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   Kursplan 
 
 

Kyrkans struktur och ordning 
– grundkurs i kanonisk rätt (7,5 hp) 
Introduction to Canon Law (7.5 ECTS credits) 

 
Kurskod: 0176 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi, teologiska kultur- och samhällsstudier) 
 

Förkunskapskrav 
Allmän behörighet för högskolestudier. Som programkurs förutsätter kursen normalt att minst 
hälften av programmets filosofikurser (15 hp) samt kurserna Introduktion i kristen teologi (7,5 
hp) och Kyrkans historia I–II (15 hp) är fullgjorda. 
 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
� kunna redogöra översiktligt för innehållet i nu gällande kanonisk lag, den kanoniska rättens 

historia och kyrkorättens samband med katolsk kyrkosyn; 
� visa god förtrogenhet med innehållet i Codex Iuris Canonici bok I–II; 
� visa sig förstå innebörden av huvuddelen av bestämmelserna i bok I–II; 
� visa förmåga att diskutera lagstiftningens konkreta konsekvenser. 
 

Innehåll 
Kursen ägnas åt grundläggande frågor inom den kanoniska rätten, dvs. den katolska kyrkans 
rättsordning och kyrkolag. Utifrån både historiskt och samtida perspektiv behandlas 
grundfrågor som varför kyrkan behöver en juridisk ordning. Generella och speciella normer i 
kyrkolagen på olika livsområden tas upp. Likaså diskuteras sambandet mellan kyrkosyn och 
kanonisk lag och frågor och problem kring auktoritet och auktoritetsutövning i kyrkan. 
Särskild uppmärksamhet ägnas bok I–II i Codex Iuris Canonici från 1983. 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen sker 
dels genom 6–7 korta PM-uppgifter (1–1½ A4-sida) inlämnade under kursens lopp, dels 
genom avslutande muntlig eller skriftlig tentamen. 
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