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WYMÓG ZACHOWANIA RYGORÓW TECHNICZNO-PRAWNYCH W PEŁNIENIU 

WŁADZY USTAWODAWCZEJ W KOŚCIELE PARTYKULARNYM. WYBRANE 

ELEMENTY

S t r e s z c z e n i e

Jednym z aspektów władzy biskupa diecezjalnego jest sprawowanie władzy 

ustawodawczej poprzez wydawanie aktów normatywnych – dekretów ustawodawczych i 

dekretów wykonawczych, które rządzą się przepisami o ustawach. Kongregacja ds. Biskupów 

w dyrektorium z 2004 r. Apostolorum successores określiła ogólne wytyczne, jakie powinny 

zostać zachowane przy redagowaniu aktów normatywnych. Również w dokumentach 

roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego ojcowie synodalni zwrócili uwagę na to, aby 

wszystkie ustawy partykularne były redagowane popraw-nie, pod względem merytorycznym i 

formalnym. Jednak do tej pory nie udało się określić konkretnych wymogów, jakimi powinien 

się kierować biskup diecezjalny. W związku z tym Autor w artykule proponuje sięgnąć do 

aktualnych i przyjętych dyrektyw prawodawczych, wypracowanych na gruncie prawa 

świeckiego, zgodnych jednak z powołaniem i misją Kościoła, które służyłyby pomocą 

prawodawcy partykularnemu, wskazując mu, w jaki sposób rozwiązywać typowe problemy 

legislacyjne. Jeden z podziałów dyrektyw wydaje się odpowiedni do próby dostosowania go 

do wymogów prawodawcy kościelnego, zawiera on pięć typów kryterium podziału dyrektyw, 

mianowicie: 1) język; 2) jednolitość i kompletność; 3) systematyka; 4) adresat; 5) forma 

regulacji.

Słowa kluczowe: stanowienie prawa, prawodawca, dyrektywy legislacyjne, II Polski Synod 

Plenarny

REQUIREMENT OF PRESERVE THE TECHNICAL-JURIDICAL RIGOUR IN THE 

EXERCISE OF LEGISLATIVE POWER IN THE PARTICULAR CHURCH. SELECTED 

ITEMS

S u m m a r y

One of the aspects of authority of the diocesan bishop is to exercise legislative power 

through the issuing normative acts – legislative decrees and executory decrees governing the 

legal provisions of the Laws. Congregation for the Bishops in the Directory from 2004 

Apostolorum successores, has defined general guidelines which should be complied with 

drafting normative acts. Also in working documents of II Polish Plenary Council, the Synod 

Fathers, drew attention to the fact, that all particular Laws should be drafted correctly in terms 

of the substance and the procedural. But until now, did not determined the specific 

requirements which should be guided by the diocesan bishop. Consequently, the Author in the 

article proposes to reach for a current and adopted legislative directives, developed on the 

basis of state law, however, according with the vocation and mission of the Church, which 

would serve the particular legislator, pointing him how to solve common problems of 

legislative. One of them seems appropriate to try to adapt it to the requirements of 

ecclesiastical legislator, it contains five types of criterion of division directives and it is as 



follows: 1) language; 2) the uniformity and completeness; 3) systematics; 4) the addressee; 5) 

the form of regulation.
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