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Андрій Танасійчук

КАНОНІЧНА ПРОЦЕДУРА ПОСИЛАННЯ  
ТА ВІДКЛИКАННЯ СХІДНИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ 

НА ТЕРИТОРІЇ, ДЕ НЕМА ЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР 
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Відповідно до норм східного церковного законодавства, душпастирська праця 
кожного священнослужителя повинна відбуватися в межах окремої церковної 
єрархічної структури, якою є єпархія або екзархат. Право на виконання уряду 
пароха, адміністратора парафії чи сотрудника священик отримує на підставі 
канонічної приналежности до єпархії чи екзархату, що набувається через отри-
мання дияконських свячень або через тимчасову чи постійну зміну церковної 
приналежности (юрисдикції). УГКЦ, як Церква свого права, має в усьому світі 
власні єрархічні структури, де вірні можуть плекати власну духовну традицію. 
Однак, попри цей привілей, усе ж існують території, де немає партикулярних 
Церков (єпархій та екзархатів), які належали б до УГКЦ, хоч на цих терито-
ріях присутні її вірні. Стаття показує правовий механізм розпочаття діяльно-
сти священика на таких нових територіях, а також завершення його служіння.

Ключові слова: єрархічна структура УГКЦ, звичайний і надзвичайний спосіб 
приписання; зміна юрисдикції священнослужителя; прямий перехід; тимчасо-
вий переїзд; юридичні дії; єпархіяльний єпископ; дієцезіяльний єпископ, доз-
віл на перехід або переїзд священнослужителя; адміністратор патріяршої Цер-
кви, патріярший екзарх, адміністратор єпархії, апостольський адміністратор, 
протосинкел і синкел, грамота виписання, правосильність юридичного акту, 
письмова угода, емігрант, особова парафія, суб’єкт законодавства, патріярша 
Церква, верховноархиєпископська Церква, інструкція, партикулярна Церква.

Вступ
Синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви у 2010 році 
го лов ною темою своїх засідань вибрав питання життя українського емі-
гранта. Це питання надзвичайно актуальне: воно зачіпає майже кожну 
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другу українську родину. З переїздом на нові території в пошуках праці 
й кращого життя тісно пов’язаний також інший чинник, а саме духовне 
життя особи. З певністю можна ствердити, що покоління українців, яке 
безпосередньо зазнало змін у своєму житті, народилось і виховувалось 
у  часи, коли про Бога, Церкву, релігію не можна було говорити. Держава, 
в баченні якої щастя людини залежало від матеріяльних благ, що осягалися 
через працю, робила все для того, щоб піддати духовний вимір людської 
особи забуттю чи й цілком знищити його. Тож український емігрант, 
якого часто можна зустріти за кордоном, потребує особливої духовної 
опіки, через яку зможе відкрити важливість шукання насамперед духов-
ного добра як для себе, так і для своєї родини.

Для реалізації такої цілі потрібна присутність священнослужителів 
і духовних провідників, які змогли б не тільки віднайти окрему особу 
в  новому суспільстві, а й допомогти такій людині зрозуміти вартісність 
буття християнином. Отож, цим опрацюванням хочемо дати відповідь на 
синодальне рішення українського єпископату 2010 року, яким поставлено 
завдання розробити документ, що регулював би процес посилання і відкли-
кання священнослужителів із територій, де нема єрархічних структур УГКЦ.

Вступне вияснення понять
Юридична приналежність українських греко-католицьких священнослу-
жителів до власних єпархій чи екзархатів, у яких вони виконують довірені 
їм душпастирські обов’язки згідно з нормами канонічного права, означає 
звичайний (перший) спосіб їхнього приписання до певної церковної одиниці. 
Звичайний спосіб – це т.  зв. первинне приписання, яке відбувається через 
прийняття дияконських свячень або, в іншому випадку, через отримання 
нижчих свячень (кан. 358 Кодексу канонів Східних Церков, далі – ККСЦ).

