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Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 

(III PWT – V MWSD – semestr II/I) 

 

1. Reprezentatywne próby zdefiniowania małżeństwa: definicje 

Modestyna i Justyniana, określenie Soboru Trydenckiego, definicja 

Soboru Watykańskiego II oraz kodeksowa z 1983 r., definicja k.r.o. 

2. Rodzaje małżeństwa: ze względu na skutki, świadomość moralną, 

godność, trwałość, jawność, prawo regulujące. 

3. Małżeństwo jako umowa i jako sakrament: różne teorie o pochodzeniu 

instytucji małżeństwa. 

4. Małżeństwo a zgoda małżeńska: wymogi zgody, przedmiot i podmiot 

aktu zgody, forma aktu zgody co do ważności, przymioty zgody, skutki 

zgody i sprawa defektu zgody. 

5. Małżeństwo jako sakrament, problem kanoniczności i 

sakramentalności związku małżeńskiego. 

6. Kanoniczny wymiar jedności małżeńskiej i zasady w k.r.o. 

7. Kanoniczny wymiar nierozerwalności małżeństwa, przymioty 

nierozerwalności, problem trwałości i przychylność prawa (kan. 1060). 

Wsparcie zasadami z k.r.o. 

8. Cele małżeństwa: Augustynowe, kodeksowe z 1917 roku, kodeksowe z 

1983 roku. Relacja między celami a motywami zawarcia małżeństwa. 

Cele małżeństwa wg k.r.o. 

9. Dobro małżonków (bonum coniugum) a zakres działań w zakresie dobra 

podstawowego. Etapy realizacji dobra potomstwa. 

10. Prawo do zawarcia małżeństwa: wymogi naturalne, prawno-cywilne a 

problem słusznego zakazu zwierania małżeństwa. Sprawa 

niegodziwości aktu: wina moralna bądź odpowiedzialność karna. 

11. Władza Kościoła nad skutecznością małżeństwa kanonicznego a 

uprawnienia władzy cywilnej. 
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12. Instytucja zaręczyn w prawie kanonicznym i świeckim. Aktualny stan 

prawny i możliwość ewentualnych działań prawnych. 

13. Duszpasterska troska o czynności poprzedzające zawarcie związku 

małżeńskiego: kodeksowe etapy przygotowania do małżeństwa i osoby 

odpowiedzialne. Czynności przygotowania bezpośredniego. 

14. Obowiązek kanonicznego badania przedślubnego i kompetencje 

proboszcza. Przedmiot kanonicznego badania przedślubnego, sposób 

przeprowadzenia badania kanonicznego, dokumenty stwierdzające 

stan wolny, sprawa zapowiedzi przedślubnych. 

15. Obowiązek uzyskania zezwolenia ordynariusza miejsca (Nihil obstat) na 

asystowanie przy zawieraniu małżeństwa. Kanoniczne pojecie 

ordynariusza miejsca. Zgoda rodziców i uzyskanie zezwolenia na 

zawarcie małżeństwa. 

16. Przeszkody do zawarcia małżeństwa, rodzaje przeszkód: ze względu na 

pochodzenie, na udowodnienie, ze względu na stopień pewności, na 

możliwość dyspensowania, problem trwania przeszkody. 

17. Przeszkody a zakaz zawierania małżeństwa, władza i skuteczność 

dyspensowania: uprawnienia biskupa Rzymu i ordynariusza miejsca. 

Przeszkody zrywające. 

18. Przeszkoda braku wieku. Wiek co do ważności i godziwości zawarcia 

małżeństwa. Problem ważności zgody małżeńskiej oraz dyspensowanie 

w zakresie ważności i godziwości. Wiek do małżeństwa 

konkordatowego. 

19. Przeszkoda niezdolności płciowej: niemoc płciowa i impotencja. 

Rodzaje niezdolności: czynnościowa/funkcjonalna i organiczna oraz 

przymioty. Możliwość dyspensowania, problem niepłodności. 

20. Przeszkoda istniejącego ważnego węzła małżeńskiego: źródło 

przeszkody, istnienie, sprawa węzła małżeńskiego osób 

nieochrzczonych (Przywilej Pawłowy). 

21. Przeszkoda różności religii, zakres obowiązywalności, dyspensowanie, 

wymagania Instrukcji KEP, uprawnieni do dyspensowania w 

niebezpieczeństwie śmierci. 
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22. Przeszkoda święceń, zakres obowiązywalności, ustanie przeszkody, 

uprawnieni do dyspensowania, nawet przy zawieraniu małżeństwa wg. 

formy nadzwyczajnej. 

