Prace nad występowaniem z Kościoła Katolickiego
w Kodeksie Prawa Kanonicznego (lata 1973-83)
1. “Schema documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia Latina
denuo ordinatur” – 1973 rok; dwuznaczny stosunek do apostazji (nie jest
wymieniona w rozdziale o karach)
2. “Communicationes” tom 9/1977, s. 304 i nn. – decyzja z 17 marca 1977 r. o osobnym
wymienieniu apostazji i karaniu jej ekskomuniką ferendae sententiae (a więc nie
latae sententiae); ostatecznie zawarte w kanonie 1364 par. 1 KPK
3. “Schema canonum libri I. De normis generalibus” – 1977 rok; sprawa odstępców od
wiary nie jest jeszcze w ogóle poruszana
4. “Schema Codicis Iuris Canonici: iuxta animadversioners S.R.E Cardinalium,
Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum
Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae
recognitum” – 1980 rok; na wniosek Konferencji Episkopatu Niemiec do projektu
kanonu 11 dodano par. 3 mówiący wprost, że odstępcy od wiary podlegają prawu
kanonicznemu
5. “Relatio: complectens synthesim animdaversionum ab Em. mis atque Exc. mis
Patribus Commissionis ad Novissimum Schema Codicis Iuris Canonici Exhibitarum,
cum Responsionibus a Secretaria et Consultoribus Datis” – 1981 rok; kardynał
Leon Suenens z Belgii i arcybiskup Joseph Bernardin z USA zgłosili propozycję,
by prawu kanonicznemu nie podlegali ci, którzy formalnie wystąpią z Kościoła;
wniosek został odrzucony przez komisję bez poddawania pod głosowanie na
zebraniu plenarnym w październiku 1981 roku (treść ujawniono szerszemu
kręgowi odbiorców w “Communicationes” nr 14/1982 ss. 132-133 bez podawania
nazwisk wnioskodawców)
6. “Codex Iuris Canonici: Schema Novissimum post consultationem S.R.E.
Cardinalium, Episcoporum Conferentiaruin, Dicasteriorum Curiae Romanae,
Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum
vitae consecratae recognition, iuxta placita Patrum Commissionis deinde
emendatum atque SUMMO PONTIFICI praesentatum” – 25 marca 1982 rok; par. 3
postulowany przez Konferencję Episkopatu Niemiec usunięty na wniosek kardynała
Raula Henríquez z Chile; wystąpienie z Kościoła lub konwersja zostało pozbawione
znaczenia (apostaci i konwertyci uznawani za wiernych)
7. Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany przez Papieża Jana Pawła II
25 stycznia 1983 roku; usunięto paragraf 2 jako zbędny
tłumaczenie z łaciny:
Filip Ginalski, doktorant Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu
Warszawskiego, nr tel. 886-399-679, www: http://www.e-tlumacze.net/fingal
opracowanie:
Maciej Psyk, portal www.wystap.pl, email: admin@wystap.pl
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COE,TUSSTUDIORUM DE IURE POENALI
Prosequitur labor ad examinandas aninzadaersionesab Organis consultationis f actas circa Scherna canonuln <<De sanctionibus poenalibus in Ecclesia>>.Labor, ut dicturn est (clr. Cornnzunicationes,8, 1976, pp. 176-183
et 9,7977, pp. 147-174), peractus est a paruo Coetu, rnoderanteExc.rno
R. I. Castillo Lara, Secretario Comrnissionis, Relatore Prof. Pio Ciprotti.

