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Tezy z prawa kanonicznego - 2013/2014

(STUDIA DOKTORANCKIE III-IV)

Podmiot karania we wspólnocie Kościoła Katolickiego. 

Kanoniczna skuteczność nakładanych sankcji za przestępstwa dokonane.

1. Autonomia porządku kanonicznego i  cywilnego w zakresie  karania podmiotu przestępstwa.  Celowość
karania we wspólnocie cywilnej i kościelnej. 

2. Pojęcie przestępstwa, kary w Kościele, systematyka kar kanonicznych, kary latae sententiae –  ferendae
sententiae, zastrzeżone i niezastrzeżone.

3. Warunki zaistnienia czynu karalnego i współudział w przestępstwie.
4. Poczytalność sprawcy: okoliczności wykluczające – zmniejszające – zwiększające poczytalność karną.
5. Podział kar poprawczych: ekskomunika – interdykt - suspensa.
6. Ekskomuniki latae sententiae zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. Uwolnienie podmiotu z nałożonej kary.
7. Znieważenie Eucharystii (kan. 1367).
8. Wywarcie przymusu fizycznego względem papieża (kan. 1370§1).
9. Absolucja wspólnika w grzechu przeciw VI Przykazaniu Dekalogu ( kan. 1378§1).
10. Naruszenie tajemnicy sakramentalnej (kan. 1388§1-2).
11. Bezprawne udzielenie lub przyjęcie sakry biskupiej (kan. 1382).
12. Kary niezastrzeżone: ekskomuniki – interdykty - suspensy.
13. Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła: apostazja, herezja i schizma (kan. 1364). Formalny

akt: istota i elementy formalnego aktu wystąpienia z Kościoła.
14. Przestępstwo usunięcia ciąży (kan. 1398). Karanie wspólników przestępstwa.
15. Inne  cenzury  niezastrzeżone:  zastosowanie  przymusu  względem  biskupa  (kan.  1370);  symulowanie

sprawowania  Eucharystii  i  Pokuty  (kan.  1378§2-3);  fałszywe  oskarżenie  o  solicytację  (kan.  1390§1);
usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownego lub zakonnika (kan. 1394).

16. Obowiązek  przestrzegania  kar  latae  sententiae  na  forum zewnętrznym.  Zasady  wymierzania  cenzur.
Zwolnienie od kar kościelnych w zakresie zewnętrznym i wewnętrznym.

17. Władza spowiednika w zakresie zwalniania od cenzur latae sententiae. Przedawnienie czyli wygaśnięcie
prawa karania.
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