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Tezy z prawa kanonicznego - 2011/2012 

(V MWSD – semestr II) 

 

1. Warunki zaistnienia czynu karalnego i okoliczności wykluczające 

zaistnienie czynu karalnego. 

2. Okoliczności zmniejszające i zwiększające poczytalność sprawcy. 

Współudział w przestępstwie. 

3. Rodzaje kar kościelnych, wyjaśnić pojęcie kar poprawczych czyli cenzur. 

4. Ekskomuniki „latae sententiae” zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. 

5. Interdykty, ekskomuniki i suspensy za poszczególne przestępstwa (np. 

przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła, usunięcie ciąży, 

zastosowanie przymusu względem biskupa, symulowanie sprawowania 

Eucharystii lub sakramentu pokuty, fałszywe oskarżenie o solicytację, 

usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych lub zakonników). 

6. Podać istotną różnicę między ekskomuniką, interdyktem i suspensą. 

Władza zwalniania z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym i 

zewnętrznym. 

7. Posoborowa i kodeksowa reforma kościelnego prawa procesowego. Ochrona 

praw osoby w porządku kanonicznym. 

8. Rola zasad inspirujących VII księgę Kodeksową i reforma prawa 

procesowego. 

9. Miejsce władzy sądowniczej Papieża i biskupa diecezjalnego. 

10. Istota pojęcia pewności moralnej a dynamika procesowa w Kościele. 

11. Preferencje dla kościelnych rozwiązań pozasądowych. 

12. Inne fundamentalne zasady: gwarancja prawa do obrony, wymiana 

argumentów, szukanie prawdy obiektywnej, zamierzenia pastoralne. 

13. Jednorodność prawa procesowego a możliwości kanoniczne prawa 

partykularnego. 

14. Wspólne wykonywanie kościelnej władzy sądowniczej w kościołach 

partykularnych. 

 



15. Przymioty kanonicznej procedury procesowej a problem przygotowania 

pracowników dla sądów kościelnych. 

16. Centralne miejsce zwykłego procesu spornego. Rozróżnienie kodeksowe i 

krótka charakterystyka poszczególnych procesów. 

17. Pisemna procedura procesowa. 

18. Pojęcie procesu o nieważność małżeństwa. Dlaczego proces nie rozwodowy 

albo nie o unieważnienie małżeństwa? 

19. Pojęcie trybunału właściwego do rozpatrywania spraw sądowych o 

nieważność małżeństwa lub o separację. 

20. Ustanowienie trybunału I Instancji i II Instancji. Trybunały zwyczajne i 

apelacyjne Stolicy Apostolskiej. 

21. Zadania Najwyższego Urzędu Sygnatury Apostolskiej w sprawach 

sądowniczych i małżeńskich oraz administracyjnych. 

22. Kolegialne działania trybunału i kodeksowe wyjątki. 

23. Osoby tworzące skład trybunału kościelnego. Obowiązek wstrzymania się 

od pełnienia urzędu. 

24. Procesowe uprawnienia i obowiązki sędziego przewodniczącego, audytora i 

ponensa – relatora. 

25. Procesowa zadania obrońcy węzła sakramentu. 

26. Procesowe zadania promotora sprawiedliwości i notariusza. 

27. Strona procesowa – a prawo do zaskarżenia np. ważności małżeństwa. 

28. Czynności procesowe strony powodowej. 

29. Zakres i sposób uczestniczenia w procesie strony pozwanej. 

30. Świadkowie procesowi i prawna ochrona ich zeznań. Przesłuchanie sądowe. 

31. Procesowe kompetencje prawnie ustanowionych pełnomocników i 

adwokatów. 

32. Udział biegłych w procesach kanonicznych. Rola i znaczenie opinii sądowej 

przygotowanej przez biegłego. Możliwości działania „biegłego prywatnego”. 

33. Czynności procesowe: zawiązanie sporu, zeznania, publikacja i przegląd akt 

procesowych, zamknięcie postępowania dowodowego, wyrok. 

34. Czynności procesowe: odpowiedź na skargę powodową, uwagi po dokonaniu 

przeglądu akt procesowych, odpowiedź na uwagi przedwyrokowe obrońcy 

węzła małżeńskiego, dyskusja w sprawie, apelacja od wyroku. 



35. Istotne elementy skargi powodowej o nieważność małżeństwa, wymagane 

dokumenty i sprawa kosztów procesowych. 

36. Pojęcie tytułu nieważności małżeństwa, omówienie wybranego tytułu: 

pozorny konsens małżeński, impotencja, wykluczenie sakramentalności, 

jedności i nierozerwalności małżeństwa itp. 

37. Pojęcie tytułu nieważności małżeństwa, omówienie wybranego tytułu: 

niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn 

natury psychicznej. 

38. Pojęcie tytułu nieważności małżeństwa, omówienie wybranego tytułu: 

podstępne wprowadzenie w błąd, błąd co do istotnego przymiotu osoby. 

39. Wady „zgody małżeńskiej”. Czynności procesu skróconego o nieważność 

małżeństwa, procedura „de rato”, uzyskanie dekretu wdowieństwa. 
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Zaliczenia cząstkowe w semestrze: 
 
1. Recenzja wybranego artykułu z zakresu sankcji i szczegółowych kar oraz 

kościelnych procesów. 
 

2. Kolokwium z Lektury i wskazanych części Dignitas connubii: 
 

W. Wenz, P. Wróblewski, Urząd obrońcy węzła małżeńskiego i procesowe decyzje sędziego 
na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o nieważność małżeństwa, 
Wrocław 2007, ss. 366. 

 
Komentarz do Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Sandomierz 2007, s.325-362.  


