -344 § 1 -344 §2 -344 §3 * 234 § 1-2 
344 §4 -345 -346 § 1 *244 
346 §2 -346 § 2, 1-е -346 § 2, 2-е ±246 §1 
346 § 2,3-є ±246 §2 
346 § 2,4-е ±246 §4 
346 § 2,5-е ± 246 § 3 
346 § 2,6-е ± 246 § 5 
346 § 2, 7-е * 245 § 2 
346 § 2, 8-е * 245 § 1 
346 §3 -347 ±248 
348 § 1 ±250 
348 §2 -349 § 1 ±251 
349 §2 -350 §1 ±252 § 1 
350 §2 -252 §2 
350 §3 -350 §4 • 256 § 2 
351 -352 §1 ±255 
352 §2 ±256 5 1 
352 §3 ± 256 § 2; ± 257 § 
353 ±258 
354 ±236 
355 -247 §2 
356 § 1 -356 §2 ±259 §2 
357 §1 ±265 
357 §2 -358 ±266 § 1 
359 = 267 § 1 
360 § 1 ±271 5 1-2 
360 §2 ±268 § 1 
361 = 271 § 1а 
362 §1 ± 271 § 3 
362 §2 ±271 §2 
363 ±272 
363, 1-е -363,2-е = 272 
364 ±267 §2 
365 §1 ± 269-270 
365 §2 -
366 51 = 269 
366 § 1,1-е ± 269,1-е 
366 § 1,2-е -366 § 1,3-є = 269,2-е 
366 § 1,4-е = 269,3-є 

366 §2 -367 -368 ± 276 § 1 
369 § 1 ± 276 §2,2-е + 5-е 
369 §2 ±276 §2,4-е 
370 ±273 
371 §1 ±274 §1 
371 §2 ± 274 § 2 
371 §3 -372 § 1 ±279 §1 
372 §2 ± 279 § 2 
372 §3 ±279 §3 
373 # 277 § 1 
374 ± 277 § 3 
375 -376 ±280 
377 -276 §2,3-є;* 1174 § 
378 -276 §2,2-е;* 904 
379 ± 275 § 1 
380 -381 §1 -381 §2 ± 843 § 1 
381 §3 ±275 §2 
382 = 285 § 1-2 
383 -383,1-е = 285 §3 
383,2-е + 289 § 1 
383,3-є ± 289 § 2 
384 §1 ±287 § 1 
384 §2 = 287 §2 
385 § 1 ± 282 § 1-2 
385 §2 ±286 
385 §3 ± 285 § 4 
386 § 1 = 283 § 1 
386 §2 -387 ±284 
388 -389 -390 § 1 ±281 § 1 + 3 
390 §2 ±281 §2 
391 ± 278 § 1 
392 ± 283 § 2 
393 -394 = 290 
394,1-е = 290,1-е 
394,2-е = 290,2-е 
394, 3-є ±290, 3-є 
395 = 292 
396 = 291 
397 -398 ±293 

Титул XI 

399 -400 = 224 
401 ± 225 § 2 
402 = 227 
403 § 1 -403 §2 ±230 §3 
404 § 1 ± 229 § 1 
404 §2 = 229 §2 
404 §3 = 229 §3 
405 -

406 ± 225 5 1 
407 = 226 § 1 
408 § 1 - 228 § 2 
408 §2 - 228 § 1 
408 §3 -409 § 1 = 231 § 1 
409 §2 = 231 52 

Титул XII 

410 - 573 § 1-2; - 574 § 2 
411 - 574 § 1 
412 §1 = 590 § 2 
412 §2 ±591 
413 ±589; ±593; ±594 
414 § 1 ± 595 5 1; ± 628 § 2 
414 §1,1-е ± 595 § 1 
414 § 1,2-е ± 595 5 2 
414 5 1,3-є ±628 §2 
414 §2 -414 §3 ± 595 § 1 
415 § 1 - 678 § 1 
415 §2 - 628 § 1;~683 § 1 
415 §3 -681 § 1 
415 §4 ±683 §2; -1320 
416 - 678 § 3 
417 ±683 §2 
418 §1 ±620 
418 §2 -419 §1 ~592 §1 
419 §2 - 592 § 1 
420 § 1 - 628 § 1 
420 §2 - 628 § 3 
420 §3 ± 628 § 2 
421 -618;-619 
422 §1 - 627 § 1-2 
422 §2 -423 - 634 8 1 
424 ~635 §2 
425 ~635 §1 
426 * 578; * 598 8 2 
427 •672 
428 ~266 §2;~268 §2 
429 -430 -431 § 1 * 671;* 682 § 1 
431 §2 -431 § 2,1-е -705 
431 §2,2-е -431 §3 ±706 
431 §3, 1-е ± 706, 1-е 
431 § 3, 2-е = 706,2-е 
431 §3,3-є = 706,3-є 
432 -433 §1 -433 §2 * 613 § 1 
434 3=589 
435 § 1 ±579 
435 §2 -436 § 1 -436 §2 * 609 § 1 
437 § 1 ±611 
437 5 2 
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437 §3 -612 464,4-е •658 498 §2 ±703 
438 § 1 • 584;* 616 §3 465 - 498 §3 -438 §2 * 585;* 616 §3 466 - 499 ± 688 § 2 
438 §3 * 585;* 616 § 1 467 § 1 ± 668 § 4 500 § 1 ± 699 § 1 
438 §4 * 585;* 616 § 1 467 §2 ± 668 § 4 500 §2 ±696 § 1 
439 §1 ±582 468 § 1 ± 668 §3 + 5 500 §2, 1-е ±696 § 1 
439 §2 ±582 468 §2 ±639 §2-3 500 § 2,2-е ± 697,2-е 
439 §3 ±582 468 §3 = 639 § 4 

±266 §2;*654 
500 § 2,3-є ±697,2-е 

440 § 1 ±582 469 
= 639 § 4 
±266 §2;*654 500 § 2,4-е ±697,3-є 

440 §2 ±582 470 - 500 §3 ± 697,3-є 
440 §3 - 471 §1 ±659 §1-2 500 §4 ±700 
441 § 1 -596 §1 471 §2 ± 659 § 3 501 §1 -
441 §2 - 596 § 2 472 ± 1019 § 1-2; ±1021 501 §2 ±700 
441 §3 - 473 § 1 ± 663 § 1-3 501 §3 ±700 
442 ±623 473 §2 - 501 §4 -
443 §1 ± 625 § 2 473 § 2,1-е ±663 § 1-3 502 ±701 
443 §2 - 473 § 2,2-е ± 630 § 2; ± 664 503 §1 = 702 § 1 
444 § 1 #624 § 1 473 § 2,3-є -663 §5 503 §2 = 702 § 2 
444 § 2 - 474 § 1 -664 504 § 1 -444 §3 - 474 §2 ± 630 § 1 504 §2 -445 -626 475 §1 ± 630 § 2-3; * 969 § 2 505 §1 = 589а 
446 = 629 475 §2 ±567 505 §2 -
447 § 1 ±636 § 1 476 -669 § 1 505 § 2,1-е = 589а 
447 §2 ± 636 § 1 477 §1 -667 § 1 505 § 2,2-е -
447 §3 ± 636 § 1 477 §2 - 505 § 2,3-є ±589 
448 ± 597 § 1 477 §3 - 505 §3 = 588 §2 
449 ± 597 § 2 478 -665 § 1 

•778 
506 § 1 -579 

450 = 643 § 1-2 479 
-665 § 1 
•778 506 §2 -450,1-е * 597 § 1 480 # 520 § 1 506 §3 -

450, 2-е - 481 # 603 § 1-2 507 §1 ±584; ±616 §2 
450, 3-є - 482 - 507 §2 ±584 
450,4-е ±643 § 1,1-е 483 - 508 § 1 = 621 
450,5-е = 643 § 1,4-е 484 - 508 § 2 = 581; = 585 
450,6-е = 643 §1,2-е 485 - 508 §3 -
450,7-е = 643 § 1,3-є 486 § 1 - 509 § 1 ± 609 § 1 
451 - 486 §2 - 509 §2 -
452 §1 ±644 487 §1 ±684 §3 510 ±616 § 1-2 
452 §2 - 487 §2 ± 684 § 3 511 §1 = 596 § 1 
453 §1 -641 487 §3 - 511 § 2 - 596 § 2 
453 §2 »642 487 §4 - 512 §1 -631 §1 
453 §3 ± 645 § 1 + 3 487 §5 - 512 § 2 = 631 §3 
454 - 488 § 1 ±684 §3 513 §1 -623 
455 - 488 §2 ± 684 § 4 513 § 2 -623 
456 § 1 - 488 §3 - 514 §1 - 624 § 1 
456 §2 ±647 §2 488 §4 - 514 §2 = 624 § 3 
456 §3 ± 647 § 2 489 § 1 ± 686 § 1 514 §3 = 624 § 2 
457 §1 ±648 § 1 489 §2 ± 686 § 1 515 §1 = 625 §1 
457 §2 - 649 § 1 490 ±686 §3 515 § 2 = 625 § 3 
457 §3 #648 §3 491 ±687 515 § 3 -
458 §1 ±650§2;±651 § 1 492 § 1 #691 § 1 516 § 1 = 636 § 1 
458 §2 - 492 §2 ±691 §2 516 §2 = 636 § 1 
459 § 1 * 646; * 650 § 1 493 §1 ±692 516 §3 -
459 §2 * 648 § 2; ~ 652 § 5 493 §2 #690 § 1 517 §1 -643 § 1, 1-е 
460 - 494 § 1 #693 517 § 2 -461 § 1 -653 §1 494 §2 #693 518 - 597 § 2 
462 §2 ± 648 § 3; ± 653 § 2 495 ± 665 § 2 519 -641 
462 § 1 •654 496 § 1 ±688 §2 520 -462 §2 - 496 §2 ± 688 § 2 521 -647 § 1 
463 - 497 § 1 = 694 § 1 522 §1 = 647 §2 
464 - 497 § 1,1-е = 694 §1,1-е 522 §2 = 647 § 3 
464,1-е -656, 2-е 497 § 1,2-е = 694 § 1, 2-е 523 §1 ± 648 § 1-2; ± 649 § 1 
464, 2-е -656, 3-є + 5-е 497 §2 ± 694 § 2 523 §2 ± 648 § 3 
464,3-є -656,4-е 498 § 1 ±703 524 §1 ±651 § 1 
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524 §2 = 651 §2 
524 §3 ± 650 § 2 
524 § 4 -525 § 1 -525 §2 ~ 668 § 1 
526 §1 = 655а 
526 §2 = 655Ь 
527 = 656 
527, 1-е = 656,2-е 
527.2-е = 656, 3-є + 5-е 
527, 3-є = 656,4-е 
527,4-е -528 * 654 
529 §1 -529 §2 -529 §3 - 668 § 3 
529 § 4 ~ 668 § 2 
529 §5 ~639 § 2-3 
529 §6 -530 -668 5 1 
531 * 654 
532 ~ 658, 2-е 
533 -534,1-е -534,2-е -534, 3-є ± 668 § 4 
535 §1 -535 §2 -536 §1 ~659 § 1-2 
536 §2 -659 §3 
537 § 1 -1019 § 1-2 
537 §2 #1021 
538 §1 ± 663 § 3 
538 §2 -538 §3 ±630 § 1; ± 664 
539 §1 - 630 § 2 
539 §2 - 630 § 3 
540 ~ 669 § 1 
541 ± 667 § 1 
542 -543 •681 § 1 
544 § 1 ± 684 § 1 
544 §2 ± 684 § 1 
544 §3 ± 684 § 1 
544 §4 -545 §1 # 684 § 2-4; ± 685 § 1 
545 §2 -545 §3 ± 684 § 2 
545 §4 -546 § 1 = 688 § 1 
546 §2 - 688 § 2; ~ 690 § 1 
547 § 1 = 689 § 1 
547 §2 = 689 § 2 
547 §3 = 689 § 3 
548 § 1 #686 § 1 + 3 
548 §2 -549 § 1 = 691 § 1 
549 §2 ± 691 § 2 
549 § 2,1-е -549 §2,2-е = 691 § 2 
549 §3 -550 ± 665 § 2 
551 - 694 § 1-2; - 696 § 1 

-697;-703 

552 § 1 
552 § 2 
552 § 2, 1-е = 696 § 1а 
552 §2,2-е -
552 §2, 3-є -
552 § 3 - 700с 
553 ± 699 §1 
554 §1 ±731 §2 
554 § 2 - 732 
554 § З 
555 - 590 § 2 
556 - 733 
557 - 734 
558 § 1 - 634 § 1; - 741 § 1 
558 § 2 - 635 § 1 
558 § 3 -741 §2 
559 § 1 - 735 § 2 
559 § 2 - 735 § 1 
560 §1 — 1019 § 1 
560 § 2 - 266 § 2 
561 -739 
562 § 1 - 744 
562 § 2 # 744 
562 § 3 - 742-743 
562 § 4 
563 §1 ±710 
563 §1, 1-е ±712 
563 §1,2-е ~ 713 § 1 
563 §1, 3-є -714 
563 §1,4-е -711 
563 § 2 - 589 
564 - 590 §2 
565 - 260 § З 
566 - 584;-717 §1 
567 § 1 - 634 § 1 
567 § 2 - 645 § 1 
568 § 1 - 720 
568 § 2 - 729 
569 
570 ±603 § 1;±604 § 1 
571 - 605 
572 ±731 §1 

Титул XIII 
573 § 1 ± 301 § З 
573 § 2 ± 299 § 2-3 
574 =301 §1 
575 §1 = 3 1 2 § 1 
575 §1,1-е ± 312 §1, 3-є 
575 §1,2-е -
575 §1 , 3-є ± 312 § 1, 1-е 
575 §2 =312 §2 
576 § 1 ± 304 § 1 
576 §2 =314 
577 § 1 ± 305 § 1 
577 § 2 ± 305 § 2 
578 § 1 = 307 § 1 
578 § 2 = 307 § 2 
578 § 3 = 307 § З 
579 ± 265 
580 ± 316 § 1—2 
581 =308 
582 = 319 § 1 

583 § 1 = 320 § 1 
583 §2 -583 § 2,1-е -583 § 2, 2-е ± 320 § 2 

Титул XIV 

584 § 1 * 781 
584 §2 -585 § 1 -585 §2 -585 §3 = 791,2-е 
585 §4 -586 -748 §2 
587 § 1 ±788 § 1-2 
587 §2 -587 §3 ± 788 § 3 
588 * 111 §2 
589 -590 ±786 
591 -591,1-е -591,2-е -592 § 1 -592 §2 -593 § 1 -593 §2 -594 -
Титул XV 
595 § 1 -747 § 1 
595 §2 = 747 § 2 
596 -597 §1 = 749 § 1 
597 §2 = 749 § 2 
597 §3 -749 §3 
598 § 1 = 750 §1 
598 §2 = 750 § 2 
599 = 752 
600 = 753 
601 -602 -603 -604 -605 -606 § 1 -606 §2 -606 § 3 * 820 
607 -608 -609 ± 772 § 1 
610 § 1 ±763 
610 §2 ±764 
610 §3 ±764 
610 §4 ±766 
611 -612 §1 ±765 
612 §2 ±765 
613 -614 § 1 ± 767 § 1 
614 §2 ± 767 §2 + 4 
614 §3 -614 §4 ± 767 § 1 
615 ±770 
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616 § 1 ± 768 § 1 655 §1 ± 825 § 2 681 §5 -616 §2 ± 768 § 2 655 §2 - 682 § 1 = 865 § 1 
617 ±773 655 §3 ± 825 § 1 682 §2 = 865 § 2 
618 = 774 § 2 656 § 1 ± 826 § 1 683 -
619 - 656 §2 ± 826 § 3 684 § 1 * 872а 
620 - 657 §1 ±838 §2 684 §2 = 872Ь 
621 § 1 - 657 §2 ± 838 § 2-3 685 §1 = 874 § 1 
621 §2 - 657 §3 ± 826 § 2 685 § 1,1-е = 874 § 1,3-єЬ 
621 §3 ± 775 § 2 657 §4 - 685 § 1,2-е = 874 § 1, 3-єа 
622 §1 - 658 §1 ± 827 § 1 685 § 1, 3-є = 874 § 1, l-eb 
622 §2 -775 §3 658 §2 - 827 § 2 685 § 1,4-е = 874 § 1,1-еа 
623 § 1 - 775 § 1 659 ± 827 § 3 685 §1, 5-е ± 874 § 1, 5-е 
623 §2 - 660 ±831 § 1 685 § 1, 6-е ±874 § 1,4-е 
624 § 1 ±776 661 § 1 - 685 §2 ±874§ 1,2-е-З-є 
624 §2 ±776 661 §2 - 685 §3 ± 874 § 2 
624 §3 ±776 661 §3 - 686 § 1 ± 867 § 1 
625 - 662 § 1 ± 824 § 1 686 §2 ±851,2-е 
626 *769 662 §2 = 832 687 §1 ± 857 § 2 
627 §1 * 226 § 2; ± 793 § 1; 663 § 1 ±829 687 §2 ± 860 § 1 

* 1136 663 §2 - 688 = 875 
627 §2 * 793 § 2 664 §1 ± 830 § 1 689 § 1 ± 877 § 1 
627 §3 -797 664 §2 ± 830 § 1-2 689 §2 = 877 § 2 
628 § 1 - 794 § 1 664 §3 ± 830 §3; AAS (1987) 689 §3 = 877 § 3 
628 §2 -794 §2 1249 690 = 878 
629 -795 665 § 1 - 827 § 4 691 = 876 
630 § 1 - 665 §2 - 692 ±879 
630 §2 - 665 §3 - 693 ± 847 § 1;± 880 §2 
631 § 1 ± 796 § 1 666 § 1 - 694 ±882 
631 §2 = 800 § 1 666 §2 ±828 695 § 1 ± 890-891 
632 ± 803 § 1 666 §3 - 695 §2 -
633 § 1 - 696 § 1 -
633 §2 ±798 Титул XVI 696 § 2 -
634 § 1 - 667 ±840 696 §3 * 886 § 1 ; * 887 
634 §2 - 668 § 1 = 834 § 2 697 * 842 § 2 
634 §3 - 668 §2 ± 838 § 1 698 ±897 
635 - 802 § 1-2 669 = 841а 699 § 1 = 900 § 1 
636 § 1 ± 804 § 1а 670 § 1 - 699 §2 -636 §2 ±805 670 §2 - 699 §3 ±898 
637 - 671 §1 = 844 § 1 700 § 1 ±902 
638 § 1 ±683 § 1; ± 806 § 1 671 §2 = 844 §2 700 §2 ±902 
638 §2 - 671 §3 = 844 § 3 701 -639 * 803 § 2; * 804 § 2 671 §4 ± 844 § 4 702 = 908 
640 § 1 - 671 §5 ± 844 § 5 703 § 1 ±903 
640 §2 * 8 14 672 §1 = 845 § 1 703 §2 -641 - 672 §2 = 845 § 2 704 -642 § 1 * 808 673 = 837 §2 705 §1 * 932 § 2 
642 §2 - 674 § 1 = 846 § 1 705 §2 = 933 
643 -811 §1 674 §2 ± 846 § 2 706 ± 924 § 1-3 
644 ±812 675 §1 ±849 707 § 1 ± 909;± 926;± 929; 
645 ±813 675 §2 = 842 § 1 ±931; ± 932 § 1 
646 - 676 = 850 707 §2 -647 - 677 §1 ±861 § 1 708 ± 920 § 1-2; ±921 § 
647, 1-е - 677 §2 ±861 §2 709 § 1 ± 910 § 1 
647,2-е - 678 §1 - 709 §2 ± 910 § 2; ± 230 § 3 
648 ±817 678 §2 * 383 § 2 710 ±913 § 1 
649 ± 816 § 1 679 = 864 711 = 916 
650 ± 8 1 6 § 2 680 = 871 712 ±915 
651 §1 * 761;* 822 § 1 681 § 1 = 868 § 1 713 § 1 = 918 
651 §2 - 822 § 3 681 § 1,1-е = 868 § 1,2-еа 713 §2 ± 919 § 1 
652 §1 - 681 § 1,2-е = 868 §1,1-е 714 § 1 ± 934 § 1-2; ± 936 
652 §2 ±823 § 12 681 §2 = 870 714 § 2 -653 ±772 §2; ±831 §2 681 §3 = 852 § 2 715 § 1 = 945 §1 
654 ± 824 § 2 681 §4 ± 868 § 2 715 §2 -



