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Przywilej piotrowy w kanonicznym porządku prawnym 

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

W zaprezentowanym opracowaniu autorka skoncentrowała uwagę na instytucji przywileju 
piotrowego funkcjonującej w kanonicznym porządku prawnym. Wykazała, iż instytucja ta 
znajduje umocowanie we władzy papieskiej pojmowanej w kategoriach Namiestnika 
Chrystusowego na ziemi. Mocą tej władzy rozwiązywane są związki zawarte pomiędzy 
katolikami a akatolikami nieochrzczonymi. Z aspektu teoretycznoprawnego jest to możliwe, 
gdyż związki te nie są związkami sakramentalnymi, nie charakteryzują się one zatem 
absolutną nierozerwalnością. Procedura w tej materii została określona w normach 
Kongregacji Nauki Wiary z 2001 r. 
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Petrine Privilage in Canonical Legal Order 
 

S u m m a r y 
 

 The author of this study carried out a thorough analysis of the regulations concerning 
the instistution of “Petrine Privilage” functioning in the canonical legal order. She has shown 
that the institution of “Petrine Privilage” is anchored in the papal authority understood in 
terms of the Vicar of Christ on earth. The marriages entered between Catholics and 
unbaptized non-Catholics can be dissolved by the power of papal authority. This is possible 
from the theoretical and legal aspects, because relationships such as this are not sacramental 
relationships which means that they do not represent absolute inseparability. The procedure in 
this matter has been defined in the Norms of the Congregation for the Doctrine of the Faith of 
2001. 
 
Key words: Petrine privilege, Pauline privilege, favor of faith, pope’s authority 
 
 
Information about Author:  PAULINA SZABLIŃSKA, J.C.L. – Ph.D. students, Department of 

Theory and General Norms of the Canon Law, Faculty of Canon Law at the Cardinal 
Stefan Wyszynski University in Warsaw; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warsaw, Poland; e-mail: 
paulina.szablinska@gmail.com 

 