Adunatio diei 17 martii 1977
Pans sscuNra
DE POENIS IN SINGULA DELICTA
Dn or,r,rctls coNTRARELTcToNEM
ET EccLESIAE uNITATEM
Can. 48
S 1. Qui haeresimprofert, et ab Apostolica Sede uel ab Ordinario
admonitus non retractat, censura puniatur; clericus praeterea potest
prohibitionibus uel etiam priuationibus, de quibus in can. 2L, S 1-, b
et c, puniri.
5 2. Qui schismasuscitat, et ab Apostolica Sede uel ab Ordinario
admonitus omittit recedereet actionem suam omnino reuocare,excommunicetur; clero autem aliae poenae, de quibus in S 1, addi possunt.
S 3. In casibus,de quibus in SS 1et 2, si diuturna contumaciauel
scandaligrauitaspostulet, aliae poenae,iteratis antea, si res lerat, naonitis, addi possunt, non excepta dimissiorcee statu clericali.
Quoad S 1.
- Nonnulli conquesti sunt eo quod poena comminetur conffa haeresim proferentes, non autem contra apostatasa fide.
Relator fespondet apostatamesse semper haereticum, ideo non videtur necessariapoena aliqua distincta contra apostatas nisi aliqui
velint maiorem poenam contra ipsos statuefe.
Unus Consultor autem opportunum ducit ut mentio explicita apo-
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stasiae fiat, quia ipsa est delictum maius quam haeresis et proinde typificationem propriam habere debet, etiamsi non puniatur maiori po.ru;
cetefum etiam in parte de magisterio Ecclesiaenotio apostasiaepraebetur distincta ab haeresi. Etiam alii consultores idem ientiunt.
- Relator censet supprimi posse mentionem admonitionis haeretico faciendae antequam censura puniatur, quia valet nofma generalis
can. 3'L, quae statuit censuram irrogari valide non posse <<nisi antea
reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat>>.Etiam consultores concordessunt.
- Quaestio etiam habetur inter cbnsultores circa poenam conffa
haereticoset.apostatas statuendam.Ex consultatione diversae prosranr
sententiae; aliqui vellent excommunicationemlatae sententiae,alii excommunicationemferendaesententiae,alii servarevellent textum (<<censura puniatur >>),quia non omnes haereseseandem gravitatem habent.
Post aliquam discussionemConsultoresconcordant de statuenda poena
excommunicationisferendae sententiae.Excluditur poena l. s. quia perdificilis est in hac implexa matetia ut habeatur necessariacertitudo iuridica de delicto commisso sine interventu iudicis vel superioris.
His positis, formula S 1 ita mutatur:
Haereticus ael apostata a fide excornrnunicationepuniatur; clericus
praeterea potest prohibitionibus uel etiam priuationibus, de quibus in
can. 27, S 1, b et c, puniri.
Quoad S 2
Suggestumfuit ab aliquibus organis consultationis ut poena plectantur non solum qui schismasuscitant, sed etiam illi qui factioni schismaticae adhaerent.
__Haec suggestioplacet Consultoribus, quaestio tamen fit an illi qui
adhaerent, eadem poena puniri debeant ac illi qui schisma suscitant.
Relator vellet non eadem poena ipsos punire, sed praevalet sententia
aliorum consultorum nullam faciendi distinctionem quoad poenam.
consequenter Relator proponit ut S 2 deleatur et ut S 1 ita redigatur:
Apostata a fide, haereticus oel schisrnaticusexcornmunicetur; clericus praetereapotest poenis, de quibus in can. 21, S 1.,a, b et c, puniri.
Quoad S 3
De S 3 non factae sunt animadversiones; ratione autem habita
eorum quae supra dicra sunt, S I fit S 2, his verbis redigitur:
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S Z. Si diuturna conturnacia uel scandali grauitas postulet, aliae
poenae addi possunt, non excepta dirnissione e statu clericali.
Can. 49
Qui species consecratasabicit, aat in sacrilegum finem abducit uel
retinet, in excommunicationern latae sententiae incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest.
Nonnulla otgana consultationis dixerunt istam censuram latae sententiae esseinutilem nisi reservetur.
Etiam unus Consultor vult feservare hanc censuram, quia delictum
in se inspectum gravius est quam vis physica in Romanum pontificem
contra quam praevidetur in schemate excommunicatio l. s. reservata.
Alii autem Consultores,una cum Relatore, sententiamcontrariam tenent
quia in novo schemateiuris poenalis reservationes fere suppressaesunt,
et reservatio in supra citato delicto f.acta est non quia hoc delictum
habeatur gravius quam abiectio sacrarum specierum, sed quia casus percussionis Summi Pontificis scandalum universale moveret et praererea
non decet ut poena pro delicto contra Summum Pontificem ab alio remittatur quam ab ipso Summo Pontifice.
Canon 49 ergo manet prout est.
Can. 50
Si quis, quid asserensuel pronittens coranx ecclesiasticaauctoritate,
periurium committit, iusta poena puniri potest.
Suggestumest a nonnullis organis consultadonis ut poena contra
hoc delictum periurii non sit facultativa.
Maior Consultorum numero suggestio placet et ideo in canone dici
debet <<puniatur >>loco <<puniri potest )>.