У церковному праві передбачено також надзвичайний (другий) спосіб 
такої діяльности священнослужителя, а саме можливість виконувати 
душпастирську працю в іншій єпархії чи екзархаті (кан. 352, § 3; кан. 361; 
кан. 393 ККСЦ). Надзвичайний спосіб душпастирювання в іншій церковній 
одиниці є можливим у разі т. зв. послідовного приписання духовної особи 
до іншої адміністративної структури Церкви (єпархії/екзархату). Наслідком 
такого юридичного акту є звільнення священнослужителя з-під юрисдикції 
власного єпархіяльного єпископа і підпорядкування іншому.

Компетентна церковна влада

а) Єпархіяльний єпископ

Східне католицьке церковне право говорить про особу єпархіяльного 
єпископа як про суб’єкта права, до виключної компетенції якого належить 



канонічна Процедура Посилання та Відкликання східних сВященнослужителіВ 

233

надавати священнослужителю дозвіл на залишення власної єпархії чи екзар-
хату у формі прямого переходу або у формі тимчасового переїзду на користь 
іншої єпархії чи екзархату. Вживаючи означення «єпархіяльний єпископ», 
найвищий Законодавець наголошує на тому, що не слід ототожнювати його 
з виразом «місцевий єрарх» або «єрарх місця», бо ці окреслення ширші 
й, крім самого єпархіяльного єпископа, включають також протосинкела 
і синкела (кан. 984 ККСЦ). Ці два уряди (протосинкел і синкел), хоч вони 
й наділені виконавчою владою в Церкві (кан. 245 ККСЦ), яка дозволяє їм 
виконувати різні юридичні дії, застережені тим, хто має виконавчу владу 
(наприклад, надавати диспензи від подружніх перешкод), усе ж мають 
певні обмеження. Одним із таких обмежень є юридичний механізм зміни 
юрисдикції священнослужителя. Причиною застереження виключно єпархі-
яльному єпископові права надавати дозвіл на перехід або переїзд священ-
нослужителя до іншої церковної одиниці є те, що саме єпископові, а не 
протосинкелу чи синкелу довірено душпастриську опіку над єпархією чи 
екзархатом від власного імени (кан. 178; кан. 311 ККСЦ). З цієї причини 
протосинкел і синкел можуть висловлювати свою думку, але не мають 
права вирішувати питання про перехід і приписання священнослужителя  
з/до єпархії чи екзархату, в якій/якому виконують довірений їм уряд.

б) Інша церковна влада

Іншими особами, яким східне законодавство надає право дозволити 
священнослужителю переїзд чи перехід або його приписати, є адміні-
стратор патріяршої Церкви, патріярший екзарх та адміністратор єпархії 
(кан. 363 ККСЦ).

Першим із них є адміністратор патріяршої Церкви. Уряд отримується 
на підставі самого права (ipso iure), але тільки з двох причин: коли патрі-
ярший престол стає вакантним через смерть Патріярха або коли Патріярх 
зрікається уряду, і тоді його рішення має прийняти Синод єпископів патрі-
яршої Церкви (кан. 126 ККСЦ).

Другою особою, про яку говорить право, є патріярший екзарх 
(кан.  363, п. 1 ККСЦ). Канон 314 східного Кодексу передбачає ситуацію, 
в якій для окремої церковної одиниці зі статусом екзархату, встановле-
ного в межах патріяршої Церкви, Патріярх за згодою Постійного синоду 
призначає екзарха (кан. 85, § 3; кан. 181, § 1 ККСЦ). Щодо своїх обов’язків 
і прав екзарх прирівняний до єпархіяльного єпископа (кан. 313 ККСЦ) 
й  іменується патріяршим екзархом, який має власну владу, хоч і заступну, 
тому що виконує уряд від імени Патріярха чи Верховного архиєпископа.

