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VYHLÁSENIE K VYKONANIU ÚKONU FORMÁLNEHO ODPADNUTIA 

OD KATOLÍCKEJ CIRKVI 

....................................................................... pokrstený/á dňa ......................................... 

v ....................................................................., toho času s kánonickým trvalým bydliskom 

............................................................................................................................(kán. 102 § 1 CIC)  

v súlade s normami dokumentu Pápežskej rady pre výklad zákonov zo dňa 13.6.2006, zverejnenom 

v úradnom vestníku Acta Apostolicae  Sedis s názvom ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA 

CATHOLICA a číslom Prot. N. 10279/2006 sa dňa ............................... osobne dostavil pred príslušnú 

cirkevnú autoritu, ktorou je farár (kán. 107 § 1 CIC)  ....................................................a osobne pred 

touto cirkevnou autoritou, ako aj v prítomnosti dvoch svedkov, potvrdil/a svoju totožnosť a svoje 

vnútorné, osobné a dobrovoľné rozhodnutie odpadnúť od Katolíckej cirkvi.  

.........................................................................osobne príslušnej cirkevnej autorite, 

teda.............................................................................., jeho farárovi, v prítomnosti dvoch 

svedkov: 

 Preukázal/a svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu č..................................... 

 Potvrdil/a, že je autorom „Žiadosti o vykonanie úkonu formálneho odpadnutia od Katolíckej 

cirkvi“, ktorej prílohu tvorí toto vyhlásenie. 

 Opakovane potvrdil/a, že jeho rozhodnutie odpadnúť od Katolíckej cirkvi je slobodné, 

vedomé a dobrovoľné. 

 Vyhlásil/a, že si uvedomuje kánonicko-právne dôsledky, ktoré sa v zmysle noriem Kódexu 

kánonického práva vzťahujú na jeho/jej slobodné, vedomé a dobrovoľné rozhodnutie 

odpadnúť od Katolíckej cirkvi. Vyhlásil/a, že si uvedomuje, že ide o nasledovné kánonicko-

právne  dôsledky: 

o Upadnutie do trestu exkomunikácie „latae sententiae“ podľa noriem práva (kán. 1364 

§ 1 CIC). 

o Zákaz prijímať sviatosti, najmä eucharistiu a obdržať sviatostné rozhrešenie bez 

eventuálneho odpustenia trestu exkomunikácie (kán. 1331 § 1 b. 2 a kán. 915 CIC). 

o Nemožnosť byť krstným a birmovným rodičom (kán. 874 § 1 b. 4 CIC). 

o Odopretie pohrebných obradov bez prejavu pokánia pred smrťou (kán. 1184 § 1 b. 1 

CIC). 

o Nemožnosť uzavrieť platný sobáš bez povolenia kompetentnej cirkevnej autority (kán. 

1071 § 1 b. 5 CIC) a zároveň neplatnosť sobáša uzavretého bez zachovania kánonickej 

formy alebo bez odstránenia zneplatňujúcich prekážok, ktoré i naďalej zostávajú 
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v platnosti, pričom i naďalej platí, že k eventuálnemu uzatvoreniu zmiešaného 

manželstva s pokrstenou nekatolíckou stránkou bude potrebné povolenie 

kompetentného ordinára (porov. kán 1117, 1086 a 1124 CIC). 

 Vyhlásil/a, že aj naďalej trvá na svojom rozhodnutí. 
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PODPÍSANÝ/Á PRED: 
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                                                                                              – farár 

kompetentná cirkevná autorita 

Rímskokatolíckej cirkvi 
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                 prvý svedok              druhý svedok  

 


