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V. Ogólnopolskie Forum Sądowe

W dniach 13 i 14 czerwca 2011 r. w Gródku nad Dunajcem w Centrum 
Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” odbyło się 
– pod patronatem naukowym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu 
Polski – V. Ogólnopolskie Forum Sądowe: „Zalety oraz wady kano-
nicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa”. 

Gościem konferencji, w której uczestniczyło około sto osób, rów-
nież z Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz USA był ks. prof. dr Grzegorz 
Erlebach – Prałat Audytor Trybunału Roty Rzymskiej, który przywiózł 
z Rzymu, uczestnikom sympozjum, wyrazy serdecznych pozdrowień 
od Dziekana Roty Rzymskiej bpa Antoniego Stankiewicza, który był 
gościem podobnego spotkania w roku 2005, kilka miesięcy po opubli-
kowaniu instrukcji procesowej „Dignitas connubii”. 

Okolicznościowe pozdrowienia uczestnikom spotkania przesłali, 
między innymi, abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce 
oraz Prymas Polski – abp Józef Kowalczyk. 

Konferencji, w pierwszym dniu obrad, przewodniczył ks. dr Tomasz 
Gierałtowski – oficjał z Białegostoku, natomiast w drugim dniu dr Alek-
sandra Brzemia-Bonarek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie. Ponadto w czasie konferencji odbyły się spotkania ofi-
cjałów oraz adwokatów kościelnych, w czasie których zostały pod-
jęte konkretne formy działania wymienionych gremiów oraz zostały 
omówione rodzące się problemy związane z kościelnym wymiarem 
sprawiedliwości; przewodniczyli im odpowiednio ks. dr hab. Leszek 
Adamowicz, prof. KUL oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, 
którzy z uczestnikami spotkania podzielili się stosownymi krótkimi 
sprawozdaniami. 

Spotkanie pracowników sądownictwa kościelnego podsumował, w for-
mie ogólnej wypowiedzi, abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczeciń sko- 
-Kamieński i Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu 
Polski, który także przewodniczył porannej Mszy św. w dniu 14 czerw-
ca, podczas której homilię wygłosił ks. dr P.M. Gajda, wieloletni ofi-
cjał Sądu Biskupiego w Tarnowie, świętujący sześćdziesiąt lat swojego 
kapłaństwa. We wprowadzeniu Ksiądz Arcybiskup przywołał polskich 
kanonistów zmarłych w ostatnim czasie, natomiast ks. Gajda swoją ho-
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milię zakończył następująco: „Czcigodni pracownicy wymiaru spra-
wiedliwości w Kościele katolickim w Polsce! Niech zakończeniem 
naszego rozważania staną się słowa wypowiedziane przez bł. Jana 
Pawła II: Boża sprawiedliwość oraz Boże prawo są odbiciem Bożego 
życia, dlatego też sprawiedliwość ludzka musi starać się rozważać 
prawdę, a z kolei miłość do prawdy musi być przetłumaczona na mi-
łość do sprawiedliwości. Amen”.

W czasie piątego forum zostały wygłoszone następujące refera-
ty: „Pojęcie tytułu nieważności małżeństwa” – ks. prof. dr Grzegorz 
Erlebach, Prałat Audytor Trybunału Roty Rzymskiej; „Nieważność 
wyroku – przykłady z orzecznictwa Roty Hiszpańskiej” – ks. dr Robert 
Kantor, UPJPII; „Querela nullitatis – monolit instytucji a dwoistość 
formy” – dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL; „Procesowy 
dialog sędziego z biegłym w procesie małżeńskim” – ks. dr hab. Tomasz 
Rozkrut, prof. UPJPII; „Procesowy dialog biegłego z sędzią w proce-
sie małżeńskim” – dr W. Srebro, biegły Sądu Biskupiego w Tarnowie; 
„Zadania adwokata związane z udziałem biegłych w procesie małżeń-
skim” – ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, UWM; „Kontrola opi-
nii biegłego w uwagach obrońcy węzła małżeńskiego” – dr Urszula 
Nowicka, obrońca węzła małżeńskiego w Trybunale Metropolitalnym 
w Warszawie.

Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu sympozjum wokół proble-
matyki w/w referatów wywiązała się interesująca dyskusja, w szczegól-
ności na wiele pytań związanych z aspektem formalnym kanonicznych 
procesów małżeńskich odpowiadał ks. Erlebach. Elementem budują-
cym wspólnotę sympozjum była tradycyjna już „koleżeńska kolacja”, 
mająca charakter wiejskiej biesiady, w ogrodzie ośrodka, w blaskach 
zachodzącego słońca nad Jeziorem Rożnowskim.

Materiały z konferencji, podobnie jak z poprzednich sądowych 
spotkań w Gródku nad Dunajcem, zostaną wydane przez „Biblos” – 
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej. 
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