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iV. OGólNOpOlSKie FOrUM SĄDOWe

W dniach 15 i 16 czerwca 2009 r. w Gródku nad Dunajcem  
w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” 
odbyło się – pod patronatem naukowym Rady Prawnej Konferencji 
Episkopatu Polski – IV. Ogólnopolskie Forum Sądowe: „Orzecznictwo 
rotalne w praktyce sądowej Kościoła”. Do podjęcia takiej problematyki, 
miedzy innymi, zachęca rotalne przemówienie papieża Benedykta XVI  
z 2008 roku, w który Biskup Rzymski powiedział: „Każdy system są-
dowy musi szukać rozwiązań poprzez które, razem z roztropną oce-
ną niepowtarzalnych przypadków, byłyby aplikowane te same zasady 
i normy ogólne dotyczące sprawiedliwości. Tylko w ten sposób można 
stworzyć klimat zaufania dla działalności sądów i unika się stosowa-
nia kryteriów subiektywnych” oraz „wszystkie decyzje muszą zawsze 
być oparte na zasadach oraz normach wspólnych dla sprawiedliwo-
ści. Taki wymóg, wspólny dla każdego porządku prawnego, otrzymu-
je w Kościele specyficzny ciężar, na miarę wymogów wspólnoty, która 
dąży do ochrony tego, co jest wspólne w Kościele powszechnym i po-
wierzone w sposób szczególny Najwyższemu Autorytetowi oraz insty-
tucjom, które ad normam iuris uczestniczą w jego świętej władzy”. 

Gościem konferencji, w której uczestniczyło około sto trzydziestu 
osób, także z Ukrainy oraz Słowacji, był ks. dr Paweł Malecha – kanc-
lerz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. 

Okolicznościowe pozdrowienia uczestnikom spotkania przesłali 
abp Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce, kard. Stanisław 
Dziwisz – Metropolita Krakowski, abp Józef Michalik – Przewodni-
czący Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. prof. Józef Krukowski 
– Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; uczestników sympo-
zjum odwiedził także bp Wiktor Skworc – Biskup Tarnowski.  

Konferencji, w pierwszym dniu obrad, przewodniczył ks. dr hab. 
Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II, natomiast w czasie drugiego dnia ks. dr Waldemar Gałązka 
– Oficjał z Sandomierza. Ponadto w czasie konferencji odbyły się 
spotkania oficjałów oraz adwokatów kościelnych, w czasie których 
zostały podjęte konkretne formy działania wymienionych gremiów.  
W czasie konferencji, w formie ogólnej wypowiedzi, abp Andrzej 
Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński, podkreślił znacze-
nie cyklicznych spotkań pracowników polskiego sądownictwa ko-
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ścielnego oraz wskazał na aktualną problematykę prac Rady Prawnej 
Konferencji Episkopatu Polski. 

Kolejno zostały wygłoszone następujące referaty: „Administracja 
sprawiedliwości kościelnej w Polsce z perspektywy Najwyższego 
Trybunału Sygnatury Apostolskiej” – ks. dr Paweł Malecha, kanc-
lerz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; „Rola i zna-
czenie orzecznictwa rotalnego dla trybunałów Kościoła” – ks. dr hab.  
H. Stawniak, prof. UKSW – Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego 
UKSW w Warszawie; „Pozytywny akt woli w orzecznictwie rotalnym 
(kan. 1101 § 2)” – ks. dr hab. Tomasz Rozkrut, prof. PAT; „Bonum coniu-
gum jednym z istotnych elementów małżeństwa (kan. 1101 § 2)?” – ks. 
dr hab. Andrzej Pastwa, Uniwersytet śląski; „Istotne obowiązki mał-
żeńskie w orzecznictwie rotalnym (kan. 1095, n. 3)” – ks. prof. dr hab. 
Wojciech Góralski; „Sprawy polskie w niemieckich sądach kościel-
nych (wraz z informacją o pracy sądów kościelnych w Niemczech)” 
– ks. dr Andrzej Majewski, Sąd Biskupi Limburg (Niemcy); „Rola 
adwokata w procesie małżeńskim wg orzecznictwa Trybunału Roty 
Rzymskiej” – dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, KUL; „Rola adwo-
kata w procesie małżeńskim – moje pierwsze doświadczenia” – mgr 
lic. Jakub Fenrych, Sąd Biskupi w Tarnowie.

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. dr Paweł Malecha.

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