Третьою компетентною особою щодо надання дозволу на перехід або 
приписання священнослужителя до іншої єпархії чи екзархату є адмі-
ністратор єпархії (кан. 363, п. 1 ККСЦ). Уряд адміністратора єпархії 
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встановлений правом на випадок, коли єпархіяльний престол стає 
вакантним. Призначення особи на уряд відбувається через її іменування, 
що здійснює Патріярх, який, для правосильности такого юридичного акту, 
повинен вислухати думку єпископів Патріяршої курії або Постійного 
синоду (кан. 220 ККСЦ). Коли ж мова йде про вакантність єпархіяльної 
столиці, розміщеної поза межами патріяршої Церкви, спосіб призначення 
адміністратора єпархії суттєво відрізняється від вищезгаданого. У таких 
випадках адміністратора єпархії звичайно обирають члени колегії єпархі-
яльних радників (кан. 221, п. 3 ККСЦ).

Як у першому, так і в другому випадку, коли йдеться про перехід 
або приписання священнослужителя з/до єпархії чи екзархату, необхідно 
дотримуватися вимог, передбачених кан. 363, п. 2 ККСЦ, а саме: для того, 
щоб такий юридичний акт уважався правосильним, необхідно, щоб минув 
рік після повідомлення про вакантність єпархіяльного престолу, а також 
необхідно отримати згоду колегії єпархіяльних радників.

Щодо особи апостольського адміністратора слід пам’ятати, що його 
права і обов’язки визначаються виключно грамотою його іменування 
Римським Архиєреєм (кан. 234, § 2 ККСЦ). Тому процес переходу або 
приписання священнослужителя з/до єпархії чи екзархату він здійснюва-
тиме згідно з нормами, вказаними в цій грамоті.

Вимоги для правосильности (аd validitatem)  
адміністративного акту

Для єпархіяльного єпископа (тільки для єпарха й екзарха,  
не для протосинкела і синкела)

Єпархіяльний єпископ, приналежний до УГКЦ, видаючи грамоту випи-
сання (прямий перехід) або дозвіл на переїзд (тимчасовий переїзд) влас-
ному священнослужителеві, який виявив бажання працювати в іншій 
єпархії чи екзархаті УГКЦ, для правосильности свого юридичного акту 
не потребує отримання ні згоди, ні поради від будь-кого. Однак коли 
приналежний до УГКЦ єпархіяльний єпископ має видати грамоту випи-
сання (прямий перехід) власному священнослужителеві, який виявив 
бажання працювати в іншій єпархії/екзархаті/дієцезії, приналежній до 
іншої Церкви свого права, то для правосильности власного юридичного 
акту такий єпископ потребує отримати згоду від Глави УГКЦ (кан. 365, 
§ 2 ККСЦ). Крім того, коли український єрарх, приналежний до УГКЦ, 
має видати дозвіл на переїзд (тимчасовий переїзд) власного священно-
служителя для праці в єпархії/екзархаті/дієцезії іншої Церкви свого права 
для вірних УГКЦ, він повинен передати справу Главі УГКЦ (кан. 193, § 3 
ККСЦ).
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Хоч у другій главі десятого титулу східного законодавства такої 
вимоги й не передбачено, все-таки, коли справа стосується душпастир-
ської опіки над вірними УГКЦ, які перебувають на територіях, де немає 
установленої єрархічної структури УГКЦ, заходить мова про т. зв. «договір 
праці священнослужителя», який мають укласти два єпархіяльні єпископи 
(той, хто відпускає, і той, хто приймає священнослужителя).

Згідно з кан. 360, § 1 ККСЦ, для священика, який переїжджає на 
тимчасову працю до іншої єпархії чи екзархату, має бути укладена пись-
мова угода між його єпархіяльним єпископом і єпархіяльним єпископом 
приймаючої єпархії. У такому договорі, згідно з кан. 362, § 2 ККСЦ, слід 
вказувати також права цього священнослужителя в разі його повернення 
до власної єрархічної структури.

Натомість коли йдеться про священнослужителя, який належить до 
єрархічної структури УГКЦ у межах канонічної території її Предстоятеля, 
договір про тимчасовий переїзд священнослужителя до іншої єпархії/екза-
рхату/дієцезії іншої Церкви свого права для праці серед емігрантів має 
укладатися не між двома єпархіяльними єпископами, а між Главою УГКЦ 
і єпархіяльним/дієцезіяльним єпископом єпархії/дієцезії, до якої переїж-
джає священнослужитель. Канонічну підставу для вищевказаної думки 
можна віднайти в кан. 193, § 3 ККСЦ.

