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POJĘCIE PATRIMONIUM STABILE
Streszczenie
Patrimonium stabile jest pojęciem nowym. W KPK/83 występuje dwa razy: w kan. 1285
i w kan. 1291, jednak bliżej prawodawca nie wyjaśnia znaczenia użytego pojęcia. Celem
artykułu jest ukazanie znaczenia patrimonium stabile. Przedstawiona analiza genezy pojęcia
patrimonium wskazuje, że intencją prawodawcy nie było uniemożliwienie dokonania
alienacji, ale ochrona dóbr kościelnych stanowiących podstawę istnienia i działania kościelnej
osoby prawnej.
W dalszej części autor przedstawia różne interpretacje patrimonium stabile wypracowane
przez kanonistów, aby ostatecznie przedstawić własną koncepcję. Autor wskazuje, że do
pojęcia patrimonium stabile nie zalicza się dóbr, które należą do codziennego użytku, ale
zgodnie z wypracowaną doktryną, należy rozumieć dobra ruchome i nieruchome, stanowiące
minimalną podstawę materialną osoby prawnej, które pozwalają na realizację celów, dla
których została ona utworzona.
Artykuł kończy wnioskami, że w księgach inwentarzowych winno być odnotowane, co
należy do patrimonium stabile osoby prawnej (kan. 1283, 2º). Zarządcy nie mogą dokonywać
darowizn na cele pobożności lub chrześcijańskiej miłości z dóbr ruchomych należących do
patrimonium stabile (kan. 1285). Chcąc dokonać jakichkolwiek aktów alienacji dóbr
należących do patrimonium stabile, zarządcy są zobowiązani zachować kan. 1291-1294 oraz
kan. 638 § 3, kiedy ich wartość przekracza określoną w prawie sumę.
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THE CONCEPT OF PATRIMONIUM STABILE
Summary
The patrimonium stabile is a new concept in the 1983 Code. It comprises of moveable and
im-movable goods, which by the legitimate designation (legitima assignatione) of the
competent ecclesiastical authority were established as a secure basis for the existence of
juridical person for the future. Patrimonium stabile allows the independent fulfillment of the
mission of the juridical person for which it was established and therefore is subject to legal
protection in accordance with the law. The distinction between stabile and non stabile
patrimonium should be recorded regularly in the up-dated inventories (can. 1283, 2º).
Administrators cannot make gifts for pious purposes or Christian charity out of the
movable goods which is part of the patrimonium stabile (cf. can. 1285). In order to make any
act of alienation of ecclesiastial goods, stating patrimonium stabile, administrators are
required to observeve can. 1291-1294 and can. 638 § 3, whenever their value exceeds the sum
determined by law. Canons on alienation (can. 1291-1294) should be obseved not only in
alienation, but also in any dealings in which the patrimonial condition of the juridical person
may be jeopardised (can. 1295). Patrimo-nium stabile is not subject to taxation, but the
income derived from it may be taxed (see. can. 264 § 2 and can. 1263).
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