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II KURS ODNOWY PRAWNEJ DLA SĘDZIÓW I PRACOWNIKÓW
SADOWYCH

(Rzym, 5. XI. -  15. XII. 1972)

Po udałym eksperymencie „Kursu odnowy praw nej” w r. 1971 na Pa
pieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w  Rzymie, organizatorzy poszli 
za życzeniem Papieża Pawła VI, by kontynuować tę pracę „gdyż prawo 
kanoniczne jako ludzkie ma zawsze postęp i rozwój, zwłaszcza gdy 
przystosowane jest w duchu Soboru W atykańskiego II po wprowadzeniu 
zmian i przygotowywaniu dalszych co wymaga szczegółowych studiów”.

W oparciu o doświadczenia i uwagi ubiegłoroczne zrewidowano pro
gram kursu, nie zmieniając jego założeń. Treścią jego była duszpasterska 
służba prawdzie i sprawiedliwości poprzez należyte stosowanie i ochronę 
prawa, a także troska o ujednolicenie postępowania w tej służbie.

Porównując programy I i II Kursu widać, że usunięto nie aktualną 
dla ogółu słuchaczy problematykę (np. prawo rozwodowe specyficzne dla 
Włoch), wprowadzono zagadnienie związane z aktualnymi zmianami, 
pozostały m ateriał przedstawiono w  nowym ujęciu, lub potrzebnymi 
zmianami dla profilu kursu, który pozostał teoretyczno-praktyczny. Przy 
skróconym czasie trw ania kursu z dwu miesięcy do sześciu tygodni, 
zwiększono ilość zajęć i kollokwiów (90 wykładów, 10 kollokwiów za 
poświadczeniem uczestnictwa), plus kilka odwiedzin Dykasteriów rzym
skich i W ikariatu Miasta, połączonych z wykładami prowadzonymi przez 
ich kierownictwo. Uczestnicy w liczbie większej niż na poprzednim kur
sie zebrali się z dwudziestu dwu krajów różnych kontynentów (z Polski 
czterech).

W kontaktach odgórnych i oddolnych można było na żywo zetknąć się 
nurtującym i Kościół problemami prawnymi i przeszkodami w realizacji 
odnowy posoborowej, błędnymi drogami jej realizacji wypływającymi 
nie zawsze ze złej woli, lecz chęci przyjścia człowiekowi z pomocą, na 
mylnej drodze na skutek niewłaściwego pojęcia nauki „Vaticanum II”. 
Doprowadziło to z czasem do konfliktowych sytuacji np. w sądownic
twie holenderskim, zmuszającym Stolicę Apostolską do interwencji, za
kończonej wyjaśnieniem sprawy. Poruszano aktualną w krajach anglo
saskich sprawę „15 punktów” (essentialia ad consortium vitae coniuga- 
lis). Z nowych instytucji procesowych przedstawiono nowe formy są
downictwa arbitrażowego dla ochrony praw osobowych, stosowane 
w Stanach Zjednoczonych ad experimentum, (t. zw. „Due Processus”).

Na zakończenie kursu uczestnicy wraz z wykładowcami zostali przy
jęci przez Ojca św. Pawła VI, któremu to spotkanie dało okazję do wy
rażenia swych przemyśleń na tem at problemu praw a kanonicznego, 
błędnie i fałszywie przez niektórych rozumianego. W swym przemówie
niu, przedrukowanym przez L’Osservatore Romano, Papież podkreślił, że 
porządek prawny należy do Objawienia i jest ściśle związany z teologią
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i nie może być usunięty. Wartość nauki kanonistycznej zasadza się na- 
porządkowaniu istotnych struktur Kościoła.

Uczestnicy kursu zostali zaopatrzeni przez organizatorów w konspekty 
wykładów i specjalnie wydane zbiory najnowszego orzecznictwa rotal- 
nego, oraz mieli możność nabycia najnowszych publikacji prawniczych, 
nie tylko miejscowych.

Z pewnością i ten kurs w pokłosiu przyniesie owoce podobne do ze
szłorocznego, jak o tym można się było przekonać w relacjach uczestni
ków poprzedniego kursu.

Ks. Czesław Świniarski