ТАБЛИЦІ ВІДПОВІДНИХ КАНОНІВ ССЕО-СІСО / С С Е О - С І С 759 

716 ± 945 § 2 750 §1, 1-е = 1018 §1,1-е 774 § 1 = 1053 § 1 
717 - 750 § 1, 2-е ± 1018 §1,2-е 774 §2 = 1053 § 2 
718 ±959 750 §2 ±1018 §2 775 = 1054 
719 * 989 751 = 1020 776 § 1 ± 1055 § 1 
720 § 1 = 960 752 ±1021 776 §2 = 1055 §2;± 1134 
720 §2 = 961 § 1 753 = 1023 776 §3 = 1056 
720 § 2,1-е = 961 §1,1-е 754 = 1024 777 = 1135 
720 § 2,2-е = 961 § 1,2-е 755 ±1030 778 = 1058 
720 §3 ±961 §2 756 = 1026 779 = 1060 
721 § 1 = 962 § 1 757 ±1038 780 § 1 ± 1059 
721 §2 = 962 § 2 758 §1 - 780 §2 -722 § 1 = 965 758 §1,1-е = 1033 780 § 2, 1-е -
722 §2 ± 967 § 1 758 § 1, 2-е ±1029 780 § 2, 2-е -722 §3 = 966 § 1-2 758 § 1, 3-є - 780 -722 §4 ± 967 § 2 758 § 1,4-е ± 1027 781,1-е -
723 § 1 ± 968 § 1 758 § 1,5-е - 781,2-е -
723 §2 ± 967 § 3; ± 968 § 2 758 §1, 6-е * 1031 § 1 782 § 1 =1062 § 1 
724 §1 ± 969 § 1 758 §2 ± 1025 5 1 782 § 2 = 1062 §2 
724 §2 ± 967 § 3; ± 969 § 2 758 §3 - 783 § 1 ±1063 
725 = 976 759 § 1 ±1031 § 1-3 783 § 1, 1-е ± 1063, 1-е 
726 § 1 = 974 § 1 759 §2 ± 1031 §4 783 § 1, 2-е ± 1063,2-е 
726 §2 = 974 § 2 + 4 760 § 1 ± 1032 § 1 783 §2 ± 1065 § 2 
726 §3 = 975 760 §2 ± 1032 §3 783 §3 ± 1063,4-е 
727 - 761 = 1036 784 ± 1067 
728 § 1 - 762 § 1 ±1041-1042 785 § І = 1066 
728 § 1, 1-е - 762 § 1, 1-е = 1041,1-е 785 §2 = 1068 
728 § і, 2-е - 762 § 1,2-е = 1041,2-е 786 = 1069 
728 §2 - 762 §1, 3-є = 1041, 3-є 787 = 1070 
729 - 762 § 1,4-е = 1041,4-е 788 -729,1-е - 762 § 1, 5-е = 1041, 5-е 789 ± 1071 § 1 
729, 2-е - 762 5 1, 6-е = 1041, 6-е 789,1-е ± 1071 § 1, 1-е 
729,3-є - 762 §1, 7-е = 1042,2-е 789,2-е ± 1071 § 1,2-е 
730 = 977 762 § 1, 8-е = 1042, 3-є 789, 3-є ± 1071 § 1, 3-є 
731 = 982 762 §2 - 789,4-е ±1071 § 1, 6-е 
732 § 1 = 981 763 ± 1044 § 1-2 789,5-е -732 §2 ±978 § 1 763,1-е ± 1044 § 1,1-е+ § 2,1-е 789, 6-е ±1071 § 1,4-е + § 2 
733 §1 = 983 § 1 763, 2-е ± 1044 § 1, 2-е-З-є 790 § 1 = 1073 
733 §2 = 983 § 2 763,3-є = 1044 §2,2-е 790 §2 -734 §1 = 984 § 1 764 ±1040 791 = 1074 
734 §2 * 984 § 2 765 = 1045 792 # 1075 §2 
734 §3 ±985 766 = 1046 793 = 1076 
735 § 1 = 986 § 1 767 §1 ± 1047 § 4 794 § 1 = 1077 § 1 
735 §2 = 986 § 2 767 § 1,1-е = 1047 § 1 794 §2 # 1077 § 2 
736 § ! ±964 51 767 § 1, 2-е = 1047 §2,1-е-2-е 795 § 1 ± 1078 § 1 
736 §2 - 767 §2 ± 1047 § 1-3 795 § 1, 1-е ± 1078 § 2, 1-е 
737 § 1 ±998 767 §3 ±1048 795 §1,2-е ± 1078 §2, 1-е 
737 §2 - 768 § 1 = 1049 § 1 795 § 1, 3-є ± 1078 §2,2-е 
738 ±1001 768 §2 = 1049 § 2 795 §2 -739 § 1 = 1003 § 1 769 §1 = 1050 795 §3 = 1078 § 3 
739 §2 ± 1003 §2 769 §1,1-е ± 1050,2-е-З-є 796 § 1 = 1079 § 1 
740 ±1006 769 § 1, 2-е ± 1050, 3-є 796 §2 ± 1079 § 2-3 
741 ± 999,1-е-2-е 769 § 1, 3-є = 1050,1-е 796 §3 # 1079 §4 
742 = 1000 § 1 769 § 1,4-е ±1051,1-е 797 §1 ± 1080 § 1 
743 ±1008 769 §1,5-е ±1051,2-е 797 §2 ± 1080 §2 
744 = 1009 §2; = 1012 769 § 1,6-е ±1051,2-е 798 ±1081 
745 ±1013 769 §2 - 799 ±1082 
746 § 1 ±1014 770 ±1052 §2-3 800 § 1 =1083 § 1 
746 §2 - 771 § 1 - 800 §2 ± 1083 § 2 
747 = 1015 § 1 771 §2 = 1043 801 § 1 = 1084 § 1 
748 § 1 = 1016 771 §3 ± 1051,2-е 801 §2 = 1084 §2 
748 §2 ±1015 § 2 771 §4 ±1051,2-е 801 §3 = 1084 § 3 
749 ± 1017 772 ±1039 802 § 1 ± 1085 § 1 
750 § 1 = 101851 773 ±1010-1011 § 1-2 802 §2 = 1085 §2 
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803 §1 ± 1086 § 1 833 §1 - 865 = 1154 
803 §2 = 1086 § 3 833 §2 - 866 = 1155 
803 §3 = 1086 § 2 834 § 1 ± 1117 867 § 1 ± 1166 
804 = 1087 834 §2 ±1127 § 1 867 §2 -805 = 1088 835 АА8 (1985) 771 868 ± 1205 
806 ±1089 836 = 1119 869 - 1214 
807 § 1 = 1090 § 1 837 § 1 ± 1104 § 1 870 ±1215 § 1 
807 §2 = 1090 § 2 837 §2 #1105 871 § 1 ± 1217 §2 
808 § 1 = 1091 § 1 838 § 1 ±1118 871 §2 ±1207;±1208 
808 §2 = 1091 §2 838 §2 - 872 § 1 ~ 1210;~ 1220 § 1 
808 §3 = 1091 §4 839 = 1127 § 3 872 §2 ~ 1220 § 1-2 
808 §4 = 1091 §3 840 § 1 ±1130 873 § 1 = 1222 § 1 
809 § 1 #1092 840 §2 ± 1132 873 §2 = 1222 § 2 
809 §2 - 840 §3 ±1133 874 § 1 -810 §1,1-е =1093а 841 §1 ±1121 § 1+3 874 §2 = 1240 § 1—2 
810 § 1,2-е =1093Ь 841 §2 = 1122 § 1-2 874 §3 ± 1242 
810 § 1, 3-є - 841 §3 ± 1121 §2 874 §4 =1241 § 1 
811 §2 =1093с 842 = 1123 875 - 1176 § 1-2; ~ 1183 §1 
811 §1 - 843 §1 = 1156 § 1 876 § 1 = 1183 § 3 
811 §2 - 843 §2 = 1156 §2 876 §2 = 1183 §2 
812 = 1094 844 = 1157 876 §3 ±1176 §5 
813 ±1124 845 §1 = 1158 § 1 877 ± 1184 § 1, 1-е-З-є 
814 = 1125 845 §2 = 1158 § 2 878 § 1 ± 1181 
814,1-е = 1125,1-е 846 § 1 = 1159 § 1 878 §2 ± 1181 
814,2-е = 1125,2-е 846 §2 = 1159 § 2 879 = 1182 
814,3-є = 1125, 3-є 846 §3 = 1159 § 3 880 § 1 ± 1244 § 1 
815 = 1126 847 = 1160 880 §2 -816 = 1128 848 § 1 = 1161 § 1 880 §3 ± 1246 § 1-2 
817 § 1 = 1057 §2 848 §2 = 1161 §2 881 § 1 ± 1247 
817 § 2 = 1057 § 1 849 § 1 = 1164 881 §2 ± 1248 § 1 
818 = 1095 849 §2 = 1161 §3 881 §3 -818,1-е = 1095,1-е 850 § 1 ± 1163 § 1 881 §4 ± 1247 
818,2-е = 1095,2-е 850 §2 ±1163 §2 882 -1251 
818,3-є = 1095, 3-є 851 §1 = 1162 § 1 883 § 1 -819 = 1096 § 1 851 §2 = 1162 §2 883 §2 

= 1186 820 § 1 = 1097 § 1 852 ±1165 §2 884 = 1186 
820 §2 = 1097 §2 853 = 1141 885 = 1187 
821 = 1098 854 §1 = 1143 § 1 886 ± 1188 
822 = 1099 854 §2 = 1143 §2 887 § 1 -1189 а; ~ 1 1 9 0 § 3 
823 = 1100 855 §1 = 1144 § І 887 §2 = 1189 Ь 
824 § 1 = 1101 § 1 855 §1,1-е = 1144 § 1,1-е 888 § 1 = 1190 § 1 
824 §2 = 1101 §2 855 § 1,2-е = 1144 § 1,2-е 888 § 2 ± 1190 § 2-3 
825 = 1103 855 §2 = 1144 §2 888 § 3 -1189 
826 ± 1102 § 1 856 § 1 = 1145 § 1 889 § 1 = 1191 § 1 
827 = 1107 856 §2 = 1145 §2 889 §2 = 1191 §2 
828 § 1 ± 1108 § 1 856 §3 = 1145 § 3 889 § 3 = 1191 § 3 
828 §2 _ 857 = 1146 889 §4 = 1192 § 1 
829 § 1 ± 1109 857, 1-е = 1146,1-е 890 = 1193 
829 §2 = 1110 857, 2-е = 1146,1-е 891 = 1194 
829 §3 857, 3-є = 1146,2-е 892 = 1195 
830 § 1 : Ш1 § 1 858 = 1147 893 § 1 = 1196 
830 §2 # 1111 § 1 859 § 1 = 1148 § 1 893 § 1, 1-е ±1196,1-е-2-е 
830 §3 ±1111 §2 859 §2 ±1148 §2 893 § 1,2-е ± 1196,1-е 
831 §1 = 1115 859 §3 = 1148 § 3 893 § 1, 3-є ±1196,2-е 
831 § 1,1-е = 1115а 860 = 1149 893 §2 -831 § 1,2-е = 1115 Ь 861 = 1150 894 = 1198 
831 § 1,3-є — 862 = 1142 895 # 1199 § 1 
831 §2 — 863 § 1 =1152 § 1 

Титул XVII 832 § 1 ±1116§1 863 §2 = 1152 §2 Титул XVII 

832 § 1,1-е = 1116 § 1,1-е 863 §3 = 1152 § 3 896 -832 § 1,2-е = 1116 § 1,2-е 864 § 1 = 1153 § 1 897 -832 §2 ± 1116 § 2 864 §2 - 898 § 1 -832 §3 - 864 §3 = 1153 § 2 898 §2 -
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898 §3 -
899 -900 § 1 -900 §2 -901 -
Титул XVIII 
902 * 755 § 1 
903 -904 § 1 * 755 § 2 
904 §2 -904 §3 -905 -906 -907 -908 -
Титул XIX 
909 § 1 = 97 §1 
909 §2 = 97 §2 
909 §3 = 99 
910 § 1 ± 98 § 1 
910 §2 ±98 §2 
911 = 100Ь 
912 §1 = 102 § 1 
912 §2 = 102 § 2 
913 = 103 
914 = 104 
915 §1 = 105 § 1 
915 §2 = 105 § 2 
916 § 1 ± 107 § 1 
916 §2 = 107 § 3 
916 §3 = 107 §2 
916 §4 -916 §5 -917 = 106 
918 = 108 § 1 
918,1-е = 108 §2 
918,2-е = 108 § 3 
919 § 1 ± 109 § 1 
919 §2 = 109 § 2 
920 = 113 §2; = 115 § 1 
921 § 1 = 114 § 1 
921 §2 — 
921 §3 = 114 § 3 
922 § 1 = 117 
922 §2 -922 § 2,1-е -922 § 2,2-е -922 § 2,3-є -922 §2,4-е -922 § 2, 5-е -922 5 3 -923 ~ 115 § 2 
924 ±119 
924,1-е ±119, 2-е 
924,2-е -119, 3-є 
924,3-є -925 = 120 § 2 
926 §1 -926 §2 -926 §3 -927 § 1 = 120 § 1а 

927 §2 -928 -928,1-е -928, 2-е -928, 3-є -929 -122 
930 ±123 
931 § 1 =124 5 1 
931 §2 = 124 §2 
932 § 1 = 125 § 1 
932 §2 = 125 §2 
933 = 126 
934 § 1 = 127 § 1 
934 §2 = 127 5 2 
934 § 2, 1-е = 127 § 2,1-е 
934 § 2,2-е = 127 § 2,2-е а 
934 § 2, 3-є = 127 §2,2-е Ь 
934 §3 -934 §4 ± 127 § 3 
935 = 128 

Титул XX 
936 §1 = 145 § 1 
936 §2 = 145 § 2 
936 § 3 = 148 
937 §1 -937 §2 -938 = 146 
939 ±147 
939,1-е 1 147 
939,2-е ±147 
939,3-є ±147 
940 § 1 -149 § 1 
940 §2 -149 § 2 
941 -942 ±152 
943 § 1 = 153 § 1 
943 §2 = 153 §2 
943 §3 = 153 § 3 
944 = 154 
945 = 155 
946 -149 § 3 
947 § 1 = 165 
947 §2 -948 § 1 ± 166 § 1 
948 §2 = 166 §2 
948 §3 = 166 § 3 
949 § 1 = 167 § 1 
949 §2 = 167 § 2 
950 = 168 
951 = 169 
952 = 170 
953 §1 = 171 §1 
953 § 1,1-е = 171 §1,1-е 
953 § 1, 2-е = 171 §1,2-е 
953 § 1,3-є = 171 § 1,4-е 
953 §2 = 17Н 2 
954 § 1 = 172 § 1 
954 § 1,1-е = 172 § 1,1-е 
954 §1,2-е ± 172 5 1,2-е 
954 §2 = 172 § 2 
955 §1 = 173 § 1 
955 §2 = 173 §2 

955 §3 = 173 § 3 
955 §4 -955 §5 = 173 §4 
956 § 1 ±119, 1-е; ААБ (1990) 

845 
956 §2 ± 176 
957 § 1 ± 177 5 ! 
957 §2 ± 177 § 1 
957 §3 ± 177 § 2 
958 ± 178 
959 § 1 =179 5 1 
959 §2 = 179 §4 
960 § 1 = 179 §2 
960 5 2 = 179§5 
961 = 180 § 1 
962 ±181 §1 
963 § 1 = 182 § І 
963 §2 ±182 §2 
963 §3 = 182 § 3 
963 §4 ±182 §4 
964 § 1 = 183 5 1 
964 §2 = 183 §2 
964 §3 = 183 5 3 
965 § 1 = 184§1 
965 §2 = 184 §2 
965 5 3 = 186 
965 §4 = 185 
966 = 184 5 3 
967 = 187 
968 = 188 
969 ± 189 5 1 
970 § 1 ±189 5 3 
970 §2 ±189 §4 
970 §3 = 189 §2 
971 = 189 § 4с 
972 § 1 = 190 § 1 
972 §2 ±190 §2 
972 §3 = 190 § 3 
973 § 1 = 191 § 1 
973 §2 = 191§2 
974 §1 = 192 
974 §2 = 193 §4 
975 § 1 = 193 5 1-2 
975 §2 = 193§3 
976 5 1 = 194 § 1 
976 § 1, 1-е = 194 §1,1-е 
976 § 1,2-е = 194 §1, 2-е 
976 § 1, 3-є = 194 § 1,3-є 
976 §2 = 194 § 2 
977 = 195 
978 = 196 § 1 

Титул XXI 

979 § 1 = 129 5 1 
979 §2 = 129 §2 
980 § 1 -980 §2 = 130 
981 § 1 = 131 § і 
981 §2 = 131 §2 
982 § 1 = 132 § 1 
982 §2 = 132 § 2 
983 §1 = 131 § 3 
983 §2 = 133 5 1 
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983 §3 = 133 §2 
984 § 1 ± 134 § 1 
984 §2 ±134 §2 
984 § 3 ± 134 § 1-2 
985 § 1 = 135 § 1 
985 §2 = 135 §2 
985 §3 = 135 5 3 
986 = 136 
987 = 134 § 3 
988 § 1 = 137 § 1 
988 §2 ±137 §2 
988 §3 = 137 § 3 
988 §4 = 137 §4 
989 = 138 
990 § 1 ± 140 § 3 
990 §2 = 140 § 1 
990 §3 = 140 § 2 
991 § 1 = 143 § 1 
991 §2 =143 § 2 
992 § 1 = 142 § 1 
992 §2 = 142 § 2 
993 -994 = 144 § 1 
995 = 144 §2 