DB oerrcrrs coNTRAEccLESrASTrcAsAUcroRrrATES
Bt EccrBsrAE LTBERTATEM
Can. 57
S 1. Qui uim physicarn in Rornanurn Pontificem adbibet, in excornmunicationern latae sententiae Sedi Apostolicae reseruatam incurrit, cui, si clericus sit, alia poena, non exclusa dirnissione e statu clericali, pro delicti grauitate addi potest.
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S 2. Qui id agit in alium episcopali charactere pollenten, in interdicturn latae sententiae, et, si sit clericus, etiam in suspensionernlatae
sententiaeincurrit.
S 3. Qui uim physicarn in aliurn clericurzr uel religiosum adbibet
in fidei ael Ecclesiae ael ecclesiasticaepotestatis uel rninisterii conternptam, iusta poena puniri potest.
S 4. Occisio, etiam sine uera ui physica, huius canonis norrnis
serilper comprehenditur.
Quoad S 1
Aliqui petierunt ut poena pro casu vis physicae in Romanum Pontificem eadem sit ac poena statuta contra eos qui agunt contra alios
episcopali charactere pollentes.
Consultores unanimiter respondent specialem gravitatem poenae postulari a bono publico Ecclesiae quod in grave discrimen versaretur
si quis vim physicam in Romanum Pontificem adhiberet; ius enim
poenale tendit ad bonum publicum tuendum.
Quoad S 2
Nulla suggestiohabetur de hac S.
Quoad S 3
Aliquis Consultor proponit ut poena pro hoc delicto sit obligatoria.
Aliis Consultoribus propositio placet et ideo in canone dici debet <<puniatur >>loco <<puniri potest >.
Quoad S 4
Unus Consultor censet hanc S supprimi posse, attento canone 70
schematis, ubi statuuntur quaedam poenae contra homicidium pattantes, <(praeter poenas can. 5l statutas, si in personas ibi recensitas
delictum patretur >.
Relator respondet quod si servetuf can. 70 prout est, non potest
supprimi S 4 can. 51, secusposset quis concluderehomicidium contra
personasrecensitasin can. 5L punitum iri tantum si paffetur pet uim
pbysican. Relatori potius placet supprimere S 4, at in can. 70 haec mutatio induci debet: o Q.ri homicidium paffat privationibus ... puniatur;
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homicidium autem in personasde quibus in can. 51 poenis ibi statutis
punitur >>.
Haec propositio Relatoris omnibus placet'
Can. 52
Iusta Poena Puniri Potest:
L) qui, praeter casurnde quo in can' 48, S 1, doctrinam a Rornano P,oniif.ceuel a Concilio Oe:cumenicotraditan impugnat oel damnatam docet, et ab Apostolica Sede uel ab Ordinario admonitus non
retracta.t;
2) qui aliter sedi Apostolicae, ordinario, uel Moderatori legi'
"
tinoe praeiipienti ael prohibenti non obtemperat, et post monitum in
inoboedientia Persistat.
- A pluribus suggestumest ut poena sit obligatoria. Suggestioconsultoribus placet et ideo dici debet in canone <<iusta poena puniatur >>
loco <<puniri Potest )>'
- Nonnullis nimis lata visa est locutio <<doctrina a Romano Pontifice vel a concilio oecumenico tradita )>, quae abusibus locum dare
^potest in Poenisferendis.
Consultores admittunt locutionem esse nimis latam, quare oppof>>ita
runum omnibus videtur supprimendi verba <<tfaditam impugnat
a
Romano
qui
doctrinam
ut sanctio huius canonis sit tantum contra eos
Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docent'
Can. 53
uel odia aduersas sedem
Qui publice aut subd.itorum simultates
miApitot;iant ael Ordinariurn excitat propter aliquent potest1tis uel
pro'
nisterii ecclesiasticiacturn, aut subditos ad inoboedientiant in eos
t)ocat, interdicto aliisque iustis poenis puniri potest'
- Nonnulli animadvertunt hunc canonem esse inutilem cum eius
materia contineatur in canone praecedenti'
Consultores autem non idem sentiunt, quia aliquis simultates vel
odia excitare potest, quin neget vel impugnet doctrinam in actis ministerii ecclesiasticicontentam'
- Suggestumest pfaetefea ut poena non sit facultativa.
p.opoJiiio placet Consultoribus, ideo in canone dici debet <<." interdicto vel aliis iustis poenis puniatur >>'
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Can. 54
Qui impediunt libertateru ninisterii uel electionis ael potestatis
ecclesiasticaeaut legitimum bonorum sacrorilm aliorumae ecclesiasticoram bonoruFn t!.sttFn,aut Perterrelaciunt electorem uel electunz ael eunt
qui potestatern uel ninisteriurn ecclesiasticuntexercuit, iusta poena puniri possunt.
De canone 54 nt;Jla suggestio facta est.
Relator refert de propositione alicuius Consultoris S. Congregationis pro Doctrina Fidei statuendi poenam contra eos qui res sacras profanant.
Propositio placet Consultoribus, ideo novus canon redigitur qui
erit can. 54 bis, scilicet:
Qui rern sacrarn, rnobilem ael imrnobileru, prolanat iusta poena
puniatur.