Канон 193, § 2 ККСЦ накладає на єпархіяльного єпископа обов’язок 
надати вірним іншої Церкви свого права, присутнісь яких на своїй тери-
торії він ствердить, священнослужителів чи парохів (коли мова про пароха, 
слід вважати, що йдеться про особову парафію) або навіть призначити їм 
синкела, який є вірним тієї ж Церкви свого права, що й вірні-миряни. Про 
те саме каже й латинське законодавство в кан. 383, § 2 Кодексу каноніч-
ного права (далі – ККП), тому латинський єпископ, як суб’єкт цього зако-
нодавства, застосуватиме цей канон.

Східний кодекс іде в цьому питанні ще далі, додаючи в § 3 кан. 193, 
що єпархіяльний єпископ, якщо хоче призначити священнослужителя чи 
навіть утворити особову парафію для вірних, приналежних до патріяршої 
чи верховноархиєпископської Церкви, повинен «…встановити відносини 
з Патріярхами, в цьому зацікавленими, і за їх згодою діяти власною владою». 
На жаль, у латинському праві цього параграфа немає, тому може статися, 
що зацікавлений місцевий латинський єпископ буде звертатися лише до 
правлячого архиєрея, священнослужителя якого запрошує до праці для 
емігрантів – вірних УГКЦ. Однак в Інструкції Erga migrantes caritas Christi, 
55 чітко вказано, що зацікавлений єпископ має звертатися до Патріярха.

Тому слід вважати, що коли мова йде про тимчасовий переїзд священ-
нослужителя в іншу єпархію до праці для емігрантів – вірних УГКЦ, він 
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особисто та його правлячий архиєрей, коли отримає повідомлення про 
такий намір, повинні звернутись до Глави УГКЦ. Звичайно, латинський 
єрарх, дізнавшись про існування цього параграфа в ККСЦ, може сказати, 
що не зобов’язаний виконувати норми східного права, тому що його 
зобов’язує лише ККП. Однак, згідно з існуючою практикою інтерпретації, 
яка стосується кан. 1499 ККСЦ і кан. 17 ККП, він усе-таки повинен звер-
нутися до Предстоятеля УГКЦ. Інструкція Erga migrantes caritas Christi, 55 
також дає підстави вважати саме так. Якщо ж латинський архиєрей таки 
наполягатиме на тому, що має контактувати тільки з архиєреєм священ-
нослужителя, то вже український владика, будучи підпорядкований схід-
ному праву (кан. 1 ККСЦ), повинен передати справу Блаженнішому. 
Тому можна сподіватися на те, що в майбутньому договори про послугу 
священнослужителя УГКЦ в латинськiй дієцезії будуть укладатися між 
Предстоятелем УГКЦ і дієцезіяльним єпископом. У такому договорі має 
бути вказано спосіб відкликання такого священнослужителя або єрархією 
УГКЦ, або латинською стороною, а також мають гарантуватися права, про 
які йдеться в кан. 362, § 2 ККСЦ.

Послідовне приписання священнослужителя

Послідовне приписання священнослужителя включає два способи зміни 
церковної юрисдикції: (1) т. зв. прямий перехід, тобто остаточне виписання 
священнослужителя з однієї єпархії чи екзархату і приписання назавжди 
до іншої нової церковної одиниці (кан. 359 ККСЦ) і (2) т. зв. тимча-
совий переїзд духовної особи, яка, зберігаючи початкове приписання до 
власної єпархії чи екзархату, деякий час душпастирює в іншій церковній 
одиниці. Наслідком тимчасового переїзду може бути або остаточне (нове) 
приписання до тої єпархії чи екзархату, де священнослужитель працював 
останнім часом, або його повернення до єрархічної структури, де він 
зберігає своє первинне приписання (кан. 360 ККСЦ).

Прямий перехід
У разі прямого переходу священнослужителя слід передбачити такі три 
випадки.