Титул XXII 

996 = 1732 
997 § 1 = 1737 § 1а 
997 §2 -998 § 1 = 1733 § 1 
998 §2 ± 1733 § ЗЬ 
999 § 1 = 1734 § 1-2 
999 §2 = 1734 §3,1-е-2-е 
1000 § 1 = 1736 § 1 
1000 § 2 = 1736 § 2-3 
1000 § 3 = 1736 § 4 
1001 § 1 = 1737 § 2 
1001 §2 = 1737 § 2 
1001 § 2,1-е = 1737 § 2 
1001 § 2,2-е = 1737 §2 
1002 -1003 = 1738 
1004 ±1739 
1005 -1006 -
Титул XXIII 

1007 ± 1254 § 1-2 
1008 § 1 = 1273 
1008 § 2 = 1256 
1009 § 1 ±1255 
1009 § 2 ± 1257 § 1 
1010 ±1259 
1011 ± 1260 
1012 5 1 ± 1263 
1012 §2 ±1263Ь 
1013 5 1 #1264 
1013 §2 * 952 
1014 ±1266 
1015 ± 1265 § 1 
1016 § 1 = 1267 § 3 
1016 §2 = 1267 § 1 
1016 §3 = 1267 § 2 

1017 = 1268 
1018 ±1269 
1019 ±1270 
1020 § 1 ± 1284 § 2, 2-е 
1020 § 2 ± 1284 § 2,2-е 
1020 § 3 -1020 §4 -1021 § 1 =1274 § 1 
1021 § 2 ±1274 § 2 
1021 § 3 = 1274 § 3 
1022 § 1 ± 1276 § 1 
1022 § 2 = 1276 § 2 
1023 = 1279 § 1а 
1024 § 1 ±1281 §1 
1024 § 2 ±1281 §2 
1024 § 3 = 1281 § За 
1025 = 1283 
1025,1-е ± 1283,1-е 
1025,2-е ± 1283,2-е 
1026 = 1283,3-є 
1027 -
1028 § 1 = 1284 § 1 
1028 § 2 = 1284 § 2 
1028 § 2,1 е = 1284 § 2,1-е 
1028 §2 ,2 е = 1284 § 2,3-є 
1028 § 2,3- є = 1284 §2,4-е 
1028 §2,4-е = 1284 § 2,5-е 
1028 § 2,5 е = 1284 § 2,6-е 
1028 §2 ,6 е = 1284 §2,7-е 
1028 §2,7-е = 1284 § 2,8-е 
1028 § 2,8 е ± 1284 §2,9-е 
1028 § 3 = 1284 § 3 
1029 ±1285 
1030 = 1286 
1030,1-е = 1286,1-е 
1030,2-е = 1286,2-е 
1031 § 1 ± 1287 § 1 
1031 §2 ± 1287 § 2 
1032 ±1288 
1033 ± 1289 
1034 ±1290 
1035 § 1 ±1291 
1035 § 1,1 е = 1293 §1,1-е 
1035 § 1,2-е = 1293 §1,2-е 
1035 §1, 3-є -1035 § 2 = 1293 § 2 
1036 §1 ± 1292 § 1а 
1036 § 1,1 е = 1292 § і а 
1036 § 1,2 е = 1292 § 1 с 
1036 § 1,3 є = 1292 § 1Ь 
1036 § 2 -1036 § 2,1 е -1036 § 2, 2 е -1036 §2 ,3 є -1036 § 3 -1036 §4 ± 1292 § 2 
1037 -1037, 1-е -1037,2-е -
1037,3-є -1038 § 1 = 1292 § 4 
1038 §2 -1039 -

1040 ± 1296 
1041 = 1298 
1042 = 1295 
1043 § 1 = 1299 § 1 
1043 § 2 = 1299 § 2 
1044 = 1300 
1045 § 1 = 1301 § 1 
1045 § 2 = 1301 §2 
1045 § 3 = 1301 § 3 
1046 § 1 = 1302 § 1 
1046 § 2 = 1302 § 2 
1046 § 3 ± 1302 § 3 
1047 § 1 = 1303 
1047 § 1, 1-е = 1303 § 1, 1-е 
1047 §1,2-е = 1303 § 1,2-е 
1047 §2 = 1303 § 2 
1048 § 1 -1048 § 2 ± 1304 § 1 
1048 § 3 ± 1304 § 2 
1049 ±1305 
1050 = 1306 §2 . 
1051 § 1 = 1307 § 1 
1051 §2 = 1307 § 2 
1052 § 1 = 1308 § 1 
1052 § 2 = 1308 §2 
1052 § 3 = 1308 § 3 
1052 §4 = 1308 § 4 
1052 § 5 ± 1308 § 5 
1052 § 6 -1053 = 1309 
1054 § 1 = 1310 § 1 
1054 § 2 ± 1310 § 2 
1054 § 3 ± 1310 § 3 

Титул XXIV 
1055 § 1 = 1400 § 1 
1055 § 1,1-е = 1400 § 1,1-е 
1055 § 1,2-е = 1400 § 1,2-е 
1055 § 2 ± 1400 § 2 
1056 * 1402 
1057 = 1403 § 1 
1058 ± 1404 
1059 § 1 ± 1417 §1; = 1442 
1059 § 2 = 1417 §2 
1060 § 1 = 1405 § 1 
1060 § 1,1-е -1060 § 1,2-е ± 1405 §1,3-є 
1060 § 1, 3-є = 1405 § 1, 1-е 
1060 § 1,4-е = 1405 § 1,4-е 
1060 § 2 ± 1405 § 3, 1-е 
1060 § 3 = 1405 § 2 
1061 ± 1405 § 3,3-є 
1062 § 1 -1062 § 2 -1062 § 3 -1062 § 4 -1062 § 5-е -1063 § 1 -1063 § 2 -1063 § 3 ± 1438, 1-е 
1063 § 4 -1063 § 4, 1-е -1063 § 4,2-е -
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1063 §4, 3-є - 1088 §3 ± 1420 § 5 
1063 §4,4-е - 1089 = 1424 
1063 § 4,5-е - 1090 § 1 ± 1425 § 3 
1064 §1 ± 1438,1-е 1090 § 2 = 1425 § 5 
1064 § 2 ± 1438,2-е 1091 § 1 = 1426 § 2 
1065 ±1443 1091 § 2 ±1429 
1066 § 1 ±1419§ 1 1091 § 3 = 1429 
1066 §2 ±141952 1091 §4 = 1429 
1067 § 1 ±1423 § 1 1092 -1067 § 2 - 1093 § 1 = 1428 § 1 
1067 §3 - 1093 § 2 = 1428 § 2 
1067 § 4 ± 1423 § 1 1093 § 3 = 1428 § 3 
1067 § 5 ± 1439 § 1 1094 = 1430 
1068 § 1 - 1095 § 1 = 1431 §1 
1068 § 2 - 1095 § 2 = 1431 §2 
1068 § 3 - 1096 = 1432 
1068 §4 - 1097 = 1433 
1069 § 1 ± 1427 § 1 1098 = 1434 
1069 § 2 ± 1427 § 3 1098,1-е = 1434,1-е 
1070 - 1098,2-е = 1434,2-е 
1071 ±1418 1099 § 1 ±1435 
1072 ± 1406 §2; ±1440 1099 § 2 = 1435 
1073 § 1 = 1407 § 1 1100 § 1 = 1436 § 1 
1073 § 2 = 1407 § 2 1100 §2 = 1436 § 2 
1073 § 3 ± 1407 § 3 1101 § 1 = 1437 § 1 
1074 = 1408 1101 §2 = 1437 § 2 
1075 § 1 = 1409 § 1 1102 § 1 -1075 § 2 = 1409 § 2 1102 §2 -1076 = 1410 ПОЗ § 1 =1446 § 1 
1077 § 1 = 1411 § 1 1103 §2 = 1446 §2 
1077 § 2 = 1411 §2 1103 § 3 = 1446 § 3 
1078 = 1412 1104 §1 -1079 = 1413 1104 § 2 = 1501 
1079,1-е = 1413,1-е 1105 = 1447 
1079,2-е = 1413,2-е 1106 § 1 = 1448 § 1 
1080 - 1106 §2 = 1448 §2 
1081 = 1414 1107 §1 ±1449 § 2 
1082 = 1415 1107 §2 = 1449 § 3 
1083 § 1 ±1416 1107 §3 = 1449 § 4 
1083 § 2 ±1416 1108 = 1450 
1083 § 3 - 1109 § 1 = 1451 § 1а 
1084 § 1 ± 1425 § 1 1109 §2 = 1451 §2 
1084 §1,1-е = 1425 § 1,1-е а 1110 § 1 = 1452 § 1 
1084 § 1,2-е = 1425 §1,1-е Ь 1110 § 2 = 1452 § 2 
1084 § 1,3-є ± 1425 § 1, 2-е 1111 = 1453 
1084 § 1,4-е - 1112 ±1454 
1084 § 2 ± 1425 § 2 1113 § 1 = 1455 § 1 
1084 § 3 ± 1425 § 4 1113 § 2 ± 1455 § 2 
1085 § 1 = 1426 § 1 1113 §3 = 1455 § 3 
1085 § 1,1-е - 1114 = 1456 
1085 § 1,2-е - 1115 §1 = 1457 § 1 
1085 § 1,3-є - Ш 5 § 2 = 1457 §2 
1085 § 2 - 1116 -1085 § 3 #1441 1117 = 1458 
1086 § 1 = 1420 § 1 1118 § 1 = 1459 § 1 
1086 § 2 = 1420 § 2 1118 § 2 = 1459 § 2 
1086 §3 = 1420 § 3 1119 § 1 = 1460 § 1 
1086 §4 = 1420 § 4 1119 § 2 ± 1460 § 2 
1087 § 1 = 1421 § 1 1119 § 3 = 1460 § 3 
1087 § 2 ± 1421 § 2 1120 = 1461 
1087 §3 = 1421 §3 П21 §1 = 1462 § 1 
1088 § 1 ± 1422 1121 §2 = 1462 § 2 
1088 § 2 ± 1420 § 5 1122 § 1 = 1463 § 1 

1122 §2 = 1463 § 2 
1123 = 1464 
1124 § 1 = 1465 § 1 
1124 §2 = 1465 § 2 
1124 §3 = 1465 § 3 
1125 = 1466 
1126 = 1467 
1127 ±1468 
1128 § 1 = 1469 § 1 
1128 §2 = 1469 § 2 
1129 § 1 =1470 § 1 
1129 §2 = 1470 § 2 
1130 = 1471 
1131 §1 = 1472 § 1 
1131 §2 = 1472 § 2 
1132 = 1473 
1133 § 1 = 1475 § 1 
1133 §2 = 1475 § 2 
1133 §3 -1134 = 1476 
1135 = 1477 
1136 § 1 = 1478 § 1 
1136 §2 = 1478 §2 
1136 § 3 = 1478 § 3 
1136 §4 = 1478 § 4 
1137 = 1479 
1138 §1 = 1480 § 1 
1138 §2 -1138 §3 = 1480 § 2 
1139 §1 =1481 § 1 
1139 §2 = 1481 §2 
1139 §3 = 1481 §3 
1140 § 1 = 1482 § 1 
1140 §2 = 1482 §2 
1140 §3 = 1482 § 3 
1141 ±1483 
1142 §1 = 1484 § 1 
1142 §2 = 1484 §2 
1143 = 1485 
1144 § 1 = 1486 § 1 
1144 § 2 = 1486 §2 
1145 ±1487 
1146 § 1 = 1488 § 1 
1146 §2 = 1488 § 2 
1147 = 1489 
1148 = 1490 
1149 = 1491; = 1492 §2 
1150 = 1492 § 1 
1151 -1152 § 1 -1152 § 2 = 1362 § 1 
1152 §2,1-е ± 1362 §1,1-е 
1152 §2,2-е = 1362 § 1,2-е 
1152 §2,3-є = 1362 § 1,3-є 
1152 §3 = 1362 § 2 
1153 § 1 = 1363 § 1 
1153 §2 = 1363 §2 
1154 -1154, 1-е -1154,2-е -1155 = 1493 
1156 § 1 = 1494 § 1 
1156 §2 = 1494 § 2 
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1157 = 1495 1188§2, 1-е = 1505 § 2,1-е 1221 § 3 = 1540 §3 
1158 § 1 = 1496 § 1 1188 §2,2-е = 1505 §2,2-е 1222 ± 1541 
1158 § 2 = 1496 § 2 1188 §2,3-є = 1505 §2,3-є 1223 ±1542 
1159 § 1 = 1497 § 1 1188 §2,4-е = 1505 8 2,4-е 1224 = 1543 
1159 § 2 = 1497 § 2 1188 §3 = 1505 § 3 1225 = 1544 
1160 = 1498 1188 § 4 = 1505 §4 1226 = 1545 
1161 = 1499 1189 = 1506 1227 § 1 = 1546 § 1 
1162 = 1500 1190 5 1 = 1507§1 1227 5 2 = 1546 §2 
1163 § 1 - 1190 § 2 = 1507 § 2 1228 = 1547 
1163 § 2 - 1190 §3 = 1507 8 3 1229 § 1 = 1548 8 1 
1164 ±1714 1191 § 1 = 1508 § 1 1229 § 2 = 1548 § 2 
1165 § 1 =1715 § 1 1191 §2 = 1508 § 2 1229 § 2, 1-е = 1548 §2, 1 
1165 § 2 =1715 § 2 1191 §3 = 1508 8 3 1229 § 2, 2-е = 1548 8 2, 1 
1166 - П92§1 = 1509 § 1 1230 = 1549 
1167 - 1192 §2 = 1509 § 2 1231§1 = 1550 § 1 
1168 § 1 - 1192 8 3 = 1510 1231 §2 = 1550 8 2 
1168 §2 - 1193 = 1511 1231 5 2,1-е = 1550 8 2, 1 
1169 - 1194 = 1512 1231 §2,2-е = 1550 §2 ,2 
1170 § 1 - 1194, 1-е = 1512,1-е 1232 = 1551 
1170 §2 - 1194,2-е = 1512,2-е 1233 § 1 = 1552 8 1 
1171 - 1194,3-є = 1512, 3-є 1233 § 2 = 1552 § 2 
1171,1-е - 1194,4-е = 1512,4-е 1234 = 1553 
1171,2-е - 1194, 5-е = 1512, 5-е 1235 = 1554 
1171,3-є - 1195 § 1 = 1513 51 1236 ±1555 
1171,4-е - 1195 8 2 = 1513 §2 1237 = 1556 
1172 - 1195 §3 = 1513§3 1238 = 1557 
1172, 1-е - 1196 = 1514 1239 § 1 = 1558 §1 
1172,2-е - 1197 = 1515 1239 8 2 ± 1558 § 2 
1172, 3-є - 1198 = 1516 1239 5 3 = 1558 8 3 
1173 - 1199 = 1518 1240 = 1559 
1174 § 1 - 1199, 1-е = 1518, 1-е 1241 8 1 = 1560 § 1 
1174 8 2 - 1199, 2-е = 1518, 2-е 1241 §2 = 1560 8 2 
1175 - 1200 § 1 = 1519 § 1 1242 = 1561 
1176 § 1 - 1200 8 2 = 151982 1243 8 1 = 1562 § 1 
1176 § 2 - 1201 = 1520 1243 § 2 = 1562 8 2 
1176 §3 - 1202 = 1521 1244 = 1563 
1177 § 1 - 1203 = 1522 1245 = 1564 
1177 § 2 - 1204 = 1523 1246 8 1 = 1565 8 1 
1178 - 1205 § 1 = 1524 § 1 1246 § 2 = 1565 6 2 
1179 § 1 - 1205 § 2 = 1524 8 2 1247 = 1566 
1179 § 2 - 1205 8 3 = 1524 § 3 1248 8 І = 1567 § 1 
1180 § 1 - 1206 = 1525 1248 § 2 = 1567 8 2 
1180 §2 - 1207 § 1 = 1526 § 1 1249 = 1568 
1181 і) 1 - 1207 § 2 = 1526 8 2 1250 § 1 = 1569 8 1 
1181 §2 - 1207 8 2,1-е = 1526 8 2, 1-е 1250 82 = 1569 8 2 
1181 і)3 - 1207 §2,2-е = 1526 § 2, 2-е 1251 = 1570 
1181 §4 - 1208 § 1 = 1527 § 1 1252 = 1571 
1182 § 1 - 1208 § 2 = 1527 8 2 1253 = 1572 
1182 8 2 - 1209 = 1528 1253,1-е = 1572, 1-е 
1183 - 1210 = 1529 1253,2-е = 1572, 2-е 
1184 § 1 - 1211 = 1530 1253,3-є = 1572,3-є 
1184 §2 - 1212 § 1 ±1531 § 1 1253,4-е = 1572,4-е 