Adunatio diei 25 mattii'1.977
DE MUNERUMECCLESIASTICORUM
USURPATIONE
Lan. ))
S 1. In poenam latae sententiae interdicti, ael, si sit clericus, sctspensionis, incurrit:
1) qui, potestate sacerdotali carens, Eucharistici Sacrificii celebrationern ad rnalum finem simulat;
2) qui, cum sacrarnentalem absolutionem dare aalide neqaeat,
earn irnpertire se fingit ael sacrarnentalemconfessionem audit.
S 2. Pro delicti grauitate aliae poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt.
Nonnulli conquesti sunt eo quod delictum absolutionis complicis
in peccato turpi non distincte configuratum sitl norma enim S L, n. 2"
generaliori modo redacta est ita ut, vi ipsius, etiam reus absolutionis
complicis puniatur, si, in parte de sacramentis,specialis norma habeatur
quae talem absolutionem invalidam declaret. Haec redactio normae,
quae sufficiens videtur, si ad technicam iuridicam attendatur, non placet quibusdam Consultoribus, qui potius in luce ponunt valorem pae8

ZGROMADZENIE W SPRAWIE PRAW KARNYCH
Oto próba spojrzenia na uwagi co do pouczeń władz wokół kanonu o prawnych karach
w Kościele. Przedsięwzięcie to, jak zostało powiedziane (por. Communicationes nr 8 z 1976 r. ss.
176-183 i nr 9 z 1977 r. ss. 147-174), zostało wykonane przez mniejsze Zgromadzenie, pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji R. I. Castillio Lara, sekretarza komisji. Wnioskodawca – prof.
Pio Ciprotti.