23. Przeszkoda profesji zakonnej i ślubu wieczystego: źródło przeszkody, 

osoby objęte przeszkodą, warunki złożenia ślubu stanowiącego 

przeszkodę, ustanie przeszkody, dyspensowanie. 

24. Przeszkoda uprowadzenia, okoliczności i warunki dyspensowania. 

25. Przeszkoda występku: natura występku, powstanie i zaistnienie 

przeszkody, pochodzenie przeszkody, dyspensowanie. 

26. Przeszkoda pokrewieństwa: określenie, pojęcie przodka, linii, linii 

prostej i bocznej, krewni wstępni, zstępni, stopień pokrewieństwa, 

dyspensowanie. Problem pokrewieństwa duchowego i przeszkoda w 

tym zakresie. 

27. Przeszkoda powinowactwa: określenie, skutki powinowactwa w linii 

prostej, możliwość i warunki dyspensowania. 

28. Przeszkoda przyzwoitości publicznej, warunki zaistnienia, 

dyspensowanie, warunki odmowy dyspensy, charakter przeszkody. 

29. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego: treść przeszkody, powstanie, 

zakres obowiązywalności, dyspensowanie. 

30. Przeszkody w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, w Kodeksie 

Kościoła Prawosławnego: przyczyny dopuszczające udzielenie rozwodu. 

31. Zgoda małżeńska: pojęcie zgody i elementy jej prawidłowego wyrażenia. 

Problem wiedzy potrzebnej do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej. 

Domniemanie prawne w zakresie zdolności do wyrażenia zgody 

małżeńskiej. 

32. Wady zgody małżeńskiej: brak wystarczającego używania rozumu; - 

poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i 

obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych i 

przekazywanych; - psychiczna niezdolność do podjęcia istotnych 

obowiązków małżeńskich. 

33. Wady zgody małżeńskiej: sytuacja błędu a ważność zgody małżeńskiej, 

błąd co do osoby, warunki zaistnienia błędu co do istotnego przymiotu, 
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celowe wprowadzenie w błąd (związki z podstępem), błąd co do istoty 

małżeństwa i jego przymiotów. 

34. Wady zgody małżeńskiej: zgoda pozorna, całkowita i częściowa, skutki 

zgody pozornej, zgoda warunkowa, skutki zgody warunkowej. 

35. Wady zgody małżeńskiej: przymus i bojaźń, rodzaje przymusu, bojaźni, 

okoliczności powodujące nieważność małżeństwa, rodzaje bojaźni i 

sprawa nieważności małżeństwa. 

36. Wyrażenie zgody małżeńskiej, warunki konieczne do wywołania 

skutków prawnych; wyrażenie zgody przez pełnomocnika, kiedy 

pełnomocnictwo traci ważność, kto może być pełnomocnikiem.. 

37. Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa: forma zwyczajna, wymagania 

stawiane świadkowi kwalifikowanemu, jego zadania, delegacja – 

uprawnienie do asystowania, osoba świecka świadkiem 

kwalifikowanym, sprawa subdelegowania. 

38. Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa: zwykli świadkowie zawierania 

małżeństwa., ich kwalifikacja, wymogi i zadania, warunki godziwej 

asystencji świadka kwalifikowanego. 

39. Kanoniczna nadzwyczajna forma zawarcia małżeństwa: kodeksowe 

sytuacje. Osoby zobowiązane do zachowania formy kanonicznej. 

40. Miejsce zawarcia małżeństwa, czas zawarcia małżeństwa, liturgiczna 

forma zawarcia małżeństwa, sprawa odnotowania zawarcia 

małżeństwa. 

41. Małżeństwa mieszane, forma zawierania małżeństw mieszanych, 

małżeństwa tajne i forma ich zawierania, skutki małżeństwa. 

42. Rozłączenie małżonków: rozwiązanie węzła niedopełnionego, na mocy 

przywileju Pawłowego, sprawa separacji małżonków: przyczyny, 

postępowanie przy separacji, orzeczenie separacji. 

43. Sprawa rozwodów cywilnych, problem uważnienia (konwalidacji) 

małżeństwa w formie zwyczajnej i nadzwyczajnej, warunki uważnienia. 
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Zaliczenia w semestrze: 

 
1. Recenzja wybranego artykułu z zakresu sakramentu małżeństwa. 
2. Dwa kolokwia pisemne: I – szafarz sakramentu małżeństwa; II – przeszkody 

zrywające (test). 
 
Lektura: 
 
U. Nowicka, Szafarz sakramentu małżeństwa. Studium historyczno prawne, 

Wrocław 2007, tom 1 serii: Rozprawy naukowe i opracowania Katedry Prawa 
Kanonicznego PWT we Wrocławiu, s.200. 
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