1212 8 2 = 1531 §2 1254 = 1573 
Титул XXV 1213 = 1532 1255 = 1574 
1185 = 1502 1214 = 1533 1256 = 1575 
1186 8 1 = 1503 8 1 1215 = 1534 1257 = 1576 
1186 § 2 = 1503 §2 1216 = 1535 1258 § 1 = 1577 8 1 
1187 = 1504 1217 § 1 = 1536 § 1 1258 § 2 =1577 § 2 
1187, 1-е = 1504, 1-е 1217 §2 = 1536 § 2 1258 8 3 = 1578 § 3 
1187,2-е = 1504,2-е 1218 = 1537 1259 8 1 = 1578 § 1 
1187, 3-є = 1504, 3-є 1219 = 1538 1259 § 2 = 1578 8 2 
1187,4-е = 1504,4-е 1220 = 1539 1259 8 3 = 1578 § 3 
1188§ 1 = 1505 § 1 1221 § 1 = 1540§1 1260 § 1 = 1579 § 1 
1188 §2 = 1505 § 2 1221 § 2 = 1540 § 2 1260 82 = 1579 §2 
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1261 = 1580 1293 § 2 = 1610 § 2 1320 § 1 = 1639 6 1 
1262 § 1 = 1581 § 1 1293 § 3 = 1610 § 3 1320 §2 = 1639 §2 
1262 § 2 = 1581 §2 1294 = 1611 1321 = 1640 
1263 = 1582 1294,1-е = 1611,1-е 1322 = 1641 
1264 = 1583 1294,2-е = 1611, 2-е 1322.1-е = 1641. 1-е 
1265 ±1586 1294,3-є = 1611,3-є 1322, 2-е = 1641, 2-е 
1266 = 1585 1294,4-е = 1611,4-е 1322,3-є = 1641, 3-є 
1267 = 1587 1295 § 1 = 1612 § 1 1322,4-е = 1641, 4-е 
1268 = 1588 1295 §2 = 1612 §2 1323 § 1 ± 1642 6, 1 
1269 (і 1 = 1589 § 1 1295 § 3 = 1612 § 3 1323 § 2 = 1642 6 2 
1269 §2 = 1589 §2 1295 Н = 1612 § 4 1324 = 1643 
1270 § 1 = 1590 § 1 1296 = 1613 1325 § 1 = 1644 § 1 
1270 § 2 = 1590 § 2 1297 = 1614 1325 § 2 = 1644 § 2 
1271 = 1591 1298 = 1615 1326 § 1 = 1645 § 1 
1272 § 1 = 1592 § 1 1299 § 1 = 1616 § 1 1326 §2 = 1645 § 2 
1272 § 2 = 1592 (і 2 1299 § 2 = 1616 §2 1326 §2,1-е = 1645 <і 2,1-е 
1273 § 1 = 1593 § 1 1300 = 1617 1326 §2, 2-е = 1645 §2,2-е 
1273 § 2 = 1593 § 2 1301 = 1618 1326 § 2, 3-є = 1645 §2,3-є 
1274 = 1594 1302 = 1619 1326 § 2,4-е = 1645 §2,4-е 
1274, 1-е = 1594, 1-е 1303 § 1 = 1620 1326 § 2, 5-е = 1645 § 2, 5-е 
1274,2-е = 1594,2-е 1303 § 1,1-е = 1620,1-е 1327 § 1 = 1646 § 1 
1274, 3-є = 1594, 3-є 1303 § ї, 2-е = 1620,2-е 1327 §2 = 1646 і) 2 
1275 § 1 = 1595 § 1 1303 § 1, 3-є = 1620,3-є 1327 §3 = 1646 § 3 
1275 § 2 ± 1595 §2 1303 § 1,4-е = 1620,4-е 1328 § 1 = 1647 § 1 
1276 § 1 = 1596 (і 1 1303 § 1, 5-е = 1620, 5-е 1328 §2 = 1647!} 2 
1276 § 2 = 1596 §2 1303 § 1, 6-е = 1620, 6-е 1329 = 1648 
1276 § 3 = 1596 § 3 1303 §1, 7-е = 1620, 7-е 1330 -1277 = 1597 1303 §1, 8-е = 1620, 8-е 1331 § 1 -1278 - 1303 § 2 = 1621 1331 §2 -1279 - 1304 § 1 = 1622 1132 §1 -1280 - 1304 § 1, 1-е = 1622,1-е 1332 §2 -1281 § 1 = 1598 § 1 1304 §1, 2-е = 1622, 2-е 1333 -1281 §2 = 1598 § 2 1304 § 1, 3-є = 1622, 3-є 1334 -1282 § 1 = 1599 § 1 1304 § 1,4-е = 1622,4-е 1335 ± 1649§ 1 
1282 §2 = 1599 § 2 1304 § 1, 5-е = 1622, 5-е 1335.1-е = 1649 § 1, 1-е 
1282 § 3 = 1599 § 3 1304 § 1, 6-е = 1622, 6-е 1335. 2-е = 1649 6 1,2-е 
1283 § 1 = 1600 § 1 1304 § 2 = 1623 1335, 3-є = 1649 §1,3-є 
1283 § 1, 1-е = 1600 §1, 1-е 1305 = 1624 1335.4-е = 1649 § 1,4-е 
1283 § 1,2-е = 1600 §1,2-е 1306 = 1625 1335, 5-е = 1649 § 1, 5-е 
1283 § 1, 3-є = 1600 і) 1,3-є 1307 § 1 = 1626 § 1 1336 = 1649 § 2 
1283 §2 = 1600 § 2 1307 §2 = 1626 §2 1337 § 1 = 1650 6 1 
1283 § 3 = 1600 § 3 1308 = 1627 1337 §2 = 1650 § 2 
1284 = 1601 1309 = 1628 1337 §3 = 1650 § 3 
1285 § 1 = 1602 § 1 1310 = 1629 1338 = 1651 
1285 §2 = 1602 § 2 1310, 1-е = 1629,1-е 1339 = 1652 
1285 § 3 = 1602 § 3 1310,2-е = 1629,2-е 1340 § 1 = 1653 5 1 
1286 § 1 = 1603 § 1 1310,3-є = 1629,3-є 1340 § 2 = 1653 § 2 
1286 §2 = 1603 § 2 1310,4-е = 1629,4-е 1340 § 3 = 1653 § 3 
1286 § 3 = 1603 § 3 1310, 5-е = 1629,5-е 1341 § 1 =1654 § 1 
1287 § 1 = 1604 § 1 1311 §1 = 1630 § 1 1341 §2 = 1654 §2 
1287 § 2 = 1604 § 2 1311 §2 = 1630 §2 1342 § 1 = 1655 § 1 
1288 = 1605 1312 - 1342 § 2 = 1655 § 2 
1289 = 1606 1313 = 1631 1343 § 1 = 1656 § 1 
1290 = 1607 1314 = 1633 1343 § 2 = 1656 §2 
1291 § 1 = 1608 § 1 1315 §1 = 1634 § 1 1344 § 1 = 1658 § 1 
1291 § 2 = 1608 § 2 1315 § 2 = 1634 §3; = 1474 § 1-2 1344 § 1,1-е = 1658 § 1, 1-е 
1291 §3 = 1608 § 3 1316 = 1635 1344 § 1,2-е = 1658 § 1, 2-е 
1291 §4 = 1608 § 4 1317 §1 = 1636 § І 1344 §2 = 1658 § 2 
1292 § 1 ± 1609 § 1 1317 § 2 = 1636 §2 1345 § 1 = 1659 § І 

1292 § 2 ± 1609 § 2 1318 § 1 = 1637 § 1 1345 § 2 = 1659 8 2 
1292 § 3 = 1609 § 3 1318 § 2 ± 1637 § 2 1346 = 1660 
1292 § 4 ± 1609 § 4 1318 § 3 ± 1637 § 3 1347 § 1 = 1661 § 1 
1292 § 5 = 1609 § 5 1318 § 4 = 1637 § 4 1347 § 2 = 1661 §2 
1293 § 1 = 1610 5 1 1319 = 1638 1348 = 1662 
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1349 § 1 = 1663 § 1 
1349 § 2 = 1663 § 2 
1350 = 1664 
1351 = 1665 
1352 = 1666 
1353 = 1667 
1354 § 1 = 1668 § 1 
1354 § 2 = 1668 § 2 
1354 § 3 = 1668 § 3 
1355 = 1669 
1356 = 1670 

Титул XXVI 

1357 ±1671 
1358 ±1672 
1359 = 1673 
1359, 1-е = 1673,1-е 
1359,2-е = 1673,2-е 
1359,3-є ± 1673,3-є 
1359,4-е = 1673,4-е 
1360 = 1674 
1360,1-е = 1674,1-е 
1360,2-е = 1674,2-е 
1361 § 1 = 1675 § 1 
1361 §2 = 1675 § 2 
1362 = 1676 
1363 § 1 = 1677 § 1 
1363 § 2 = 1677 § 2 
1363 § 3 = 1677 § 3 
1363 § 4 = 1677 §4 
1364 § 1 = 1678 § 1 
1364 §1,1-е = 1678 § 1,1-е 
1364 § 1,2-е = 1678 § 1,2-е 
1364 §2 = 1678 § 2 
1365 = 1679 
1366 = 1680 
1367 = 1681 
1368 § 1 = 1682 § 1 
1368 §2 = 1682 § 2 
1369 = 1683 
1370 § 1 = 1684 § 1 
1370 § 2 = 1684 § 2 
1371 = 1685 
1372 § 1 = 1686 
1572 § 2 АА§ (1984) 747 
1373 § 1 = 1687 § 1 
1373 § 2 = 1687 § 2 
1374 = 1688 
1375 = 1690 
1376 = 1691 
1377 = 1689 
1378 § 1 = 1692 § 1 
1378 §2 = 1692 § 2 
1378 §3 = 1692 § 3 
1379 § 1 = 1693 § 1 
1379 § 2 ± 1 693 § 2 
1380 = 1694 
1381 = 1695 
1382 ±1696 
1383 § 1 = 1707 § 1 
1383 §2 = 1707 § 2 
1383 § 3 ± 1707 § 3 
1383 § 4 -1384 -

1385 = 1708 
1386 § 1 = 1709 § 1 
1386 § 2 ±1710 
1386 §3 = 1709 § 2 
1387 = 1712 
1388 -1389 = 1740 
1390 = 1741 
1390,1-е = 1741,1-е 
1390,2-е = 1741, 2-е 
1390, 3-є = 1741, 3-є 
1390,4-е = 1741,4-е 
1390,5-е = 1741,5-е 
1391 § 1 = 1742 § 1 
1391 §2 = 538 § 2; = 682 § 2; 

= 1742 § 2 
1392 = 1743 
1393 § 1 = 1744 § 1 
1393 § 2 = 1744 § 2 
1394 = 1745 
1394,1-е = 1745,1-е 
1394,2-е = 1745,2-е 
1394,3-є = 1745,3-є 
1395 = 1746 
1396 § 1 = 1747 § 1 
1396 § 2 = 1747 § 2 
1396 § 3 = 1747 § 3 
1397 = 1748 
1398 = 1749 
1399 § 1 = 1750 
1399 § 2 = 1751 § 1 
1399 § 3 = 1751 §2 
1400 ±1752 

Титул XXVII 
1401 _ 
1402 § 1 -1402 § 2 ± 1342 § 1-2 
1402 § 3 -1403 § 1 -1403 § 2 -1404 §1 -1404 §2 -1405 § 1 = 1315 § 1; ± 1317 
1405 § 2 = 1315 § 3 
1405 § 3 ±1316 
1406 § 1 ± 1319 § 1-2 
1406 § 2 -1407 § 1 ± 1347 § 1 
1407 § 2 = 1347 § 2 
1407 § 3 -1408 »1314 
1409 § 1 = 1344 
1409 § 1, 1-е = 1344,1-е 
1409 § 1,2-е = 1344,2-е 
1409 § 1,3-є = 1346 
1409 § 1,4-е ±1344,3-є 
1409 § 2 ±1349 
1410 ± 1350 § 1-2 
1411 -1412 § 1 -1412 §2 -1313 § 1 
1412 §3 = 1313 § 2 
1412 §4 = 1351 

1413 §1 # 1323, 1-е 
1413 §2 ±1324 § 1,4-е 
1414 § 1 ± 1321 § 1-2 
1414 §2 ±1321 §3 
1425 * 1324 § 1-2; • 1345 
1416 * 1326 § 1 
1417 ± 1329 § 1 
1418 § 1 = 1328 § 1 
1418 §2 ± 1328 § 2 
1418 §3 ± 1328 §2 
1419 § 1 = 1354 § 1 
1419 §2 = 1354 §2 
1420 § 1 ± 1355 § 1 
1420 §1,1-е ± 1355 § 1,1-е 
1420 §1,2-е ± 1355 §1,2-е 
1420 § 2 • 1356 § 1-2 
1420 § 3 * 1355 § 1; *1356 § 1 
1421 ±1360 
1422 § 1 ±1361 §1 
1422 § 2 = 1361 §2 
1422 § 3 = 1361 §3 
1423 § 1 -1423 § 2 ± 1354 § 3 
1424 § 1 ± 1358 5 1 
1424 § 2 ± 1358 5 1 
1425 = 1359 
1426 § 1 * 1340 § 1 
1426 § 2 -1427 § 1 1339 §3 
1427 § 2 -1428 -1429 § 1 ± 1337 § 1 
1429 § 2 ± 1337 §2 
1430 § 1 ± 1338 5 1 
1430 §2 = 1338 §2 
1431 § 1 ± 1332 
1431 § 2 -1432 § 1 ± 1333 5 1,1-е-З-є; 

± 1334 § 1 
1432 § 2 ± 1333 § 3,1-е 
1432 § 3 ± 1333 §3,2-е; ±1333 

§4; ± 1336 5 1,3-є 
1433 § 1 -1433 § 2 ± 1336 § 1, 5-е 
1434 § 1 ±1331 § 1,2-е-З-є: 

±1331 §2,2-е 
1434 § 2 ±1331 §2, 1-е 
1434 § 3 ± 171 §1 , 3-є; ±1331 

§ 2, З-є-5-е 
1435 § 1 = 1352 § 1 
1435 § 2 ±1335 
1436 § 1 ± 1364 §1-2 
1436 § 2 ± 1371,1-е 
1437 ± 1364 § 1 
1438 -1439 ±1366 
1440 ±1365 
1441 ± 1376 
1442 ±1367 
1443 ± 1378 §2,1-е-2-е; 

± 1378 § 3;± 1379 
1444 ±1368 
1445 § 1 ± 1370 § 1-2 
1445 §2 ± 1370 § 3 
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1446 ± 1371, 2-е 
1447 § 1 ±1373 
1447 §2 ±1375 
1448 § 1 = 1369 
1448 § 2 ±1374 
1449 = 1377 
1450 § 1 ±1397 
1450 § 2 ± 1398 
1451 ±1397 
1452 ± 1390 § 3 
1453 § 1 = 1395 § 1 
1453 § 2 ± 1394 § 1 
1453 § 3 ± 1394 § 2 
1454 ± 1390 § 1-2 
1455 ±1391,1-е-З-є 
1456 § 1 ± 1388 § 1 
1456 §2 ± 1388 §2; AAS (1988) 

1367 
1457 ±1378 § 1 
1458 ± 1387 
1459 § 1 ±1382 
1459 5 2 ±1383 
1460 -1461 ±1380 
1462 ±1381 5 1-2; ±1384 
1463 = 1386 
1464 § 1 = 1389 § І 
1464 § 2 = 1389 § 2 
1465 -1466 = 1392 
1467 ±1393 

Титул XXVIII 
1468 § 1 = 1717 § 1 
1468 § 2 = 1717 §2 
1468 § 3 = 1717 § 3 
1469 § 1 = 1718 5 1,1-е-З-є 
1469 § 2 = 1718 § 2 
1469 § 3 = 1718 8 3-4 
1470 = 1719 
1471 § 1 = 1728 § 1 
1471 §2 = 1728 § 2 
1472 § 1 = 1721 § 1 
1472 § 2 = 1721 §2 
1473 = 1722 
1474 = 1723 § 1-2 
1475 § 1 = 1724 § 1 
1475 § 2 = 1724 § 2 
1476 ±1725 
1477 5 1 -1477 § 2 -1478 = 1725 
1479 § 1 -1479 § 2 -1480 -1481 § 1 —1727 § 1 
1481 §2 = 1727 § 2 
1482 = 1726 
1483 5 1 = 1729 8 1 
1483 § 2 = 1729 § 2 
1483 § 3 = 1729 § 3 
1484 § 1 = 1730 8 1 
1484 § 2 = 1730 § 2 
1485 = 1731 

1486 § 1 = 1720 
1486 8 1, 1-е = 1720,1-е 
1486 § 1,2-е # 1720, 2-е 
1486 § 1,3-є ± 1720,3-є 
1486 § 2 -1487 § 1 -1487 § 2 = 1353 
1487 § 3 -
Титул XXIX 
1488 = 7 
1489 § 1 = 8 § 1 
1489 §2 # 8 § 2 
1490 = 11 
1491 § 1 ± 1 2 § 1 
1491 § 2 = 12 § 3 
1491 § 3 = 13 §2 
1491 § 3,1-е = 13 §2,1-е 
1491 § 3,2-е = 13 § 2,2-е 
1491 § 3,3-є -1491 §4 = із § 3 
1492 -1493 § 1 -1493 § 2 -1494 = 9 
1495 = 10 
1496 = 14 
1497 § 1 = 15 § 1 
1497 § 2 = 15 §2 
1498 § 1 = 16§1 
1498 § 2 = 16 §2 
1498 § 3 = 16 § 3 
1499 = 17 
1500 = 18 
1501 #19 
1502 § 1 = 20а 
1502 § 2 ±20Ь 
1503 = 21 
1504 = 22 
1505 -1506 § 1 ±23 
1506 § 2 ±24 §1 
1507 § 1 ± 2 3 ; ± 2 4 § 2 ; ± 2 5 
1507 § 2 = 24 § 2Ь 
1507 § 3 = 26Ь 
1507 §4 = 26а 
1508 = 27 
1509 ±28 
1510 § 1 ±35 
1510 § 2 -1510 §2,1-е ±48 
1510 §2,2-е = 49 
1510 §2, 3-є ±59 8 1 
1511 ± 54 § 1;±62 
1512 §1 = 36 § 1а + 2 
1512 § 2 = 36 6 1Ь 
1512 § 3 = 77Ь 
1512 §4 = 92 
1513 §1 ±73 
1513 § 2 = 46; ±81 
1513 § 3 = 47 
1513 § 4 = 93 
1513 §5 = 58 § 1-2 
1514 = 37 

1515 = 38 
1516 ±39 
1517 §1 ±30 
1517 § 2 -1518 # 57 § 1-2 
1519 § 1 -1519 §2 -51 
1520 § 1 ± 54 § 1-2 
1520 § 2 ±55 
1520 § 3 ±56 
1521 = 40 
1522 § 1 = 41 
1522 § 2 = 70 
1523 = 42 
1524 = 43 
1525 = 44 
1526 = 45 
1527 § 1 ±59 §2 
1527 § 2 + 74 
1 528 = 61 
1529 § 1 ±63 §1 
1529 § 2 ±63 §2 
1530 § 1 ± 65 5 3 
1530 §2 ±65 5 1-3 
1531 5 1 = 76 5 1 
1531 §2 = 7 6 § 2 
1532 § 1 = 78 §1 
1532 § 2 -1532 § 2,1-е = 78 § 2 
1532 §2,2-е = 78 § За 
1532 § 2,3-є = 83 § 1а 
1532 §2,4-е = 83 §2 
1532 § 3 = 78§ЗЬ 
1533 § 1 = 80 § 1 
1533 §2 = 80 §2 
1533 §3 = 80 § 3 
1534 ±82 
1535 ±84 
1536 § І = 85а; = 90 § 1 
1536 §2 -1536 §3 = 90 §2 
1537 = 86; = 87 § 1а 
1538 § 1 ±87 5 1 
1538 §2 ±87 §2 
1539 = 91 

Титул XXX 
1540 = 197 
1541 = 198 
1542 = 199 
1542,1-е = 199,1-е 
1542,2-е = 199,2-е 
1542,3-є = 199,3-є 
1542,4-е = 199,4-е 
1542,5-е = 199,5-е 
1542, 6-е = 199,6-е 
1542,7-е = 199,7-е 
1543 = 200 
1544 § 1 = 201 § 1 
1544 §2 = 201 §2 
1545 § 1 = 202 § 1 
1545 § 2 = 202 § 2 
1546 § 1 = 203 § 1 
1546 § 2 = 203 §2 
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ВСТУПНІ КАНОНИ (1-6) 