Zgromadzenie dnia 17 marca 1977
O karach wobec pojedynczych wykroczeń
O wykroczeniach przeciw religii i jedności Kościoła
kan. 48
§ 1. Kto popełnia herezję, a upomniany przez Stolicę Apostolską lub Ordynariusza nie wycofuje się
z niej, zostaje ukarany przez cenzurę. Kapłana można ponadto ukarać zakazami i restrykcjami,
o których mowa w kanonie 21 § 1, podpunkty b oraz c.
§ 2 Kto decyduje się na schizmę, a wbrew napomnieniom Stolicy Apostolskiej lub Ordynariusza nie
chce powrócić i zmienić swego postępowania, zostaje ekskomunikowany. Kapłan może także
podlegać każdej karze wymienionej w § 1.
§ 3 W przypadkach, o których była mowa w § 1 i 2, jeśli wymaga tego długotrwały upór i powaga
wykroczenia, tym, którzy wiele razy byli upominani, jeśli rzecz tego wymaga, można dodać inne
kary, nie wyłączając wykluczenia ze stanu duchownego.
Odnośnie do § 1
Pojawiły się głosy skargi, że kara ta obejmuje tylko heretyków, a nie również apostatów od
wiary.
Wnioskodawca odpowiedział, że apostazja zawsze jest czynem heretyckim, toteż nie ma
potrzeby stosować żadnej innej kary przeciwko apostatom, skoro ktoś postanowił sam sobie tak
wielką karę zgotować.
Pewien Konsultor uznał za stosowne, by dokładną wzmiankę o apostazji wprowadzić,
ponieważ jest ona bardziej odrzuceniem niż herezją, stąd powinna mieć swoją własną procedurę,
nawet, jeżeli nie jest karalna. Ponadto, również w części odnoszącej się do Magisterium Kościoła
również zostało zaproponowane odnotowanie apostazji jako czynu odmiennego od herezji. Tak
samo uważa reszta Rady.
Wnioskodawca sądzi też, że warto podkreślić wzmiankę o upomnieniu, zanim winny
zostanie ukarany przez cenzurę, ponieważ w grę wchodzi norma generalna kanonu 31, iż nie można
prawnie przeprowadzić cenzury, jeśli winny nie został raz co najmniej upomniany, by zaprzestał
swej krnąbrności. I tu Konsultorzy byli zgodni.
Odbyła się zatem narada nad ustanowieniem kar dla heretyków oraz apostatów. Zdania były
różne: jedni uważali, iż należy zastosować ekskomunikę latae sententiae, inni domagali się
ekskomuniki ferendae sententiae, jeszcze inni obstawali przy treści prawa (kara cenzury), gdyż nie
wszystkie wykroczenia heretyckie są aż tak poważne. Po dłuższej dyskusji Konsultorzy zgodzili się
na wprowadzenie kary ekskomuniki ferendae sententiae. Wyłączona została kara w odniesieniu do
punktu 1, gdyż jest ona nadzwyczaj trudna przy tak zawikłanej sprawie, iż konieczne jest sądowne
potwierdzenie danego przypadku bez obecności sędziów lub przełożonych.
Wedle tego formuła brzmi tak:
Heretyk bądź odstępca od wiary zostanie ukarany ekskomuniką. Kapłana można ponadto
ukarać zakazami i restrykcjami, o których mowa w kanonie 21 § 1, podpunkty b i c.

Odnośnie do § 2:
Zostało zaproponowane przez część Konsultorów, by karą zostali dotknięci nie tylko ci,
którzy popełniają schizmę, ale i ci, którzy do frakcji schizmatyków się przyłączają.
Sugestia została zaaprobowana przez Konsultorów, toteż została przeprowadzona debata
w kwestii tego, czy ci, co dołączają do tychże powinni tę samą karę ponieść, co ci, którzy wzniecają
schizmę. Wnioskodawca nie chciał, by kara była ta sama, lecz przeważyło wśród reszty
naradzających się zdanie, by nie różnicować kary. W następstwie wnioskodawca zaproponował
usunięcie § 2 i następującą zmianę § 1:
Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk zostanie ukarany ekskomuniką. Kapłana można
ponadto ukarać zakazami i restrykcjami, o których mowa w kanonie 21, paragraf 1, podpunkty
b i c.
Odnośnie do § 3:
W stosunku do § 3 nie było żadnych zastrzeżeń, ponieważ jednak poprzedni paragraf, jak
powiedziano, został tak sformułowany, § 3 stał się § 2 i brzmi następująco:
§ 2. Jeśli występuje długotrwały upór lub wymaga tego powaga wykroczenia, dodać można
inne kary, nie wyłączając wykluczenia ze stanu duchownego.
PS: Wyjaśnienie:
Excommunica latae sententiae – wiążąca mocą samego prawa, następująca po czynie.
Excommunica ferendae sententiae – nałożona przez biskupa ordynariusza, m.in. stosowana jako
środek przymusu w ciężkich wypadkach zgorszenia publicznego.

