Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie
zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym:

Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym

Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest przybliżenie istoty instytucji rozwiązania małżeństwa w
prawie kanonicznym, poprzez właściwą interpretację odnośnych norm prawnych (kodeksowych oraz
pozakodeksowych) oraz stanowiska doktryny, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów postępowania
w przypadkach, w których prawo zezwala na rozwiązanie węzła przy zachowaniu zasady nierozerwalności małżeństwa
ważnie zawartego i dopełnionego.
Kurs skierowany jest zarówno do osób duchownych, jak i świeckich, pracujących lub zainteresowanych pracą w
różnych instytucjach kościelnych przede wszystkim: sądach i kuriach diecezjalnych, a także pragnących świadczyć

fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom jej potrzebującym oraz do wszystkich zainteresowanych proponowaną
problematyką. Kurs obejmuje 5 kolejnych wykładów tematycznych, poświęconych istocie zagadnienia oraz

poszczególnym przypadkom rozwiązania małżeństwa, z uwzględnieniem stosowanej procedury:

1. Nierozerwalność małżeństwa a możliwość jego rozwiązania – 4 godziny
2. Rozwiązanie małżeństwa na mocy przywileju Pawłowego oraz w oparciu o kan. 1148-1149 KPK – 4 godziny
3. Rozwiązanie małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego
3.1. Procedura na szczeblu diecezjalnym – 6 godzin
3.2. Przygotowanie dokumentacji procesowej – ćwiczenia - 2 godziny
3.3. Procedura na poziomie Trybunału Roty Rzymskiej – 3 godziny
3.4. Koncepcje doktrynalne dotyczące tzw. „przywileju Piotrowego” – 2 godziny
4. Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei
4.1. Ewolucja przywileju rozwiązania małżeństwa na korzyść wiary – 2 godziny
4.2. Procedura na szczeblu diecezjalnym – 5 godzin
4.3. Procedura w Kongregacji Nauki Wiary – 3 godziny
5. Separacja w czasie trwania węzła małżeńskiego
5.1. Separacja na podstawie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego -2 godziny
5.2. Separacja na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – 2 godziny
5.3. Rozwód cywilny – 1 godzina

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, będący także praktykami z zakresu w/w
tematyki. Kurs trwa jeden semestr, łącznie obejmuje 36 godzin zajęć, zrealizowanych podczas 4 spotkań sobotnich w
godzinach 9.45-17.30, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Dokładne terminy zajęć zostaną podane w późniejszym
czasie zainteresowanym oraz na stronie internetowej Wydziału. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu
objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia kursu.
Zapisy na kurs odbywają się od 10 lipca 2017 r. do 25 września 2017 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie
się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-12,
email: prawokan@uksw.edu.pl.
Opłata za kurs wynosi 1.600,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności
powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby
uczestników.
Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego
UKSW www.wpk.uksw.edu.pl)
• 2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego

• po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym
numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wydział Prawa
Kanonicznego Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Następnie proszę dostarczyć do
dziekanatu dowód wpłaty czesnego.

Serdecznie zapraszamy