1 49, 68, 101, 113,224, 
379 п 45, 813 п 10, 849, 
882, 896 

1-6 67,67п 2,79,877 
2 73, 73 п 15, 74, 79, 97, 

826 п 35,892 
3 75,79,813 п 10 
4 75, 76, 79, 142 
5 75,77,79, 818 
6 77, 78, 78 п 26, 79, 826 

Титул 1. ВІРНІ, ЇХНІ ПРАВА 
1 ОБОВ'ЯЗКИ (кк. 7-26) 
7 82, 394, 659 
7-9 81,97 
7-26 81,330, 877 
8 83,598 
9 83,420 
10 87, 88, 97,438,438 

п 16,456 
10-26 420 
11 83, 84, 108 
11-12 97 
12 84, 86, 87,97 
13 88, 92,191 
13-25 87, 97 
14 89,191,340 пЗО 
15 89,90, 192,439,443 
16 90,494 п 4 
17 91 
18 89,91,393,394,476,629 
19 89,92,308 
20 92,93,439 
21 90, 93,440 п 22, 461, 

481, 487 
22-23 93 
23 93,365,661,802 
24 95,97,665,764,793 
25 94,97,456,695 
26 84, 87, 95, 394,487 

Титул II. ЦЕРКВИ SU11URIS 
І ОБРЯДИ ( <к. 27-41) 

27 69 п 8,99, 104,105, 10 
107, 110, 124, 224, 
427,85 

27-28 849, 852 п 13 
27-41 99 
28 34 п 9, 69,91, 109, 11 

111,114,115,115 пЗ 
124, 193,253,396, 53. 
602, 853, 861, 885 

29 117, 118,119,119п42 
44. ХМ п 85. 883,894 

29-30 ~ • -і'І Ч)в 
29-38 X, 853, 890 
29-41 849 
ЗО 119, 421,622 
31 118, 120,419, 798, 886 
31-34 117 
32 118,121,122,123,124 

194, 854, 890, 891 
33 118,123,124, 854, 890 
33-34 121 
34 124, 891 
35 115,118,124, 125, 602, 

60п 15,854,890,891 
п82 

36 118,125, 854 
37 72, 118,125,577, 854, 

882, 883 
38 118,125,126,194, 510 

624, 854, 882 
39 112,115,115 п 38, 116 

п 38,499 
39-41 72,110,115, 532.814 
40 116,116 п 38, 171,194, 

196, 338,486,499, 592 
41 72,116,116п38, 117, 

883 

Титул III. НАЙВИЩА ВЛАДА 
ЦЕРКВИ (кк. 42-54) 

42 129,130 
42-54 129,130, 496,877 
43 131,133,261,445,663, 

665 
43-49 129 
44 136, 638,647,652 
45 134,135, 136, 686 п 31 
46 137,138, 859 
47 136, 267 
48 141,142 
49 445,665 
49-54 129 
50 143,452,456 п 48 
51 143 
52 148 
53 147 
54 148,812 

Титул IV. 11АТР1ЯРШІ ЦЕРКВИ 
(кк. 55-150) 

55 155,203 п 5, 508 
55-150 107,155, 855 
55-176 849 
56 157, 663 
57 106,158,159,193,210 
58 160 
58-60 69,159 
59 114, 159, 204 
60 160,204 
61 160 
62 160 
63 160, 855 
63-77 160,175 
64 160 
65 161,174,178,184 
66 161, 184, 342,855 
67 77,161 
68 161 
69 161,646п42 
70 161,174,184 
71 161, 162, 176 

72 162, 646п42 
73 161, 162,647 
74 162 
75 162 
76 162, 169 
77 162,163, 647, 855 
78 163,855 
78-101 163 
79 163 
80 163, 165, 171 
81 164 
82 164,170, 178, 195 
83 164,165, 166, 178 
84 72, 165,251, 252 п 4, 

887 
85 165, 166, 176, 178, 188, 

193,235,236 
86 166, 167, 188, 531 
87 167 
88 167,443п25 
89 168,353 
90 168, 178,232 
91 169 
92 169, 170 
93 170 
94 170 
95 170,171, 178 
96 171 
97 171 
98 75,77,171 

99 172,251, 252 п 4 
100 167, 172, 178 
101 170, 172, 177,368. 625 
102 173,178, 186, 196 
102-107 235 
102-113 173 
103-109 173 
103 173 
104 161, 174, 175 
105 161, 174 
106 174,178 
107 174, 230 
108 175, 176,211 
109 175 
110 173,175,176, 665, 686 

пЗ 1,856, 860 
111 176 
112 164, 176, 178,812, 821, 

849,853 
113 176, 182 
114 168, 177, 181, 182 
115 176, 177, 178 
116 174, 178 
117 178 
118 179 
119 173, 178, 179 
120 178 
121 179 
122 171,176, 178,179, 180, 

181,341,627 
123 180, 181,341 
124 182 
125 168, 183 
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126 160,185 
126-132 183 
127 160,167, 178, 183 
128 160,183,184 
129 184 
130 180,184 
131 184 
132 136,185,223 
133 165,171,186,187,189, 
134 212,216,531 
133-137 186 
133-139 185,208,849,856 
134 188 
135 188 
136 186, 188, 189 
137 188,216 
138 186,188 
139 186,189,720 
140 190,191 
141 178,190 
142 178,190,211 
143 165, 190,191 
144 176, 182,192 
145 192 
146 159,176,192, 193 
147 193 
148 194,195 884 
149 176,196,197,231,859 
150 176,196,197,856 

Титул V. ВЕРХОВНІ 
АРХИЄПИСКОПСЬКІ ЦЕРКВИ 
(кк. 151-154) 

151 202,663,857,887 
151-152 202 
151-154 107,156,201,857 
152 75,203,205,530,665, 

766, 794 п 16,857 
153 201,204,857 
154 205 

Титул VI. МИТРОПОЛИЧІ ЦЕРКВИ 
ТА ИНШІ ЦЕРКВИ SUI IURIS 
(кк. 155-176) 
155 203,208,210,214,663, 

857, 887 
155-173 107,155, 886п76 
155-174 857 
155-176 203,207,767 
156 208,209,857,858 
157 209,210,858 
157-161 208 
158 210,211 
159 211,212,220,530 
160 188,189,212,214,221 
161 213 
161-162 213 
162 213 
163 213,214 
164 216,217,222 
164-171 214 
165 217,218 
166 217,218 

167 215,216,217,218,21 
220, 222,223,665,858 

168 220, 857, 859 
169 215,218,221 
170 211,221,222 
171 211,221 
172 211,220,222 
173 211,222,223,663 
174 223,224,858,887 
174-176 107,155,223,858 
175 106,224,720,858 
176 225,858 

Титул VII. ЄПАРХІЇ І ЄПИСКОПИ 
(кк. 177-310) 
177 102 п 7, 103 п 13,228, 

240, 664, 849, 852, 856 
177-310 227 
178 228,242,261,663,664, 

665, 780 
179 228 
180 160,229, 621 п 9, 639, 

859, 862 
180- 189 175,195,227,229,859 
181 166,167,230,647,859, 

860 
181- 187 849 
182 230,230 п 4,231, 859 
182- 183 342 
182-187 166,167 
183 162,230,352,621 п 9, 

646п42,859 
184 162,231,640 
185 162,231,647,859 
186 178,231 
187 638п16 
188 167,211,231 
189 231,236 
190-211 172,173,231,244 
190-209 171 
190 720 
191 232,812,821 
192 94, 168, 232, 610, 889 
193 116,120 п 48,194,195, 

232, 624,625,889 
196 93, 170 
197 233,515 
198 233,515 
199 233, 305 п 136,495 
200 171,233 
201 168,233 
202 72, 251, 252п4,887 
204 170,171,187,189, 220 
205 165,212,349,783 
206 195,234 
206-208 234 
207 72, 351, 861, 884 
208 170,234 
210 174,178,217,229,235, 

236,621 п 9,651 
211 176,221,229,235 
212 166,235 
212-218 229,235 

213 166, 178, 236 
214 236 
215 232 п 8, 236, 238 
218 621 п 9 
219 136 
219-233 236 
220 172. 178,236, 663 
221 189,236.241 п 19,640, 

641, 647 
221-233 223 
222 236 
223 178 
224 184,236,650,726 
224-231 877 
225 78 
227 211,301,621 п 9 
228 184,223 
229 184,236,332 
231 178, 241 п 19, 652 
232 178,236,241 п 19 
235 236,241 п 19 
234 236, 664 
235-242 237,341 
241 237, 665, 812 
243 232,638 
243-244 237 
243-263 237 
244 180 
245 237, 664 
245-251 237 
246 664 
247 237, 301,621 п 9. 

627, 638 
248 237 
251 640, 670 
252 181, 668 п 10 
252-261 238 
253 181,341,728, 802, 808 
255 181 
259-260 182, 803 
262 239, 240, 341 
262-263 238, 342 
263 187,240, 627,699 
264 187 
264-270 240, 784 
265-272 280 
267 626 
269 239,240 
270 187, 188 
271 241, 532, 707, 784 
272-275 227,241,342 
276-278 241 
278 587 
279-303 242 
279 242 
280 624,629,691 
281 242, 783 
282 243, 386 
284 243,640,783,886 п76 
285 342 
286 ' 243 
287 886 п 76 
288 672 
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289 93,244, 305 п 136, 515 
289-297 244 
290 244, 587 
291 244 
292 244 
293 244 
294 244,515, 886 п 76 
295 342,886п76 
296 244, 506, 577, 591 
297 244, 621 п9,783 
298-299 244, 785 
298-329 329 
301-303 244 
302 572, 871 
304 245 п 23 
304-310 244,587 
309 588 

Титул VIII. ЕКЗАРХ1ЯІ ЕКЗАРХИ 
(кк. 311-321) 
311 166,249 
311-321 229,249, 850 
312 223, 664 
313 191,250,624,780,783 
314 166,178 
317-318 250 
321 250 

Титул IX. СИНОДИ ЄРАРХІВ 
БАГАТЬОХ ЦЕРКОВ ЯЛ/СЖК 
(к. 322) 

322 72,126,165,251,252, 
443, 850, 860, 884 

Титул X. ДУХОВЕНСТВО 
(кк. 323-398) 

323 84,256,257,258, 262, 
263,263 п 20,264 

323-327 255,257 
323-398 255, 850, 861 
324 256,263,263п21 
325 256,264,266,268, 529 
326 256,261,263,267 
327 256,260,268,269,516 

529, 861 
328 272,273 
328-356 255,272 
329 109 п 19,258, 272,273 

274,364 
330 72,221,272,274,364, 

384,887 
330-341 877 
331 273,274,277 
331-341 255,274 
332 252 п 4,274, 277 
332-333 274 
333 117,252п 4,274, 277 
334 220,221,274 
335 629 
336 275 
337 275 
338 275 

339 94,275 
340 279,286,287, 364, 384 
341 94,273,276 
342 94, 695 
342-356 255,276, 277, 535 
343 78,117, 277 
344 273,277 
345 277 
346 277,278 п 62,285, 305 
347 278,861 
348 278,536 
349 278, 861 
349-367 849 
350 278,615,617, 861 
351 440 
352 117, 277, 280, 283 п 74 
353 280 
354 265,265 п 28,536 
356 280 
357 140,178,282,319, 364, 

371,531 
357-366 255,280,400 
358 283,319 
359 283 
360 283 
361 283,310 
362 283 
363 178,283 
364 371 
365 283 
366 282,283,310 
367 90,259 п 7 
367-393 284,352 
368 259, 285,285 п 77 
369 285 
370 284 п 77,285 
371 285, 285 п 80,286,286 

п 81,310 
372 287 
373 287,288,289,290,291, 

293,300 п 121,334, 
535,862 

374 303 
375 300, 303, 352 
376 304 
377 304,860 
378 305,352 
379 252п4,305 
380 305 
381 90, 305,308,494 п 4 
382 306, 537 
383 306, 307,538, 636 п 6 
384 263,307 
385 307, 537 
386 307 
387 263 
390 304,308 
391 309 
392 309 
393 283п74,310 
394 262,312,313,315,316, 

324, 655,856 
394-398 255,310,312, 324 

395 317, 523,526 
396 316,317,319,371 
397 178,316, 324 
398 318 

Титул XI. МИРЯНИ (кк. 399-409) 
399 84, 306, 331,332, 333, 

334, 347, 861, 877 п 61 
399-409 329, 877 
400 331,332,336 
400-409 331, 877 
401 306,331,332,335,336 
402 331,332, 337 
403 331,332, 338 
404 331,332,338,339 
404406 338 
405 331,339 
406 331,340,340 п 30 
407 331,332,340 
408 147,331,332, 340,341 

668 п 10 
409 331,332, 340, 341, 

341 п 34 

Титул XII. МОНАХИ ТА ИНШІ 
ЧЕНЦІ І ЧЛЕНИ ИНШИХ 
ІНСТИТУТІВ ПОСВЯЧЕНОГО 
ЖИТТЯ (кк. 410-572) 
410 84, 89, 334, 347, 861 
410-432 347, 862 
410-503 862 
410-572 345, 346, 347, 850, 862 
411 348 
412 348 
413 349,700 
414 349 
415 349,350 
416 350 
417 350 
418 349, 350, 663, 783 
419 " 351 
420 351 
421 284п77, 351 
422 351 
423 352, 377,629, 691 п4 
424 352 
425 352 
426 352 
427 352 
428 352 
429 94,352 
430 168, 352 
431 352, 364, 383 
432 72,353, 359,379, 

878,883,884 
433 104 п 14, 354 
434 349 п і 6, 354 
435 354,355 
436 350, 354, 355 
437 355, 366, 377, 587 
438 355 
439 355 
440 178, 355 
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441 348,349 п 16,356,356 495 371,388 549 370, 371, 388, 856 
п 21, 377 496 371,387 550 357, 388 

442 356, 621 п 9 497 372, 375, 382 551 372,373,389 
443 356, 379 497-498 389 552 373,389, 668 п 10, 671 
444 357, 378, 621 п 9 497-503 371 553 371, 375, 389, 806 
445 357, 379 498 372 554 390, 554 
446 357 499 372,373,389 554-562 862, 863 
447 357 500 372, 373, 374, 389 555-562 390 
448 94,357,379 500-503 389 556 587, 630 п 31 
449 358,380 501 374, 671, 684, 806, 856 557 621п9,654 
450 358,362, 367, 379, 622, 502 371, 375, 554 558 629 

632 п34 503 375 559 622 
451 72,359,379 504 375, 383 560 532 
452 357, 359, 379 504-553 862 562 806 
453 94, 360,380 505 349 п 15, 376 563 390, 554, 623 п 17 
454 360,379 506 178, 376 563-569 390, 863 
455 360 507 178,376, 377, 630 п 31 564-569 391 
456 360 508 377, 630 п 31 566 587,630п31 
457 361, 367 509 355,377,586 567 629 
458 360, 361 510 377, 630 п 81 568 622 
459 360,361,381 511 349п 16,356п21,377 570 367, 391, 863 
459-461 381 512 262,349 п 16,378 571 391 
460 361 513 378,621 п 9,649 п 52 572 391,863 
461 361,363,381 514 378, 653 
462 362,364,375,381 515 357, 378, 642, 649 Титул XIII. ОБ'ЄДНАННЯ ВІРНИХ 
463 362 516 379 (кк. 573-583) 
464 362,382,383,632 п 34 517 72, 357,358, 359, 360, 573 309,332,393,394,395, 
465 363,381, 381 п 48, 387, 37 381,382, 622,632 401,476,628, 864 

388 п34 573-583 92,309,332 п 8,393, 
466 363,364 518 380 850, 864 
466-468 383 519 360,380 574 395, 629 
467 353, 361,363, 383,384 520 380 575 178,216,252,393,397, 
468 353, 363 521 380 398, 399 
469 364 522 380 576 393, 396 
470 364 523 361,380,381,382 577 393, 394, 395, 397, 399 
471 364,384 524 361,381 578 393,399, 400 
472 365,533 525 361,363,381,383 579 178,393,399,400 
473 305п136,365,385 526 381, 383 580 393,399,400 
474 365,385 526-529 381 581 393,399,400 
475 365 527 93,359, 362,363,382, 582 394,398,401 
476 366, 385 63п34 583 178,216,393,397, 398, 
477 366,385 527-529 333 399 
478 366 528 382 
479 366,386,473 529 363,382, 384 Титул ХГУ. ЄВАНГЕЛИЗАЦІЯ 
480 242,366 530 383 НАРОДІВ (кк. 584-594) 
481 367,391 531 383 584 89,406,407,410,421, 
481485 863 532 362, 383 423,437,458,473 п 82, 
482 367 533 353,363, 364, 383 864 
483 367 534 353,376,384 584-585 581 
483-485 367 535 384 584-594 403,404,850,864 
484 367 536 364, 384 585 89,177,182,407,410, 
485 367,368 537 384, 532 414,428,456 
486 178,349,354,368 538 365, 385 586 120,419,466,620 п 8 
487 368 539 385 587 83,420,620 п 8 
487-488 386,п 151 540 366,385 588 119,120,420,421,620 
488 368,386 п 51,387 541 94, 385 п8, 864 
489 369 542 385,473 589 412,421,422, 864 
489-491 369 543 386 589-593 421 
490 369 544 369,386, 386 п 51 590 421,422,423 
491 370,371 545 369,386 п 51, 387 591 421,423 
492 370 546 372, 387 592 421,423, 864 
493 370,388 547 363, 388 593 421,425,428 
494 371,375,388 548 369, 388 594 417,425,426,461 
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Титул XV. ЦЕРКОВНЕ НАВЧАННЯ 
(кк. 595-666) 
595 435,436,437,455,466, 

476,481 
595-597 460 
595-606 93,434, 465 
595-666 233,431,850, 865 
596 439,470,473, 
597 148,443,445,446,450, 

451,453,453 пп 41,42, 
454,455,456,465,466, 
477 

598 270 п 43,436,444, 
446,447,448,450,451, 
452,455,456,457,462, 
465,477,796 

598-600 88 
599 437,440,442,444,445, 

446,457,460 п 56,465 
600 437,440,442,443,445, 

451,457,465,472 
601 472 
601-603 457 
601-605 866 
602 458 
603 433,457,458 
604 458,459 
604-605 458 
605 176,459,472,484 
606 444,446,460,461,481, 

485, 866 
607 332,466 
607-626 434,466 
608 467,470,471 
609-616 434,467 
609 468,470 
610 265,338,365,407 п 9, 