Schema canonum libri I – 1977 rok
pierwszy projekt kanonu o tym kto podlega prawu kanonicznemu
(wówczas kanon 12, ostatecznie pod numerem 11)
1. Legibus mere ecclesiasticis tenentur soli baptizati pro quibus latae sunt, quique sufficienti
rationis usu gaudent, et, nisi aliud iure expresse caveatur, qui septimum aetatis annum expleverunt.
Prawami kościelnymi objęci są wyłącznie ochrzczeni, dla których zostały ustanowione,
i którzy są dostatecznie władni na umyśle, i – jeśli nie podlegają innemu prawu – którzy ukończą
siódmy rok życia.
2. Baptizati qui Ecclesiis aut communitatibus ab Ecclesia catholica seiunctis adscripti sunt,
ordinationibus mere cccicsiasticis directe obligari non intelliguntur, nisi exception statuatur.
Ochrzczeni, którzy zapisani są do Kościoła lub stowarzyszenia złączonego z Kościołem
Katolickim nie są uznawani za podlegających bezpośrednio prawom kościelnym, chyba, że
stanowią jakiś wyjątek.

Schema Codicis Iuris Canonici: iuxta animadversioners
S.R.E Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum
Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum
necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum
(projekt z 1980 roku do wyłącznego użytku członków Komisji Konsultorów)
Kanon 11
§ 1. Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem
recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent, et, nisi aliud iure expresse caveatur, qui septimum
aetatis annum expleverunt.
Prawom kościelnym podlegają ochrzczeni w Kościele Katolickim lub do niego przyjęci,
którzy są wystarczająco zdrowi na umyśle i, jeżeli nie ma tu wyraźnego zastosowania inne prawo,
którzy ukończyli siódmy rok życia.
§ 2. Baptizati qui Ecclesiis aut communitatibus ecclesialibus ab Ecclesia catholica seiunctis
adsripti sunt, iisdem legibus directe non obligantur.
Ochrzczeni, którzy przynależą do kościołów bądź społeczności kościelnych odłączonych od
Kościoła Katolickiego nie podlegają bezpośrednio tym prawom.
§ 3. Firmo praescripto § 2, eaedem leges iis applicantur qui ab Ecclesia catholica
defecerint, nisi aliud iure expresse caveatur.
Odnośnie do paragrafu 2 należy zaznaczyć, że prawa te dotyczą tych, którzy wystąpili
z Kościoła Katolickiego, jeżeli nie działa tutaj wyraźnie inne prawo.