(а) Прямий перехід духовної особи може відбутися до єрархічної 
одиниці тієї самої Церкви свого права, яка розміщена в межах території 
патріяршої Церкви чи поза нею. Наприклад, усередині УГКЦ: священно-
служитель УГКЦ звільняється з-під юрисдикції власного єпархіяльного 
єпископа і переходять під юрисдикцію іншого українського греко-като-
лицького єпископа.
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(б) Прямий перехід духовної особи може відбутися до єрархічної 
одиниці, приналежної до іншої Церкви свого права. Така канонічна 
процедура вимагає, щоб було отримано згоду вищої над єпархіяльним 
єпископом церковної влади, передбаченої партикулярним правом (кан. 
365, § 2 ККСЦ). Наприклад: єпархіяльний єпископ, перш ніж видати 
грамоту виписання священнослужителя з-під власної юрисдикції, повинен 
отримати письмову згоду Глави УГКЦ. Лише після того він може видати 
грамоту про виписання, і тим самим священик звільняється з-під юрис-
дикції власного єпархіяльного єпископа, приналежного до УГКЦ, і пере-
ходять під юрисдикцію, наприклад, латинського єпископа, який видає 
грамоту приписання.

(в) Прямий перехід духовної особи до єрархічної одиниці, приналежної 
до іншої Церкви свого права, а також перехід вказаної особи як вірного до 
цієї Церкви свого права згідно з кан. 32 ККСЦ. У цій ситуації головним 
елементом, на який слід звернути увагу, є географічна територія, що на ній 
виконують свою юрисдикцію два єпархіяльні єпископи. В одному випадку 
ці єпархіяльні єпископи двох різних єпархій/дієцезій виконують свою 
юрисдикцію на території однієї й тої самої держави, а  в  іншому випадку 
вони виконують владу управління у двох різних державах.

Для кращого розуміння викладеного вище розгляньмо кілька прик-
ладів. Першим може бути ситуація, коли приналежний до УГКЦ священ-
нослужитель, бажаючи перейти працювати до латинської дієцезії, яка 
міститься на території тої самої держави, що і його первинна єпархія чи 
екзархат, хоче також стати членом цієї Церкви. У цьому випадку, крім 
грамоти виписання, виданої єпархіяльним єпископом, разом із дозволом 
вищої влади, про яку йдеться в кан. 365, § 2 ККСЦ, і грамоти приписання 
від дієцезіяльного єпископа, необхідно також отримати письмові дозволи 
обох єпархіяльних єпископів на такий перехід з однієї Церкви свого права 
до іншої Церкви свого права (кан. 32, § 2 ККСЦ).

Іншим прикладом може бути ситуація, коли священнослужитель, 
приналежний до УГКЦ, крім того, що бажає перейти працювати під 
юрисдикцію латинської дієцезії, яка знаходиться в іншій державі, а не 
тій, де є його первинна єпархія чи екзархат, хоче також стати членом цієї 
Церкви. У такому випадку, крім грамоти виписання, виданої єпархіяльним 
єпископом, разом із дозволом вищої влади, про яку мова в кан.  365, § 2 
ККСЦ, і грамоти приписання від дієцезіяльного єпископа, необхідно отри-
мати письмовий дозвіл від Апостольської Столиці (кан. 32, § 1 ККСЦ). Під 
поняттям «Апостольська Столиця» слід розуміти Конгрегацію для Східних 
Церков, коли мова йде про УГКЦ поза межами території патріяршої 
Церкви, або ж Департамент у справах відносин із державами Другого 
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відділу Державного секретаріяту Ватикану, коли мова йде про УГКЦ 
у межах патріяршої Церкви.

Ще одним прикладом є випадок, коли приналежний до УГКЦ священ-
нослужитель бажає перейти працювати під юрисдикцію латинської 
дієцезії, незалежно від її географічного місцезнаходження, залишаючись 
при тому вірним УГКЦ, із наміром душпастирювати для латинських 
вірних. У такому випадку, крім дозволів від компетентних церковних влад, 
необхідно отримати дозвіл на біритуалізм, який видає Конгрегація для 
Східних Церков.

