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§1
Katolicky pokřtěná a trestně způsobilá osoba upadá do exkomunikace, která není vyhrazená Apoštolskému
stolci, avšak nastupuje bez rozhodnutí představeného, pokud:
1° naprosto odpadla od křesťanské víry (apostaze);
2° tvrdošíjně odpírá anebo tvrdošíjné pochybuje o nějaké pravdě, kterou je nutno věřit vírou božskou a
katolickou (hereze);
3° odpírá podřízenost papeži nebo odmítá společenství s členy církve, jemu podřízenými v souladu s kán.
1364, § 1 (schizma);
4° se dopustila dokonaného potratu. Trest se vztahuje na osobu, která si nechala udělat potrat, a na toho, kdo
potrat provedl, ve smyslu kán. 1398.
§2
Pro případy uvedené v § 1 se uděluje všem kněžím právoplatně inkardinovaným v brněnské diecézi, ale i
inkardinovaným v jiné partikulární církvi a jí na roveň postavené podle kán. 265 a 368 CIC a za předpokladu, že
jsou tito kněží řádně ustanoveni pro službu v brněnské diecézi, pravomoc zprostit nastoupeného trestu osoby,
které mají kanonické bydliště jak trvalé tak přechodné v brněnské diecézi anebo které tam právě pobývají.
§3
Pravomoc zproštění trestu v případech, o nichž hovoří § 1, se uděluje také kněžím neinkardinovaným a
neustanoveným v brněnské diecézi, kteří mají zpovědní fakultu a zpovídají na území brněnské diecéze.
§4
Kněží inkardinovaní anebo ustanovení v brněnské diecézi mohou tuto pravomoc udělenou podle § 2 vykonávat i
mimo území brněnské diecéze, a to vůči svým diecézanům, pokud místní ordinář jiné partikulární církve
nestanovil výslovně opak.
§5
Zpovědník při svátosti smíření připomene závažnost provinění. Proto může být stižená osoba zproštěna trestu až
poté, co vykonala zpytování svědomí v rozmezí jednoho roku zpět ode dne, kdy žádá o zproštění trestu.
Zpovědník jedná s nejvyšší mírou milosrdenství. Vhodným pokáním, které uloží, je např. zbožná návštěva
poutního místa, účast na duchovní obnově, půlhodinová adorace Nejsvětější Svátosti.
§6
Zproštění trestu se uděluje ve svátosti smíření, není-li rozumný a spravedlivý důvod konat jinak. Zproštění trestu
se udělí slovy: „Z pravomoci, která mi byla svěřena, vás (tě) zbavuji trestu exkomunikace (suspenze, interdiktu).
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ (Sekretariát České liturgické komise, Obřad pokání, Praha 1982, str.
152.)
§7
Při pochybnosti má pravomoc ke zproštění trestu přízeň práva.
§8
Pravomoc udělená podle tohoto zákona zaniká ztrátou zpovědní fakulty.