Relatio: complectens synthesim animdaversionum ab Em. mis atque Exc. mis
Patribus Commissionis ad Novissimum Schema Codicis Iuris Canonici
Exhibitarum, cum Responsionibus a Secretaria et Consultoribus Datis
(projekt z 16 lipca 1981 roku do wyłącznego użytku członków Komisji Konsultorów)
Kanon 11
Adnotacja do paragrafów 2 i 3.
1. W paragrafie 3 ustalana jest ogólna reguła co do tego, jakim prawom podlegają ci, którzy
chcieliby odejść od Kościoła Katolickiego, pod warunkiem, że nie obowiązuje ich inne prawo
(np. ze względu na małżeństwo). Można postawić pytanie, czy taka reguła byłaby zgodna
z prawem, ale też z duchem Ewangelii. O ile więc pewne osoby przy pomocy formalnego aktu
okazałyby chęć porzucenia Kościoła, taka reguła może zaistnieć i być użyta jako
środek wykonawczy (środek przymusu), w kwestii tego co odnosi się do kanonu 707 § 2
[ostatecznie 748 § 2 – MP], i nie zgadza się z wyznaniem wiary. Wnosi się więc, by paragraf trzeci
został zawieszony i zastąpiony jako paragraf 1: „Prawami kościelnymi objęci są ci, którzy zostali
ochrzczeni w Kościele Katolickim lub doń przyjęci, i o ile przy pomocy wniosku formalnego
(i publicznego) nie odejdą od niego, wszyscy...” (Kardynał [Leon] Suenens [były prymas Belgii]).
2. Dodane zostało „przy pomocy wniosku formalnego”; nie wystarczy „jeśli odejdą”.
Wymagane jest większe ograniczenie. Porównaj z kanonami 191, 692, 1072 oraz 1078
(J.E. [Arcybiskup Diecezji Cincinnati Joseph] Bernardin).
Odpowiedź: Zarzut nie może być uznany. Opiera się na błędnym założeniu kościelnym,
zgodnie z którym kościół uznany jest za „Kirche der Freiegefolkschaft” (J. Klein) i z którego każdy
może wedle woli wystąpić. Propozycja ta prowadziłaby do niedorzecznych wniosków i odbierałaby
wszelką moc prawom kościelnym: wystarczyłoby, by ktoś formalnie zgłosił odejście od
Kościoła, by nie podlegał prawu. Podleganie mu zależałoby od każdej osoby prywatnej
[podkreślenie MP]. Apostazja byłaby niczym więcej, jak karalnym występkiem. Kanon 707 § 2 nie
odnosi się do tego przypadku, lecz uznaje pierwsze przyjęcie wiary jako wcielenie do Kościoła.
3. Kanon zawiera pewną niejasność, nie pojawia się bowiem jasno ustalona sytuacja
apostatów i schizmatyków w związku z prawem kościelnym. Czyż mu nie podlegają? Albo czy nie
są nim objęci w taki sposób, że, jeśli odejdą od Kościoła, nie mogliby do innego Kościoła lub innej
wspólnoty kościelnej przystąpić? (J.E. [Kardynał Raul] Henríquez).
Odpowiedź: Zarzut ma podstawę. By zatem uniknąć wszelkiej niejasności, paragraf 2
zostaje tak przekształcony: „Ochrzczeni poza Kościołem Katolickim, którzy do niego przyjęci nie
zostali, prawom jego bezpośrednio nie podlegają”. Zaś paragraf 3 zostaje zawieszony.

Codex Iuris Canonici: Schema Novissimum post consultationem S.R.E.
Cardinalium, Episcoporum Conferentiaruin, Dicasteriorum Curiae Romanae,
Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum
Institutorum vitae consecratae recognition, iuxta placita Patrum Commissionis
deinde emendatum atque SUMMO PONTIFICI praesentatum
25 marca 1982 rok – wersja finalna dla Papieża
Kanon 11
§ 1. Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem
recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis
annum expleverunt.
Prawom kościelnym podlegają ochrzczeni w Kościele katolickim lub do niego przyjęci,
którzy są wystarczająco zdrowi na umyśle i, jeżeli nie ma tu wyraźnego zastosowania inne prawo,
ukończyli siódmy rok życia.
§ 2. Baptizati extra Ecclesiam catholicam, qui in eandem recepti non sunt, iisdem legibus
directe non obligantur.
Ochrzczeni poza Kościołem katolickim, którzy do niego nie zostali przyjęci, prawom owym
nie podlegają.

Ostateczne brzmienie kanonu 11
(Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku)

Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti,
quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum
expleverunt.
Ustawom czysto kościelnym podlegają ochrzczeni w Kościele katolickim lub do niego
przyjęci, którzy jednak posiadają wystarczające używanie rozumu oraz – jeśli ustawa czego innego
wyraźnie nie zastrzega – ukończyli siódmy rok życia.

(użyto oficjalnego tłumaczenia z polskiego wydania)