Тимчасовий переїзд
Насамперед необхідно підкреслити відмінності, між переходом і пере-
їздом священнослужителя для праці до іншої єпархії чи екзархату. Перша 
з них пов’язана з часом служіння поза межами власної єпархії чи екза-
рхату. У  випадку переходу, при дотриманні канонічних приписів, послі-
довне приписання настає відразу. Натомість у разі тимчасового пере-
їзду найвищий законодавець передбачає певний термін такого служіння 
духовної особи поза межами власної єпархії чи екзархату.

Тимчасовий переїзд – це перехід священнослужителя на деякий час до 
іншої єрархічної одиниці для душпастирської праці при збереженні його 
первинного приписання до власної єпархії чи екзархату. Наслідком тимча-
сового переїзду може бути: продовження праці на таких самих умовах, 
остаточне приписання до тієї єпархії чи екзархату, де він останнім часом 
працював, або повернення до єпархії чи екзархату, де він зберігає своє 
первинне приписання.

З канонічного погляду приписання до нової церковної одиниці не 
наступає автоматично після закінчення, наприклад, п’ятого року служіння. 
Священнослужитель, відповідно до приписів церковного права, після 
п’ятого року тимчасового служіння в новій єпархії чи екзархаті дістає 
право отримати нове приписання до цієї партикулярної Церкви. Щоб 
таке приписання відбулося, вимагається дотримання вказаної процедури 
з боку всіх сторін контракту, тобто церковної єрархії і священнослужи-
теля. Необхідними елементами такого процесу є: (а) має минути не менше 
п’яти років від дня законного перебування священнослужителя в новій 
партикулярній Церкві; (б) священнослужитель повинен у письмовій формі 
звернутися до єпархіяльного єпископа первинного приписання і до єпар-
хіяльного єпископа свого актуального місцеперебування (місця праці) 
й повідомити про бажання бути остаточно приписаним до відповідної 
єпархії чи екзархату; (в) у відповідь на письмове звернення священнослу-
жителя обидва єпархіяльні єпископи повинні письмово виразити свою 
згоду через видання грамоти про виписання і грамоти про приписання.
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Обставини тимчасового переїзду (кан. 361, кан. 365 ККСЦ)
Для прямого переходу чи тимчасового переїзду необхідно, щоб існували 
поважні причини, через які священнослужитель просить про зміну своєї 
юрисдикції. Говорячи про мотиви, які впливають на рішення священ-
нослужителя про зміну єрархічної структури, кодекс церковного права 
посилається на існування виправданих причин, що морально дозволяють 
священнослужителю перейти чи тимчасово переїхати до іншої партику-
лярної Церкви, і причини ці можуть бути як зовнішніми, так і внутріш-
німи (кан. 361; кан. 365, § 1 ККСЦ).

Зовнішньою виправданою причиною може бути необхідність огорнути 
душпастирською опікою вірних власної Церкви свого права в єпархіях чи 
екзархатах, які відчувають велику нестачу священнослужителів (кан. 361 
ККСЦ). Крім того, священнослужителі можуть виражати бажання працю-
вати для власних вірних, які перебувають на територіях, де ще нема єрар-
хічних структур тієї Церкви свого права, до якої належать ці священно-
служителі й вірні-миряни. У таких ситуаціях усі вірні (священнослужителі, 
миряни, богопосвячені особи) на підставі самого права є довірені опіці 
місцевих єрархів іншої Церкви свого права (кан. 193; кан. 916, § 5 ККСЦ). 

До зовнішніх причин можна зарахувати також ситуацію, коли єпар-
хіяльний єпископ однієї Церкви свого права звертається до відповідної 
церковної влади вірних іншої Церкви, які присутні на його території, але 
які не мають власної єрархічної структури на цій території і над якими він 
виконує обов’язки єрарха місця (згідно з кан. 193 та кан. 916, § 5 ККСЦ), 
з проханням надіслати відповідного священнослужителя для виконання 
уряду протосинкела чи синкела для цих вірних (кан. 247, § 4 ККСЦ).

