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1 Tento partikulární zákon navazuje na ustanovení kánonů 1115 a 1118 CIC. 

Pro svátostná manželství 
§ 1 

Z hlediska místa uzavření manželství je řádným místem pro uzavření svátostného sňatku, tj. manželství mezi 
dvěma katolíky nebo katolickou stranou a nekatolickou pokřtěnou, farní kostel farnosti. 

§ 2 
Z hlediska přináležitosti snoubenců k farnosti je řádným místem uzavření svátostného sňatku farnost, kde má 
alespoň jeden ze snoubenců trvalé nebo přechodné kanonické bydliště. Při udělení dovolení podle PZ 4.1 § 32 se 
stává řádným místem z hlediska přináležitosti farnost, kde snoubenci budou mít sňatek a zachová se ustanovení o 
přípravě na přijetí svátostí podle PZ 4.1 § 43. K uzavření sňatku v jiné farnosti dostačuje dovolení od jednoho z 
farářů katolického snoubence. 
2 PZ 4.1 § 3:  Pokud svátost křtu, manželství a eucharistie (jenom v případě prvního svatého přijímání dětí) chce udělit jiný 

kněz nebo jáhen osobám, které nejsou jeho farníky podle § 1 a 2, musí si vyžádat dovolení (licentia) od vlastního 
duchovního správce těchto osob. Dovolení se vystaví písemně. 

3 PZ 4.1 § 4:  Pokud udělení svátosti bylo dovoleno duchovnímu, který není vlastním duchovním správcem, přípravu podle 
kán. 851 1°, 890, 914, 1063 2° CIC vykoná udělovatel svátosti, ledaže by vlastní duchovní správce tuto povinnost chtěl 
splnit sám. 

§ 3 
Mimořádným místem pro uzavření svátostného sňatku podle § 1 je jiný kostel nebo kaple, přičemž dovolit 
uzavření tohoto manželství mimo farní kostel – za předpokladu, že je splněna podmínka rozumného a 
spravedlivého důvodu –  může: 
 1° místní ordinář na území své diecéze; 
 2° farář na území své farnosti. 

§ 4 
Výjimečným místem pro uzavření svátostného sňatku podle § 1 je tzv. „vhodné“ místo, které není místem 
posvátným, tj. učiněným za takové prostřednictvím obřadu zasvěcení nebo žehnání podle předpisů liturgických 
knih (viz kán. 1206 CIC), avšak splňuje požadavky co do svátostného charakteru důstojnosti církevního 
manželství a podmínku účasti veřejnosti. Posoudit, zda nějaké místo je vhodným místem, a následně dovolit 
uzavření manželství na tomto místě – za předpokladu, že je splněna podmínka rozumného a spravedlivého 
důvodu – může místní ordinář na území své diecéze. 

Pro nesvátostná manželství 
§ 5 

Z hlediska místa uzavření manželství je řádným místem pro uzavření manželství mezi katolickou stranou a 
stranou nepokřtěnou (nesvátostné manželství) každé posvátné místo (kostel, kaple) nebo jiné vhodné místo, které 
splňuje požadavky co do důstojnosti církevního manželství a podmínku účasti veřejnosti. 

§ 6 
Z hlediska přináležitosti snoubenců k farnosti je řádným místem uzavření nesvátostného sňatku farnost, kde má 
pokřtěný katolický snoubenec trvalé nebo přechodné kanonické bydliště. Při udělení dovolení podle PZ 4.1 § 3 
se stává řádným místem z hlediska přináležitosti farnost, kde budou mít snoubenci sňatek a zachová se 
ustanovení o přípravě na přijetí svátostí podle PZ 4.1 § 4. K uzavření sňatku v jiné farnosti dostačuje dovolení od 
faráře katolického snoubence. 

§ 7 
Posouzení, zda nějaké místo je vhodným místem k uzavření nesvátostného manželství, náleží místnímu ordináři, 
přičemž 
 1° farář, na jehož území má být uzavřen církevní sňatek na vhodném místě podle § 6, se dotáže místního 

ordináře a sdělí mu ve své interpelaci jak logistické, tak pastorační okolnosti předpokládaného místa 
sňatku. 



 2° farář při podávání své interpelace jménem snoubenců má mít na paměti, že subjektivní motivace žadatelů 
nemohou převážit nad objektivní skutečností ohledně důstojnosti uzavíraného manželství. 

§ 8 
Místní ordinář může na základě žádosti faráře určit natrvalo nějaké místo za „vhodné místo“ pro uzavírání 
nesvátostných manželství. 

Závěrečná ustanovení 
§ 9 

Dovolení k uzavření manželství se vydají písemně, mimo případ § 3, 2°. 

§ 10 
K uzavření sňatku v řeholních, seminárních či rektorátních kostelech a kaplích je zapotřebí kromě dovolení 
místního ordináře nebo faráře také dovolení příslušného místního řeholního představeného, rektora semináře 
nebo rektora kostela. 

§ 11 
Manželství, která nelze církevně platně nebo dovoleně uzavřít z důvodu zneplatňující překážky nebo soudního či 
úředního zákazu, a manželství mezi dvěma nepokřtěnými nemohou být uzavírána žádným oddávajícím ani 
žádným obřadem v kostelech a kaplích ve smyslu kán. 1214, 1223 a 1226 CIC. 
 