440,467,468,470, 823, 
865 

611 440,469,823, 865 
612 365,469 
614 265,470,823 
614-623 471 
615 471 
616 436,471 
617 439,472 
617-626 434 
618 93,339п28 
619 472 
620 339 п 28,400,472 
621 75,221,472,486,887 
622 72,177,182,252 п 4, 
472,487, 887 
623 339 п 28 
624 339 п 28,385,440,473, 

486 
625 472,473, 615,617 
626 473 
627 331,440 
627-650 434,474 
627-629 92 
628 92,472,475,481,502 
629 92,475,476 
630 474,475,476 

631 93,475,478 678 501, 889, 888, 890 
631-639 93,434,474,475 679 501 
632 476,479 680 501 
634 339 п 28,472,475,476 681 502, 867 
635 472,477 682 332, 502, 622 
636 477 683 332, 503 
637 477 684 503 
638 472,474,477 685 83, 504, 505, 867 
639 93, 339 п 28,474,477, 686 505 

п88 687 505 
640-645 93,434,478 688 505 
641 479,636 п 6 689 506, 509 
642 220,479,480, 866 690 506 
643 479 691 506 
644 440,479 692 507 
645 339 п 28 693 280, 508 
646 339 п 28,478,480 694 508, 867, 885 
646-650 434,480 695 508 
647 480,865 696 72,252 п 4, 280, 509, 
648 480,628 673,885 
649 220, 866 697 510, 885 
650 440,480,481 698 511 
651 481,482 699 117,456,512 
651-666 434,481 700 512 
652 176, 221,484 701 499, 513, 868 
653 482 702 513 
654 482,483,484 п 99 п 703 280,513 

100 704 280,513, 887 п 76 
655 483 705 280,514 
655-658 484 706 514,867 
656 464,486 707 515 
656-657 601 пЗ 708 515 
657 196, 220,221,464,486, 709 221,515, 887 п 76 

49 866, 886 п 76 710 516, 887)1 76 
658 487 711 516 
659 484 712 517, 517 п 24 
660 484 713 517 
661 484,485, 866 714 517, 887п76 
662 486 715 518 
663 485,487 716 518 
664 176,182,221,487,488 717 519 

112,113 718 519 
665 433,488 719 520 
666 489, 867 720 252п4, 520, 521 

721 521 
Титул XVI. ПРО БОЖИЙ КУЛЬТ 722 117, 522, 626, 673 
І ЗОКРЕМА ПРО СВЯТІ ТАЇНСТВА 723 522 
(кк. 667-895) 724 523 
667 494 725 317, 523 
667-674 493 726 523, 626 
667-775 867 727 220,221,524, 868 
667-866 850 728 524, 868 
667-895 493 729 525, 868 
668 494 730 525 
669 494,496 731 525 
670 494,496,615 732 525 
671 221,494,496, 559, 599, 733 526, 757 

615 734 526, 757 
672 262,494,498 735 312 158,317, 527 
673 494,499 736 527 
674 117,494,499,513 737 528, 868 
675 500, 533 738 529 
676 500 739 312 п 158, 317, 529 
677 500, 501,506, 509, 867 740 529, 869 
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741 529, 868, 887 п 76 
742 530 
743 530 
744 313,530 
745 530 
746 531 
747 531 
748 365, 532 
749 532 
750 532 
751 533 
752 533 
753 533 
754 270,313,534,827 
755 534 
756 93, 534 
757 535 
758 110 п 21,299, 302, 535 
759 536, 621 п 9, 626, 887 

п76 
760 221,536, 539 
761 313 п 159,536 
762 359,534, 535,537,538 

622,636 п 6 
762-768 823 
763 359, 538, 622 
764 78, 538 
765 538 
766 538 
767 538,626,672 
767-772 533 
768 539 
769 276,303,539 
769-772 276 
770 276,539 
771 273,539,540 
772 540 
773 540 
774 540 
775 540 
776 541, 542, 543, 561,564 

565, 566, 772 
776-866 493, 541,850, 869 
777 544 
778 544 
779 544, 554, 752, 774 
780 545,546,772,827,871, 

894 п 85 
781 83, 545, 546, 547, 824, 

871,894п85 
782 547, 737 
783 547 
784 252 п 4, 548, 778 
785 548, 778 
789 548, 550, 552, 622 
790 546, 549, 872п47 
790-812 823 
791 539, 549 
792 252п4, 550 
793 78, 550 
794 550,777 
795 551, 581 
796 551, 552, 575, 871 
797 552, 871 

798 552 
799 552,660 
800 552,622 
801 553,563 
802 537, 548, 553 
803 554, 620п8,872 
804 301,537, 554, 655 
805 382, 384, 537, 554 
806 72, 555, 872 
807 90, 555 
808 555, 627 
809 72, 556, 627, 872 
810 556,627, 872 
810-812 628 
811 72, 504, 557, 627, 872 
812 557, 627 
813 550, 557 
814 554, 558, 580, 797 
815 558 
817 543, 560, 564, 580 
818 560, 776, 819 
819 561 
820 562 
821 553, 563,632п34 
822 561,563,564,567 
824 564, 565, 566, 567 
825 93,568,632 п 34 
826 72,568,569,873 
827 569,579 
828 72,111,569, 570,631, 

6, 869, 870,883 
828-837 777 
829 570,571,855 п25 
830 72,571,572,663, 871, 

О С 

831 
бо 
573, 626, 872 

832 543,547, 551,573,67 
823,871 

833 573,574,599 
834 558, 559, 570, 574, 575, 

59 872 
835 72, 543, 559, 574, 856, 

86, 870, 871 
836 575 
837 575 
838 575,887п76 
839 559 
840 550, 576, 577 
841 577 
842 577 
843 577, 578 
844 578 
845 543,578 
846 543,578 
847 578 
848 543,579 
848-852 569 
849 580 
850 579 
851 580 
852 580,581 
853 581,584 
854-861 123, 553 
853 582, 583 

856 583 
857 583 
858 583 
859 583,584 
860 584 
861 501,545,584 
862 553,581,781 
863 585 
864 585, 586 
867 586 
867-895 850 
868 586 
869 587,588 
869-873 245 
870 587 
871 245п23, 588 
872 588 
873 588,694 
874 78, 589, 600 
875 589, 620п 8 
876 589 
877 589,590 
878 590 
879 591 
880 196,591 
881 591 
882 592 
883 117,592 
884 592 
885 592 
886 592,593 
887 593 
888 178,593 
889 593,632 п 34 
890 594 
891 594 
892 594 
893 594 
894 595 
895 595 

Титул XVII. ХРЕЩЕНІ 
НЕКАТОЛИКИ, ЗГІДНІ НА ПОВНУ 
ЄДНІСТЬ З КАТОЛИЦЬКОЮ 
ЦЕРКВОЮ (кк. 896-901) 

896 598 
896-901 597, 598, 850,873 
897 83,179, 599 
898 220,221,602, 886 п 76 
899 602 
900 603,622,736 
901 603 

Титул XVIII. ЕКУМЕНІЗМ, 
АБО НЕОБХІДНІСТЬ ПЛЕКАННЯ 
ЄДНОСТІ ХРИСТИЯН 
(кк. 902-908) 

902 456,609,621,873 
902-908 607, 609, 850, 873 
903 453 п 41, 610, 616, 873 
904 142,177,182,222,252, 

612, 874, 887, 888 
905 613,874 
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906 614,874 
907 615,874 
908 83, 612,616,874 

Титул ХГХ. ОСОБИ І ЮРИДИЧНІ 
АКТИ (кк. 909-935) 
909 594,621,622,845п6 
909-918 620 
909-935 79,619,877 
910 621,621п12,735 
911 814 
912 623,773,779,780 
912-917 814 
913 623 
914 623 
915 623 
916 72,120 п 48,126,194, 

232,510,550,571,623, 
624,625,626 п 22,780, 
869, 883 п 72,885 

917 623 
918 627 
919 627 
920 176,628 
921 106,163,187,210,396, 

629,691 
922 210,396,630,631,697, 

735 
923 396,629 
924 351,630,646 
925 630,697 
926 631,697 
927 398,399,630 
928 178,630 
929 631 
931 631,652,818 
932 359,632,641,644,652 
933 562,632 
934 351,360,373,373 п 37, 

376, 632,633 
935 633 

Титул XX. УРЯДИ (кк. 936-978) 

936 166,636,637,835 п 48 
936-937 636 
936-978 79,635,877 
937 167,180,637,656 
938 166,379,637 
938-964 637 
939 378,638 
940 179,639,648 
941 639 
942 177, 639,643 
943 640,653п60 
944 640,655 
945 187,640 
946 632 п 34,641,641п 22, 

652 п 57 
947 642,642 п28 
947-956 161,230 
947-960 218,256,356,641, 

642 п 28 
948 642, 642 п28 
949 161, 642п28, 643 

950 161,643,879, 880 
951 643 
952 161,357,643 
953 161,173,174,217,218, 

644 
954 78,161,632 п 34, 644 
955 645 
956 161, 642 п 28, 646, 892 
957 162,646, 650 
958 642 п 28,647 
959 647 
960 642 п28,647 
961 650,698 
961-964 648 
962 649 
963 649 
964 650 
965 179,621 п 9, 650,669 
965-978 650 
966 651 
967 651 
967-971 651 
968 632п34,651 
969 180,652 
970 183, 652, 784 
971 652 
972 653,655 
972-973 653,785 
973 653 
974 181,654,670 
975 181,654,783 
976 654,655,670 
977 656 
978 656,783 

Титул XXI. ВЛАДА УПРАВЛІННЯ 
(кк. 979-995) 

979 356, 659,668, 832 
979-995 79,657,877 
980 660,832 
981 237,661,662, 832 
982 662 
983 663,667 
984 190,215,360,663,667, 

70 777,782,802 
985 196,664,667,754,780 
986 666 
987 663,664,667,780 
988 662,667 
989 668 
990 669 
991 669 
992 670,671,894 
993 671 
994 572,671,673 
995 672,673 

Титул XXII. РЕКУРСИ ПРОТИ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕКРЕТІВ 
(кк. 996-1006) 

996 680 
996-1006 488, 534, 671, 675,716, 

783,785, 808, 850,874 

997 648,681,682,686 
998 681,682 
999 679, 681, 682, 683, 808 
1000 684 
1001 682, 684, 808 
1001-1002 684 
1002 219,684,808,874 
1003 679,684 
1004 685 
1005 680, 685, 686, 874 
1006 175, 682,686,687 пп 

33,34,874 

Титул XXIII. ДОЧАСНЕ МАЙНО 
ЦЕРКВИ (кк. 1007-1054) 
1007 691,695 
1007-1009 690,692 
1007-1054 90,239,352,401,689, 

864, 877 
1008 332,691, 692 
1009 629,692, 693, 864 
1010 693 
1010-1021 690,693 
1011 695 
1012 94,276,476,696,887 

п76 
1013 252 п 4,519,696,887 

п76 
1014 94,696 
1015 94,696,878,879,879 

п 65, 885 
1016 696,697 
1017 694 
1018 693, 694,695 
1019 693,695 
1020 698,827 
1021 309, 697, 698, 887 п 76 
1022 700, 887п76 
1022-1033 692,698 
1023 357,701 
1024 698,699,700,702 
1025 701,702 
1026 702 
1027 702 
1028 701,702,703 
1029-1031 703 
1031 78,691,696 
1032 703 
1033 180,703 
1034 654, 703,723 
1034-1041 593, 690, 703,705 
1035 704 
1036 178,240,241,705,706, 

735,741,856 
1037 178, 593,707 
1038 704 
1039 704 
1040 707,827 
1041 627,704 
1042 690, 697,699,704 
1043 620 п 8,708 
1043-1054 276,690, 707 
1044 708 
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1045 708,710 
1046 708 
1047 628, 709 п 20 
1048 664, 709 
1049 664, 709 
1051 710 
1052 711, 856п26 
1053 711 
1054 178,712 

Титул XXIV. СУДОЧИНСТВО 
В ЗАГАЛЬНОМУ (кк. 1055-1184) 
1055 715, 765 
1055-1057 715 
1055-1184 713,803, 877 
1056 715,765,767 
1057 716 
1058 136,716 
1058-1085 716 
1059 168,716,718,767 
1060 175,716,718п22,722, 

766,772,804,856 п 27 
1060-1085 748 
1061 717,718 п 22,719,722, 

766 
1062 168,175,176,178,717, 

718,720,722,730,747, 
762,766,856 

1062-1063 720,856 
1063 176,178,314,717,718, 

719, 722,766, 767, 855 
п 24,856 

1064 187,211,719, 858 
1065 719,720,767 
1066 665,717,720 
1067 176,720,881 
1068 252 п 4,721,881,887 
1069 721 
1070 721 
1071 722,731 
1072 722,731 
1073 722,724 
1074 626,723 
1074-1081 723 
1075 626,723 
1076 723 
1077 723 
1078 723,804 
1079 626,723 
1080 723 
1081 723 
1082 724,750 
1083 724 
1084 178,189,314,315,724, 

725,726,748,769,778, 
779,804,886 п 76 

1085 724,727,733,748,757, 
769 

1086 621 п 9,638,665,725 
1086-1093 725 
1087 178, 216, 341 п 35, 725 
1088 640, 726 
1089 727 

1090 665, 726, 748 1145 737 
1091 725, 726,775 1146 737 
1092 727 1147 737 
1093 341 п 35, 665,727,753 1148 737 
1094 727, 748, 804 1149 737 
1094-1101 727 1150 737, 761 
1095 727, 748, 780 1151 738, 739 
1096 727, 775, 780 1152 738, 802, 804, 807, 844 
1097 728, 747, 780 1153 738 
1098 727 1154 738, 807 
1099 341п35,728 1155 739 
1100 728 1156 739 
1101 182,341 п 35,728,778 1157 739 
1102 728,884 1158 739 
ПОЗ 168,729,751,774 1158-1 162 739 
1103-1116 729 1159 740 
1104 729,747,748 1160 740 
1105 729,731 1161 740 
1106 627,729 1162 740 
1107 729,732 1163 740 
1107-1109 731 1164 740 
1108 730 1164-1167 740 
1109 730 1164-1184 740 
1110 730,747,748,753, 804 1165 741 
1111 730,732 1166 741 
1112 730 1167 741 
1113 730, 802 1168 741 
1114 731 1168-1184 741 
1115 656,731 1169 741 
1116 731 1170-1171 742 
1117 731,748 1171 742 
1117-1123 731 1172-1173 742 
1118 731,741,748 1174 724 
1119 722, 734, 749 1175 742 
1120 731,747 1176 742 
1121 732, 749 1177 742 
1122 732, 739 1178 742 
1123 732 1179 742 
1124 732 1180 743 

1124-1128 732 1181 741,743 
1125 733 1182 741, 743 
1126 733 1183 741, 743 
1127 733,748 1184 743 

1128 
1129 

733 
733 

Титул ХХУ СПІРНИЙ ПРОЦЕС 

1129-1133 733 (кк. 1185-1356) 

1130 733 1185 747,748, 805 
1131 733,775 1185-1342 782 
1132 734 1185-1356 745, 768, 803, 877 
1133 734 1186 748 
1134 620 п 8, 734, 750, 774 1187 747, 748, 750, 805 
1134-1138 734 1188 748, 749 
1135 735 1190 747, 749 
1136 622, 735 1191 749 
1137 735 1192 750 
1138 735 1192-1193 750 
1139-1148 735 1193 747 
1139 736, 750, 804 1194 749, 805 
1140 756 1195 747,751 
1141 621п 9,736 1196 747,751 
1142 736 1198 753,756 
1143 736 1199 774 
1144 736 1201-1206 749 
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1207 753 1313 769 
1208 753 1314 762,778 
1210 753 1316 762 
1211-1219 753 1319 762,764 
1212 753, 805 1320 752,762,777 
1213 595, 754, 805 1322 738, 743, 752, 762 
1217 754, 760, 775 1323 738,761 
1220-1227 754 1324 761 
1221 780 1325 761, 764 
1226 627 1326 762 
1228-1254 754 1326-1329 762 
1229 754 1328 764 
1231 622, 754 1330 764 
1240 754,756,775 1330-1333 761, 763 
1242 753, 754 1337 764 
1243 595 1337-1342 763 
1253 754, 760 1343 768, 769 
1254 754, 760 1343-1356 782 
1255-1262 755 1345 751 
1255 755, 776 1346 751 
1256 755 1354 769 
1259 755 1355 769 
1260 755,759 
1262 755 Титул XXVI. ДЕЯКІ СПЕЦІЯЛЬШ 
1263-1264 755 ПРОЦЕСИ( <к. 1357-1400) 
1265-1266 754 1357 772 
1267 732 1357-1359 772 
1270 769 1357-1377 553,771 
1272 750, 751 1357-1400 771,877 
1273 750 1358 772,776 
1274 750 1359 626,724,772,779,880,8 
1275 750 1360 620п8, 727 
1276 763, 806, 807 1360-1361 774 
1277 763 1362 751,774 
1278-1280 751 1362-1363 774 
1281 755, 756, 757, 759, 775 1363 747, 750, 751,752, 774 
1281-1289 755 1364-1567 775 
1283 747 1364 756 
1284 752 1365 760, 775 
1287 753,757 1366 755, 775 
1289 751 1367 776, 781 
1290 749, 757,763 1368 554, 776, 777,780 
1291 753, 757, 758, 759, 760, 1368-1371 776 

778, 781 1369 752,777 
1292 747, 757 1370 548,554,752,764,776,7 
1293 757 1371 777 
1294 757 1372 778 
1295 757 1372-1374 764, 778 
1297 757 1373 778 
1298 806 1374 778 
1299 762 1375 768 
1300 749, 757 1376 751,768 
1301 757 1377 776 
1302 748, 762 1378 779 
1303 632 п 34, 722, 736, 747, 1378-1382 779 

748,752,763 п41 1379 769,779, 780 
1304 724, 748,762 1380 779 
1305 747,761 1381 779 
1307 762 1382 727, 780 
1308 769 1383 780 
1309 762 1384 582, 620 п 8, 781 
1310 730, 740, 749, 762 1385 782 
1311 762,778 1385-1387 314,782 

1386 313, 321,766, 768, 782 
1387 314,782 
1388 782 
1388-1400 244, 653,655 
1389 783 
1389-1390 783 
1389-1396 782 
1390 783, 798 
1391 243, 783 
1391-1394 783 
1392 784 
1392-1394 784 
1393 784 
1394 784 
1395 785 
1396 671, 684 п 27, 785,786 
1397 785,786 
1397-1400 785 
1398 653, 786 
1399 786 
1400 684п27,786 

Титул XXVII. КАРНІ САНКЦІЇ 
В ЦЕРКВІ (кк. 1401-1467) 

