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WYŁĄCZENIE WIERNYCH ZE WSPÓLNOTY Z KOŚCIOŁEM

ASPEKTY PRAWNE I TEOLOGICZNE

S t r e s z c z e n i e

W artykule scharakteryzowane zostały typy przestępstw przeciwko wierze i jedności 

Kościoła. Szczegółowo analizie poddano przestępstwa: herezji, schizmy i apostazji, których 

popełnienie przez wiernych powoduje wyłączenie ze wspólnoty z Kościołem. Autor wyjaśnił 

różnicę między grzechem i przestępstwem oraz zaznaczył, że w kościelnym prawie karnym 

karalne jest popełnienie przestępstwa, a nie sam grzech. Opisał także związane z tymi 

przestępstwami kary – ekskomuniki i interdyktu. Wymienił skutki odnoszące się do 

zaciągnięcia wskazanych kar przez podmiot czynny przestępstwa, czyli sprawcę.

Autor przypomniał również dyspozycję kan. 1357 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

oraz dokonał jego interpretacji. Zauważył przy tym, że celem misji Kościoła nie jest karanie 

ludzi, ponieważ system kar w Kościele ma charakter leczniczy, który prowadzi do 

nawrócenia.
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EXCLUSION OF THE FAITHFUL FROM THE COMMUNION WITH THE CHURCH

LEGAL AND THEOLOGICAL ASPECTS

S u m m a r y

The paper describes the types of crimes against the faith and unity of the Church. The 

following crimes were analysed in detail: heresy, schism, and apostasy, the perpetration of 

which causes one to be removed from the communion with the Church. The Author explains 

the difference between sin and crime, emphasising that ecclesiastical criminal law punishes a 

crime, not sin, mentioning relevant penalties, namely excommunication and interdict. The 

consequences of such penalties, incurred by the active subject of crime, i.e. the perpetrator, 

are enumerated.

The Author recalls the disposition of can. 1357 of CIC/83 and provides an interpretation 

thereof, suggesting that the mission of the Church is not to punish people since punishments 

in the Church have a healing nature that fosters moral conversion.
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