Внутрішніми виправданими причинами (їх також можна назвати 
особистими), які мотивують священнослужителя до зміни церковної 
юрисдикції, є ті, що пов’язані з особистим фізичним чи психологічним 
здоров’ям, або ж сімейні обставини.

Причини відмови
Канон 361 ККСЦ вказує на виправдані причини, згідно з якими священ-
нослужитель має право просити про перехід або тимчасовий переїзд до 
іншої єрархічної церковної структури. Натомість кан. 365, § 1 ККСЦ гово-
рить про причини, з яких єпархіяльний єпископ може відхилити таке 
прохання. Підставами для відмови можуть бути обставини, які не дозво-
ляють задовольнити бажання священнослужителя (у редакції цього канону 
вони називаються поважними причинами).

Поважні причини можуть бути публічного або приватного (особи-
стого) характеру. До перших можна зарахувати випадки, коли єпархі-
яльний єпископ, якому належить виключне право видавати грамоту 
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про виписання/приписання чи дозвіл на тимчасовий переїзд до іншої 
партикулярної Церкви, відмовляє священнослужителю з тої причини, що 
його власна єпархія чи екзархат відчуває нестачу священнослужителів. 
Серед приватних (особистих) причин, через які єпархіяльний єпископ 
може відмовити священнослужителю в його проханні, може бути те, що 
кандидат не має відповідного приготування (знання мови, історії краю 
тощо), священичої формації (кан. 352, § 3 ККСЦ) чи належних моральних 
якостей.

Висновок
Ця стаття має за ціль показати важливість дотримання церковного права 
всіма, хто виконує владу управління в Церкві. Звичайно, можна вбачати 
тут тенденцію до «сухого» додержання права, необхідність якого в житті 
Східних Католицьких Церков часто ставлять під сумнів. Однак детальне 
вивчення законодавства і дотримання його членами Церкви у щоден-
ному житті може стати для всіх верств суспільства добрим прикладом 
щодо ставлення до законодавства місця свого перебування. Крім того, 
правильне розуміння норми права в Церкві та наявність від самого 
початку укладеного договору про працю священнослужителя в новій 
єрархічній церковній одиниці дозволить уникнути багатьох проблем, які 
можуть виникнути пізніше, зокрема з оформленням в органах державної 
влади документів щодо працевлаштування священнослужителя та його 
права побутувати на новому місці, а також ситуацій, через які вірні були б 
змушені довго чекати на свого душпастиря. До того ж, не слід забувати, 
що правильне оформлення документів для душпастирської праці впливає 
на правосильність таких церковних актів, як уділювання і прийняття 
святих Таїнств.

Andriy Tanasiychuk

Canonical Procedure of Sending and Withdrawing  
of Eastern Clergy to and from the Territories  
Where There Is No Hierarchical Structure of UGCC

According to the norms of the Law of Eastern Church pastoral  ministry of every 
priest should take place within the confines of a single hierarchical structure of the 
Church which is an eparchy or exarchate. The right to serve as  parish priest, admin-
istrator of the parish or vicar  priest derives from the canonical authority belonging 
to the diocese or exarchate. The position of authority is acquired by receiving dia-
conal ordination or either temporary or permanent change of Church (jurisdiction). 
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The UGCC as the Church of Own Right  has its hierarchical structures located  all 
over the world where faithful can nurture their own spiritual tradition. Despite this 
great privilege, there are still geographic areas where there are no churches which 
belong to UGCC although  its faithful are present there. In addition, the article has 
a goal to demonstrate a legal mechanism for beginning a pastoral ministry on a new 
territory as well as the completion of pastoral service.

Keywords: ordinary and extraordinary ascription of clerics to an eparchy; change 
of jurisdiction; direct transfer; temporary transfer; legal actions; eparch; diocesan 
bishop; permission or consent for transfer or move of a cleric; administrator 
of  the patriarchal Church; patriarchal exarch; administrator of an eparchy; 
apostolic administrator; protosynkellos and synkellos; letter of dismissal; validity 
of a legal act; written agreement; emigrant; personal parish; subject of legislation; 
patriarchal Church; major archiepiscopal Church; instruction; particular Church 
or sui uiris.