1401 789, 790, 875 
1401-1467 315,656,787,788, 850, 

874 
1402 78,310,315,715, 765, 

791,793,794, 801,802, 
803, 807, 808, 876 

1403 793 п 28,794,803 
1404 793 
1405 233,252п4,794 
1406 95,178, 794 
1407 794,796 
1409 791,793 п 28,794, 806 
1410 317 
1411 798, 803 
1412 798,818 
1413 621,792 
1414 790, 802 
1415 792 п13, 806 
1418 792 п 13 
1419 795 
1420 795 
1421 632 п 34 
1422 793 п 28 
1423 626, 876, 795 
1424 791,792, 793 п 28 
1426 358, 792, 808, 875 
1427 798 
1428 798 
1430 670 
1431 517, 668, 795, 845 п 6, 

876 
1433 173,217,317, 796 
1434 173,235 п 14,517,644, 

670, 795, 876 
1436 315,358,446,456,457, 

459,462, 656, 794, 796 
1436-1467 358 
1437 358, 794, 796 
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1438 169,170,188,235 п 14, 
794,797,858 

1439 475,791,797 
1440 791,797,799 
1442 315,799 
1443 174,218,799 
1444 174,218 
1445 315,322 
1446 796 
1448 394 
1450 315, 358, 537, 875 
1450-1451 656,738 
1451 797 
1452 93,791,798 
1453 301,315,739,789 
1455 797 
1456 757,789,799, 875 
1457 799,875 
1458 315,799 
1459 530,531 
1460 315,798 
1461 519 
1464 357,656,835п48 
1465 72,120,419,798,854, 

886 
1467 315 

Титул XXVIII. ПРОЦЕДУРА ПРИ 
гШСЛАДАННІ КАР (кк. 1468-1487) 

1468 783,802 
1468-1482 793 
1468-1487 315,656,804,850,876 
1469 803 
1470 803,805 
1471 753, 768,803,805 
1471-1482 375,803 
1472 358,804,805 
1473 804,805 
1474 804,805 
1474-1482 805 
1475 804,805 
1476-1479 805 
1479-1480 806 
1481 806 
1482 806 
1483 807 
1483-1485 806 
1484 807 
1485 807 

1486 765,801,807,808 
1486-1487 807,876 
1487 671, 684 п 27,765, 808 

Титул ХХГХ. ЗАКОН, ЗВИЧАЙ 
І АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ 
(кк. 1488-1539) 
1488 33,176,219,811,811 п 8 

1488-1505 810 
1488-1559 79, 809, 877 
1489 812 
1490 35,35 п 12, 83, 545, 592, 

621, 622, 813, 871 
1491 622, 626, 813, 814 
1492 527 п 45,814, 814 п 14, 

842 
1493 395,646 п 42,665, 782, 

813,815,817 
1494 818,821 
1495 97,357,638,651,726,818 
1496 818,819, 870 
1497 819 
1498 176,820,833,892 
1498-1501 820 
1499-1501 821 
1499 36п 17,75,758, 821, 
831 п44,833, 849,881, 
882, 891,896 
1499-1501 821 
1500 97, 818, 823 
1501 821,823, 826 п 35, 831 

п44,833,893,894 
1502 78,79,479,826,831 
1503 826 
1504 827,843,844 
1505 827 
1506 828,829п39,830 
1506-1507 829 
1506-1508 79 
1506-1509 828 
1507 830,831 
1508 831 
1509 831 
1510 638,680,832 
1510-1516 832 
1510-1520 685 
1510-1539 831 
1511 785, 786, 832 

1512 833 
1513 650п 53, 833 
1514 629, 638,654, 685 п 

785,786, 833, 837 
1515 834 
1516 834 
1517 835 
1517-1520 783,834 
1518 648,681, 681 п 22,749, 8 
1519 629,685 п 28,785,786,8 
1520 785, 786, 834, 836 
1521 836 
1521-1526 836 
1522 836 
1523 836 
1524 836 
1525 836 
1526 836 
1527 834,837 
1527-1530 837 
1528 837 
1529 837 
1530 237,487, 838 
1531-1535 838 
1531 838 
1532 838 
1532-1535 838 
1533 839 
1534 839 
1535 839 
1536 557, 650, 650 п 53, 839 
1536-1539 839 
1537 726, 766,818, 840 
1538 233, 840 
1539 841 

Титул XXX. ДАВНІСТЬ 
І ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСУ 
(кк. 1540-1546) 
1540 738, 843 
1540-1542 843 
1540-1546 79, 694, 843, 877 
1541 843,844 
1542 694,844 • 
1543 845 
1543-1546 844 
1544 162,642 п 29,784, 845 
1545 845 
1546 846 
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8.2. Представлення Патріяршої Церкви (к. 79) 135 
8.3. Стосунки з Митрополитами (к. 80) 136 
8.4. Зв'язок з Апостольським Престолом (к.81) 136 
8.5. Декрети, вказівки та соборні послання (к. 82 §§ 1-2) 136 

8.6. Порада (к. 82 §3) 136 
8.7. Візитації (к. 83) 137 
8.9. Регіональна співпраця (к. 84) 137 
8.10. Церковна юрисдикція і єпископи (к. 85) 137 
8.11. Канонічне призначення, висвячення єпископів та інтронізація (к. 86) 138 
8.12. Єпископи патріяршої Курії (к. 87) 139 
8.13. Взаємини з єпископами (к. 88) 139 
8.14. Взаємини зі священнослужителями (к. 89) 139 
8.15. Патріярші вилучення (к. 90) 140 
8.16. Літургічне згадування (к. 91) 140 
8.17. Єдність з Римським Архиєреєм (к. 92) 140 
8.18. Проживання (к. 93) 141 
8.19. Відправа Божественної Літургії (к. 94) 141 
8.20. Учительська роль (к. 95 § 1) 141 
8.21. Нагляд за єпархіяльними єпископами (к. 95 § 2) 141 
8.22. Молитви і побожні вправи (к. 96) 142 
8.23. Церковне майно (к. 97) 142 
8.24. Угоди з секулярною владою (к. 98) 142 
8.25. Особові статути (к. 99) 142 
8.26. Кілька єпархій і цивільна влада (к. 100) 142 
8.27. Роль єпархіяльного єпископа (к. 101) 143 

9. Синод Єпископів і Патріярша Церква (кк. 102-113) 143 
9.1. Учасники (к. 102) 143 
9.2. Процедура (к. 103-109) 144 
9.3. Компетенція (к. 110) 145 

10. Патріярша Курія (кк. 114-125) 146 
10.1. Заснування (к. 114) 146 
10.2. Постійний Синод (к. 115-121) 147 
10.3. Патріярший економ (к. 122) 148 
10.4. Патріярша канцелярія і архіви (к. 123) 149 
10.5. Патріярші ради (к. 124) 150 
10.6. Витрати курії (к. 1125) 151 

11. Вакантність чи перешкода в діяльності Патріяршого Престолу (кк. 126-132) 151 
12. Митрополити Патріяршої Церкви (кк. 133-139) 153 

12.1. Митрополити в межах патріяршої території (к. 133-137) 154 
12.2. Митрополити за межами патріяршої території (к. 138) 156 
12.3. Призначені митрополити (к. 139) 156 

13. Патріярший собор (кк. 140-145) 156 
14. Територія Патріяршої Церкви (кк. 146-150) 159 

14.1. Територіяльні кордони (к. 146) 159 
14.2. Вірні инших Церков sui iuris (к. 147) 160 
14.3. Патріярші візитації (к. 148) 160 
14.4. Призначення єпископів у діяспорі (к. 149) 161 
14.5. Права й обов'язки єпископів у діяспорі (к. 150 § 1) 161 
14.6. Дія синодального законодавства у діяспорі (к. 150) 162 
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Титул V. ВЕРХОВНІ АРХИЄПИСКОПСЬКІ ЦЕРКВИ (кк. 151-154) 167 
1. Верховний архиепископ і Верховні Архиєпископські Церкви (кк. 151-152) 168 
2. Вибори верховного архиепископа (к. 153) 169 
3. Верховний архиепископ як кардинал 170 

Титул VI. МИТРОПОЛИЧІ ЦЕРКВИ ТА ИНШІ ЦЕРКВИ SUI IURIS (кк. 155-176) 173 
1. Митрополичі Церкви sui iuris (к. 155) 174 

1.1.1. Паліюм (к. 156) 174 
1.1.2. Митрополича влада (к. 157) 175 
1.1.3. Митрополичий престол (к. 158) 176 
1.1.4. Права й обов'язки митрополитів (к. 159) 176 
1.1.5. Взаємні консультації 177 
1.1.6. Літургічні Згадування (кк. 161-162) 178 
1.1.7. Візитація до Римського Архиерея (к. 163) 178 

1.2. Рада Єрархів (кк. 164-171) 179 
1.2.1. Термінологія 179 
1.2.2. Єпископи, яких належить скликати (к. 164) 180 
1.2.3. Обов'язок відвідувати Раду Єрархів (к. 165) 181 
1.2.4. Кворум і вирішальна більшість (к. 166) 182 
1.2.5. Законодавча діяльність Ради (к. 167 §§ 1-3) 182 
1.2.6. Адміністративна влада митрополита (к. 167 § 4) 183 
1.2.7. Призначення митрополита і єпископів (к. 168) 184 
1.2.8. Пастирська відповідальність Ради Єрархів (к. 169) 184 
1.2.9. Періодичність засідань (к. 170) 184 
1.2.10. Статути (к. 171) 185 
1.2.11. Митрополичий собор (к. 172) 185 
1.2.12. Вакантність і перешкоджений Митрополичий Престол (к. 173) 185 

2. Инші Церкви sui iuris (кк. 174-176) 186 
2.1. Визначення (к. 174) 186 
2.2. Безпосередня залежність від Апостольського Престолу (к. 175) 187 
2.3. Компетенція єрарха, який очолює Церкву (к. 176) 187 
2.4. Висновок 187 

Титул VII. ЄПАРХІЇ І ЄПИСКОПИ (кк. 177-310) 189 
1. Єпархія і єпископ 190 

1.1. Вибори Єпископів (кк. 180-189) 191 
1.2. Права й обов'язки єпархіяльних єпископів (кк. 190-211) 193 
1.3. Коад'ютор і єпископи-помічники 196 
1.4. Вакантний чи перешкоджений престол (кк. 219-233) 196 
1.5. Апостольські Адміністратори (к. 234) 196 

2. Органи, які допомагають єпархіяльному єпископові в керівництві єпархією 197 
2.1. Єпархіяльний собор (кк. 235-242) 197 
2.2. Єпархіяльна курія (кк. 243-263) 197 
2.2.1. Протосинкел і синкели 197 
2.2.2. Инші чиновники єпархіяльної курії (кк. 252-261) 198 
2.2.3. Єпархіяльний економ і рада з економічних справ (кк. 262-263) 198 
2.3. Пресвітерська рада і колегія єпархіяльних радників (кк. 264-217) 199 
2.4. Душпастирська рада (кк. 272-275) 200 
2.5. Протопресвітер (кк. 276-278) 200 

3. Парохія, парох і парохіяльний сотрудник (кк. 279-303) 201 
3.1. Парохія 201 
3.2. Парохіяльний священик 201 
3.3. Настоятелі Церков (к. 304-310) 203 
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Титул VIII. ЕКЗАРХІЯ І ЕКЗАРХИ (кк. 311-321) 207 

Титул IX. СИНОДИ ЄРАРХІВ БАГАТЬОХ ЦЕРКОВ SUI IURIS (к. 322) 209 

Титул X. ДУХОВЕНСТВО (кк. 323-398) 213 
1. Попередні канони (кк. 323-327) 215 
2. Формування священнослужителів (кк. 328-356) 226 

2.1. Семінарії: засновування та керівництво (кк. 331-341) 228 
2.2. Приготування до священнослужінь (кк. 342-356) 230 

3. Приписання священнослужителів (кк. 357-366) 232 
4. Права й обов'язки духовенства (кк. 367-393) 235 

4.1. Перший обов'язок 236 
4.2. Целібат і одружене духовенство 238 

4.2.1. Целібат і клирицьке подружжя як церковні цінності 248 
4.2.2. Територіяльні обмеження одруженого священства (к. 758 § 3) 250 

5. Різні инші клирицькі права та обов'язки 250 
6. Втрата клирицького стану (кк. 394-398) 257 

6.1.1. Проголошення неправосильности свячення 259 
6.1.2. Кара усунення, накладена згідно з законом 260 
6.1.3. Рескрипт патріярха або Апостольського Престолу Риму 261 

6.2. Наслідки втрати клирицького стану (к. 395) 262 
6.3. Повернення до клирицького стану (к. 398) 263 
6.4. Диспенза Римського Архиєрея від обов'язку целібату 264 

7. Висновок 267 

Титул XI. МИРЯНИ (кк. 399-409) 273 
1. Кодифікація канонів 274 
2. Порівняльний огляд двох кодексів 274 
3. Визначення мирян 276 
4. Права й обов'язки мирян 278 

4.1. Фундаментальне право й обов'язок 279 
4.2. Свобода мирян 279 
4.3. Миряни й обряд 280 
4.4. Миряни і релігійна культура 280 
4.5. Миряни і євангелизація 281 
4.6. Церковні завдання 282 

5. Канони про мирян в инших місцях Кодексу 283 
6. Висновок 283 

Титул XII. МОНАХИ ТА ИНШІ ЧЕНЦІ І ЧЛЕНИ ИНШИХ ІНСТИТУТІВ 
ПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ (кк. 410-572) 287 

1. Монахи та инші ченці 289 
1.1. Загальні канони 289 

1.1.1. Залежність ченців від єпархіяльного єпископа, патріярха 
і Апостольського Престолу 290 
1.1.2. Настоятелі і члени чернечих інститутів 291 

1.2. Монастирі 294 
1.2.1. Заснування і скасування монастирів 294 
1.2.2. Настоятелі, капітули та економи монастирів 295 
1.2.3. Приймання в монастир sui iuris і новіціят 297 
1.2.4. Посвячення або монаша професія 301 
1.2.5. Навчання членів і монаша дисципліна 303 
1.2.6. Пустельники 305 
1.2.7. Ставропігійський монастир 305 



зміст 783 

1.2.8. Перехід до иншого монастиря 306 
1.2.9. Ексклявстрація і вихід з монастиря 306 
1.2.10. Відпущення монахів 309 

1.3. Чини і згромадження 312 
1.3.1. Заснування і скасування чину, згромадження, провінції, дому 312 
1.3.2. Настоятелі, капітули й економи в чинах і згромадженнях 313 
1.3.3. Приймання до чинів і згромаджень та на новіціят 315 
1.3.4. Професія в чинах і згромадженнях (к. 526-529) 317 
1.3.5. Навчання членів і чернеча дисципліна в чинах і згромадженнях 319 
1.3.6. Перехід до иншого чину або згромадження чи до монастиря sui iuris 320 
1.3.7. Ексклявстрація і вихід з чину або згромадження 322 
1.3.8. Відпущення з чину або згромадження 323 

2. Товариства спільного життя на подобу чернечих 323 
3. Світські інститути (кк. 563-569) 324 
4. Инші форми посвяченого життя і товариства апостольського життя 324 

Титул XIII. ОБ'ЄДНАННЯ ВІРНИХ (кк. 573-583) 327 
1. Визначення мети і типологія (кк. 18, 573) 328 

1.1. Вільні об'єднання вірних (к. 18) 328 
1.2. Приватні канонічні об'єднання (к. 573 § 2) 328 
1.3. Суспільні канонічні об'єднання (к. 573 § 1) 329 

2. Статути (к. 576) 329 
3. Компетентна єрархічна влада (кк. 575, 577, 583) 330 

3.1. Конститутивна влада (к. 575 § 1) 330 
3.1.1. Компетенція 330 
3.1.2. Завдання 331 

3.2. Єпархіяльний єпископ (к. 575 § 2, 577 § 2) 332 
4. Об'єднання в житті і дії (кк. 578, 579, 580, 581) 332 

4.1. Членство 332 
4.1.1. Загальні умови для членства (к. 578) 332 
4.1.2. Прийняття і відпущення (кк. 578 § 1, 580, 581) 333 

4.2. Право клирицького приписання (к. 579) 333 
4.3. Управління майном (к. 582) 333 

Висновок 333 

Титул XIV. ЄВАНГЕЛИЗАЦІЯ НАРОДІВ (кк. 584-594) 335 
1. Структурне оформлення 336 
2. Заголовок 337 
3. Обґрунтування і модель (к. 584) 338 
4. Обов'язки і права Церков sui iuris (к. 585) 340 
5. Компетенція Римського Архиєрея (к. 585 § 1) 344 
6. Прозелітизм (к. 586) 347 
7. Катехумени (кк. 587, 588) 348 
8. Місіонери (кк. 589-593) 349 
9. Діялог (к. 592 § 2) 351 
10. Місіонерська співпраця (к. 593) 352 
11. Території місій (к. 594) 353 

Титул XV. ЦЕРКОВНЕ НАВЧАННЯ (кк. 595-666) 359 
1. Учительське завдання Церкви (кк. 595-606) 362 

1.1. Право й обов'язок проповідувати Євангеліє (к. 595) 362 
1.2. Навчання в ім'я Церкви (к. 596) 365 
1.3. Автентичне навчання єпископів і obsequium religiosum (к. 600) 367 
1.4. Неостаточне універсальне навчання Найвищої Влади (к. 599) 370 
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1.5. Остаточне навчання Найвищої Влади (к. 598 § 2) 371 
1.6. Остаточне непомильне навчання Найвищої Влади (к. 597) 374 
1.7. Відповідь вірних на навчання Найвищої Влади 378 

1.7.1. Остаточне непомильне навчання (к. 598 § 1) 378 
1.7.2. Остаточне не непомильне навчання (к. 598 § 2) *.. 379 

1.8. Інкультуроване навчання і ефективне спілкування (кк. 601-603) 380 
1.9. Богословський плюралізм і єдність віри 381 
1.10. Визнання віри 384 
1.11. Висновок 386 

2. Служба Слова Божого (кк. 607-626) 387 
2.1. Проповідування Божого Слова (кк. 609-616) 388 
2.2. Катехитичне навчання (кк. 614-623) 391 

3. Католицьке виховання (кк. 627-650) 393 
3.1. Школи, зокрема католицькі (кк. 631-639) 394 
3.2. Католицькі університети (кк. 640-645) 396 
3.3. Церковні університети й факультети (кк. 646-650) 398 

4. Засоби суспільної комунікації, зокрема книги (кк. 651-666) 399 

Титул XVI. ПРО БОЖИЙ КУЛЬТ І ЗОКРЕМА ПРО СВЯТІ ТАЇНСТВА (кк. 667-895) 409 
1. Хрещення 414 
2. Миропомазання 420 
3. Пресвята Євхаристія 423 
4. Святе Таїнство покаяння 429 
5. Помазання недужих 436 
6. Свячення 438 

6.1. Святитель 438 
6.2. Суб'єкт свячення 441 

6.2.1. Вимоги для кандидатів до свячення 442 
6.2.2. Перешкоди до свячень або священнодійств 443 

6.3. Те, що повинно передувати свяченням 445 
6.4. Час, місце, запис і свідоцтво свячення 446 

7. Подружжя (кк. 776-866) 446 
7.1. Подружжя у творінні і відкупленні 447 

7.1.1. Подружжя як природний інститут 447 
7.1.2. Подружжя як Таїнство 447 
7.1.3. Нерозривність правосильного подружжя охрещених і Таїнство 448 
7.1.4. Служитель Таїнства 448 

7.2. Суттєві властивості подружжя 449 
7.3. Рівність прав та обов'язків між супругами 449 
7.4. Фундаментальне право на подружжя 449 
7.5. Принцип прихильности права 449 
7.6. Право, якому підлягає подружжя 450 
7.7. Заручини 451 
7.8. Підготовка до подружжя 452 

7.8.1. Пастирська підготовка 452 
7.8.2. Визначення вільного стану сторін 452 
7.8.3. Подружжя, які вимагають попереднього дозволу місцевого єрарха 452 

7.9. Подружні перешкоди 453 
7.9.1. Розриваючі перешкоди в загальному 453 
7.9.2. Тимчасові подружні перешкоди 454 

7.10. Диспенза від перешкод 454 
7.11. Окремі перешкоди 456 

7.11.1. Вік 456 
7.11.2. Статеве безсилля 456 
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7.11.3. Вузол попереднього подружжя 456 
7.11.4. Нерівність богопочитання 457 
7.11.5. Свячення 457 
7.11.6. Прилюдний обіт довічної чистоти 457 
7.11.7. Викрадення 457 
7.11.8. Супруговбивство 458 
7.11.9. Кровне споріднення 458 
7.11.10. Посвоячення 458 
7.11.11. Прилюдна пристойність 459 
7.11.12. Духовне споріднення 459 
7.11.12. Правове споріднення 459 

7.12. Змішані подружжя 460 
7.12.1. Умови для надання дозволу 460 
7.12.2. Форма укладення змішаного подружжя 460 
7.12.3. Заборона подвійного вінчання 461 
7.12.4. Літургійне укладання змішаного подружжя 461 

7.13. Юридична дисципліна згоди 461 
7.13.1. Психічна нездатність давати згоду 462 
7.13.2. Незнання сутности подружжя 463 
7.13.3. Помилка щодо особи і якости особи 463 
7.13.4. Помилка через обман щодо якости особи 464 
7.13.5. Помилка щодо суттєвих якостей і гідности тайни подружжя 464 
7.13.6. Симуляція подружньої згоди 465 
7.13.7. Подружжя, укладене під примусом чи під впливом страху 468 
7.13.8. Умовне укладання подружжя 468 
7.13.9. Тривання згоди 469 

7.14. Форма вінчання 469 
7.14.1. Священний обряд 469 
7.14.2. Компетенція для звичайного благословення подружжя 470 
7.14.3. Повноваження патріярха благословляти подружжя 
у будь-якій частині світу 470 
7.14.4. Делеговане повноваження 471 
7.14.5. Надання повноваження благословляти подружжя 471 
7.14.6. Умови для законного благословення подружжя 471 
7.14.7. Надзвичайна форма одруження 472 
7.14.8. Благословення подружжя двох східних християн некатоликів 472 
7.14.9. Приписана правом форма вінчання 473 
7.14.10. Диспенза від канонічної форми 473 
7.14.11. Присутність сторін на вінчанні подружжя через уповноваженого 473 
7.14.12. Місце та обряд вінчання 474 
7.14.13. Таємне вінчання 474 
7.14.14. Запис подружжя 475 

7.15. Узаконення подружжя 475 
7.15.1. Звичайне узаконення 475 
7.15.2. Оздоровлення в корені 476 

7.16. Розлучення супругів 478 
7.16.1. Розірвання подружнього вузла 478 
7.16.2. Розлучення під час тривання вузла 481 

7.16.2.1. Розлучення через перелюбство 481 
7.16.2.2. Розлучення через инші порушення подружнього життя 482 

8. Посвячення і благословення, святі місця і часи, почитания святих, обіт і присяга...482 
8.1. Посвячення і благословення 482 
8.2. Святі місця 483 

8.2.1. Церква 483 
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8.2.2. Церковні кладовища і похорони 484 
8.3. Свята і дні покаяння 486 
8.4. Почитання святих, священних ікон або образів та мощей 488 
8.5. Обіт і присяга 489 

Титул XVII. ХРЕЩЕНІ НЕКАТОЛИКИ, ЗГІДНІ НА ПОВНУ ЄДНІСТЬ 
З КАТОЛИЦЬКОЮ ЦЕРКВОЮ (кк. 896-901) 491 
Висновок 497 

Титул XVIII. ЕКУМЕНІЗМ, АБО НЕОБХІДНІСТЬ ПЛЕКАННЯ ЄДНОСТИ 
ХРИСТИЯН (кк. 902-908) 499 
Висновок 506 

Титул XIX. ОСОБИ І ЮРИДИЧНІ АКТИ (кк. 909-935) 509 
1. Особи 509 

1.1. Фізичні особи 509 
1.1.1. Обставини, які впливають на фізичних осіб щодо їхньої здатности діяти 
(кк. 909-918) 510 

2. Юридичні особи 516 
3. Юридичні акти 518 

Титул XX. УРЯДИ (кк. 936-978) 521 
1. Вступні канони (кк. 936-937) 521 

1.1. Канонічне призначення урядів (кк. 938-964) 523 
1.1. Вибори (кк. 947-960) 526 
1.2. Постуляція (кк. 961-964) 532 

2. Втрата уряду (кк. 965-978) 533 
2.1. Зречення (кк. 967-971) 534 
2.2. Перенесення (кк. 972-973) 535 
3.3. Усунення (кк. 974-977) 536 
2.4. Позбавлення (к. 978) 538 

Титул XXI. ВЛАДА УПРАВЛІННЯ (кк. 979-995) 539 
1. Влада управління і ті, хто нею володіють 539 

1.1. Влада управління (к. 979) 540 
1.2. Зовнішній і внутрішній обсяг (к. 980) 541 
1.3. Звичайна і делегована влада (к. 981) 542 
1.4. Габітуальні повноваження (к. 982) 543 
1.5. Обсяг делегованої влади (к. 983) 543 
1.6. Єрархи (к. 984) 544 

2. Різні типи управління і їхнє здійснення 545 
2.1. Типи управління (к. 985) 545 

2.1.1. Законодавча влада 545 
2.1.2. Судова влада 545 
2.1.2. Виконавча влада 546 

2.2. Здійснення виконавчої влади (к. 986) 546 
2.3. Права єпархіяльного єпископа чи екзарха (к. 987) 547 

3. Особливе вираження виконавчої влади 547 
3.1. Делегування виконавчої влади (к. 988) 547 
3.2. Тлумачення виконавчої влади (к. 989) 548 
3.3. Делегування двом чи більше особам (к. 990) 548 

4. Втрата чи призупинення влади управління 549 
4.1. Втрата виконавчої влади (к. 991) 549 
4.2. Втрата делегованої влади (к. 922) 549 
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4.3. Призупинення виконавчої влади управління (к. 933) 550 
5. Особливі приписи стосовно обсягу виконавчої влади 550 

5.1. Доповнення виконавчої влади управління (к. 994) 550 
5.2. Спеціяльні застосування (к. 995) 551 

Висновок 552 

Титул XXII. РЕКУРСИ ПРОТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕКРЕТІВ (кк. 996-1006) 553 

Титул XXIII. ДОЧАСНЕ МАЙНО ЦЕРКВИ (кк. 1007-1054) 563 
1. Вступні канони (кк. 1007-1009) 564 

1.1. Право Церкви щодо дочасного майна 564 
1.2. Власник і розподілювач майна 564 

1.2.1. Власник 565 
1.2.2. Римський Архиєрей: найвищий управитель 565 

1.3. Категорії майна 566 
1.3.1. Церковне майно 566 
1.3.2. Священні речі і цінні речі 566 

2. Набування дочасного майна (кк. 1010-1021) 566 
2.1. Способи набування 566 
2.2. Давність: особливий спосіб набування 567 

2.2.1. Священні речі 567 
2.2.2. Довші періоди давности 567 

2.3. Участь вірних 568 
2.4. Права єпархіяльного єпископа щодо податків, пожертв і зборів 568 

2.4.1. Збір податків 568 
2.4.4. Встановлення розміру податків 568 
2.4.3. Збирання пожертв, які наказує єпархіяльний єпископ 569 
2.4.4. Збирання милостині иншими особами 569 

2.5. Пожертви 569 
2.6. Єпархіяльні інститути для збирання речей і пожертв.. 569 

2.6.1. Єпархіяльний інститут для підтримки священнослужителів 570 
2.6.2. Спільний фонд 570 

2.7. Юридична охорона майна 570 
3. Управління церковним майном (кк. 1022-1033) 570 

3.1. Форми управління 570 
3.1.1. Акти звичайного управління 571 
3.1.2. Акти великої ваги у звичайному управлінні (СІС к. 1277; ССЕО к. 263 § 4)... 571 
3.1.2. Акти надзвичайного управління 571 

3.2. Роль єпархіяльного єпископа та инших єрархів 572 
3.3 Безпосередня відповідальність за управління 572 
3.4. Обов'язки адміністраторів 572 

3.4.1. Загальні приписи 572 
3.4.2. Застережні заходи, яких слід вжити 573 
3.4.3. Страхування і грошові застави 573 
3.4.4. Деталі управління 573 
3.4.5. Особливі випадки 574 

4. Договори і особливо відчуження (кк. 1034-1042) 574 
4.1. Принцип 574 
4.2. Відчуження 574 
4.3. Влада, що компетентна давати згоду 575 

4.3.1. Майно, оцінене між найвищою і найнижчою сумою 575 
4.3.2. Майно, оцінене між найвищою і подвійною найвищою сумою 576 
4.3.3. Майно, вартість якого перевищує подвійну найвищу суму 576 

4.4. Компетентна влада: особливе правило 577 
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4.5. Позов у разі незаконного відчуження 577 
5. Побожні записи і побожні фундації (кк. 1043-1054) 577 

5.1. Принцип: свобода жертводавців і повага до їхніх бажань 577 
5.2. Загальні положення щодо всіх актів побожних Завітів 577 

5.2.1. Відповідальність за виконання 577 
5.2.2. Правила, які слід виконувати стосовно майна, прийнятого за довіреністю... 578 

5.3. Особливі правила для побожних фундацій 578 
5.3.1. Поняття побожних фундацій і категорії фундацій 578 
5.3.2. Компетентна влада для заснування побожної фундації 578 
5.3.3. Необхідні застереження 579 

5.4. Редукція зобов'язань 579 
5.4.1. Божественна Літургія: редукція обов'язків 579 
5.4.2. Просте перенесення зобов'язань щодо Божественної Літургії 580 

5.5. Инше скорочення, обмеження і заміна зобов'язань 580 

Титул XXIV. СУДОЧИНСТВО В ЗАГАЛЬНОМУ (кк. 1055-1184) 581 
1. Вступні канони (кк. 1055-1057) 583 
2. Компетентний суд (кк. 1058-1085) 583 

2.1. Підстави компетентности (кк. 1074-1081) 589 
3. Працівники трибуналів 591 

3.1. Судовий вікарій, судді й авдитори (кк. 1086-1093) 591 
3.2. Промотор справедливости Захисник вузла і нотар (к. 1094-1101) 592 
3.3. Добір працівників з різних єпархій або Церков sui iuris 593 

4. Обов'язки суддів та инших працівників трибуналів (кк. 1103-1116) 594 
5. Черговість розгляду справ (кк. 1117-1123) 596 
6. Судові терміни, відстрочення і місце суду (кк. 1124-1128) 597 
7. Допуск осіб у зал і спосіб складання та зберігання актів (кк. 1129-1133) 597 
8. Позивач і відповідач (кк. 1134-1138) 598 
9. Уповноважені в процесах і адвокати (кк. 1139-1148) 599 
10. Позови й застереження (кк. 1149-1163) 601 
11. Способи уникнення судів (кк. 1164-1184) 603 

11.1. Угода (к. 1164-1167) 604 
11.2. Третейський суд (кк. 1168-1184) 604 

Титул XXV. СПІРНИЙ ПРОЦЕС (кк. 1185-1356) 607 
2. Провадження справи і початок процесу 609 
3. Предмет спору: послідовність та відповідність вироку 611 
4. Фаза збирання доказів 613 
5. Завершення фази обговорення і оголошення актів 615 
6. Вирок: вільна оцінка доказів і моральна певність 616 
7. Осуджена річ (res iudicata) і оскарження вироку 619 
8. Троїстий контекст судового процесу і подвійний спірний процес. 
Судочинство і спеціяльні трибунали 622 

Титул XXVI. ДЕЯКІ СПЕЦІЯЛЬНІ ПРОЦЕСИ (кк. 1357-1400) 627 
1. Справи про визнання недійсности подружжя (кк. 1357-1377)2 627 

1.1. Компетентний суд (кк. 1357-1359) 628 
1.2. Право оскарження подружжя (кк. 1360-1361) 629 
1.3. Певні обов'язки трибуналу (кк. 1362-1363) 630 
1.4. Докази (кк. 1364-1367) 630 
1.5. Вирок і апеляція (кк. 1368-1371, 1377) 631 
1.6. Документальний процес (кк. 1372-1374)10 632 

2. Справи про розлучення супругів (кк. 1378-1382)13 633 
3. Процес щодо гаданої смерти супруга (к. 1383)14 634 
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4. Спосіб судового розгляду для одержання звільнення від недовершеного 
подружжя або звільнення від подружжя для добра віри (к. 1384) 635 
5. Справи про визнання недійсности свячення (кк. 1385-1387) 636 
6. Процедура при усуванні парохів (кк. 1389-1396) 636 
7. Процедура для перенесення парохів (кк. 1397-1400) 638 

Титул XXVII. КАРНІ САНКЦІЇ В ЦЕРКВІ (кк. 1401-1467) 641 
1. Вступ 641 
2. Основна богословська концепція 642 
3. Загальні риси карного права 643 

3.1. Визначення: внутрішній і зовнішній обсяг 643 
3.2. Мета покарання 644 
3.3. Суворе застосування принципу законности: захист проти свавільности 646 
3.4. Законодавець у карному праві 646 
3.5. Накладення кар і звільнення від них 647 
3.6. Спеціяльні покарання у карному праві Східних Церков 647 

4. Зауваги щодо окремих злочинів 648 
5. Делікти, застережені за Конгрегацією у справах віровчення 650 

Титул XXVIII. ПРОЦЕДУРА ПРИ НАКЛАДАННІ КАР (кк. 1468-1487) 653 
1. Попереднє слідство 653 

1.1. Перед карним процесом чи навіть перед адміністративним накладенням кар.. 653 
1.2. Слідство (к. 1468) 653 
1.3. Рішення, які слід приймати після слідства (к. 1469) 654 
1.4. Акти попереднього слідства (к. 1470) 655 

2. Хід карного процесу (кк. 1471-1482) 655 
2.1. Канони, які потрібно застосовувати (к. 1471 § 1) 655 
2.2. Норми, що стосуються виключно статичної частини карного процесу 655 
2.3. Норми, що стосуються спеціяльно ходу карного процесу (динамічна частина) ..656 

3. Спірний позов про відшкодування витрат, 
допущений до карного процесу (кк. 1483-1485) 657 
4. Накладання кар за допомогою позасудового декрету (кк. 1486-1487) 658 

Титул XXIX. ЗАКОН, ЗВИЧАЙ І АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ (кк. 1488-1539) 661 
1. Церковні закони (кк. 1488-1505) 662 

1.1. Тлумачення Закону (кк. 1498-1501) 670 
1.2. Правила тлумачення 671 

2. Звичай (кк. 1506-1509) 676 
3. Адміністративні акти (кк. 1510-1539) 679 

3.1. Процедура і видавання позасудових декретів (кк. 1517-1520) 681 
3.2. Виконання адміністративних актів (кк. 1521-1526) 683 
3.3. Рескрипти (кк. 1527-1530).; 683 

3.3.1. Привілеї (кк. 1531-1535) 685 
3.3.2. Диспензи (кк. 1536-1539) 685 

Титул XXX. ДАВНІСТЬ І ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСУ (кк. 1540-1546) 689 
1. Давність (кк. 1540-1542) 689 
2. Обчислення часу (кк. 1543-1546) 690 

ССЕО І СІС У ПОРІВНЯННІ 693 
1. Унікальні риси і суттєві відмінності ССЕО і С І С 695 

1.1. Назви кодексів 696 
1.2. Структура Кодексів 696 
1.3. Різна термінологія кодексів 696 
1.4. Церкви sui iuris 697 
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1.4.1. Визначення 697 
1.4.2. Розрізнення між «Церквою sui iuris» і «обрядом» 698 
1.4.3. Розрізнення між «обрядом» і «традицією» 698 

1.5. Приписання 698 
1.5.1. Норми, що унікальні для ССЕО 698 
1.5.2. Загальні норми 699 
1.5.3. Суттєва відмінність 699 

1.6. Єрархія Східної Церкви 699 
1.6.1. Патріярші Церкви (кк. 55-150) 699 
1.6.2. Верховні Архиєпископські Церкви (кк. 151-154) 701 
1.6.3. Митрополичі Церкви (кк. 155-174) 701 
1.6.4. Инші Церкви sui iuris (кк. 174-176) 702 

1.7. Кардинали, Римська Курія, Папські легати (СІС кк. 349-367) 702 
1.8. Вибори / призначення єпископів (ССЕО кк. 180-189; СІС кк. 377-380) 703 

1.8.1. У межах території Патріяршої Церкви sui iuris 703 
1.8.2. Поза межами території Патріяршої Церкви sui iuris 703 
1.8.3. У Митрополичих Церквах sui iuris 703 
1.8.4. В инших Церквах sui iuris 703 
1.8.5. У Латинській Церкві 703 

1.9. Латинські Єпископські Конференції (СІС кк. 447-459) 703 
1.10. Священнослужителі (ССЕО кк. 323-398; СІС кк. 232-293) 704 

1.10.1. Потрійний поділ ССЕО / Подвійний поділ СІС 704 
1.10.2. Нижче духовенство 704 
1.10.3. Інкультурація 704 
1.10.4. Одружене духовенство 705 

1.11. Посвячене життя (ССЕО кк. 410-572; СІС кк. 573-746) 705 
1.11.1. Форми посвяченого життя 705 
1.11.2. Партикулярне право 706 

1.12. Об'єднання вірних (ССЕО кк. 573-583; СІС кк. 298-329) 706 
1.13. Євангелизація (ССЕО кк. 584-594; СІС кк. 781-792) 707 
1.14. Церковне навчання (ССЕО кк. 595-666; СІС к. 747-754, 756-780, 794-833) 707 

1.14.1. Вступ 707 
1.14.2. Повноваження проповідувати 707 
1.14.3. Затвердження літургійних текстів 708 
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