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III. Ogólnopolskie Forum Sądowe
W dniach 11 i 12 czerwca 2007 r. w Gródku nad Dunajcem
w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka”
odbyło się - pod patronatem naukowym Rady Prawnej Konferencji
Episkopatu Polski - III. Ogólnopolskie Forum Sądowe: „Proces
małżeński w świetle Dignitas connubii - pierwsze doświadczenia”.
Do podjęcia takiej problematyki zachęca sama Instrukcja proceso
wa „Dignitas connubii”, która przypomina w art. 35, § 2-3 następu
jąco: „Aby właściwie wykonywać powierzone im zadanie, sędzio
wie, obrońcy węzła i promotorzy sprawiedliwości powinni dbać
o ciągłe pogłębianie znajomości prawa małżeńskiego i procesowego.
Szczególnie powinni oni studiować jurysprudencję Roty Rzymskiej,
gdyż jej zadaniem jest troska o jednolitość jurysprudencji i przez
własne wyroki służenie pomocą sądom niższego rzędu (por. Pastor
bonus, art. 126)”. Gościem konferencji, w której uczestniczyło ponad
sto osób, także z Litwy i Słowacji, był ks. dr Sławomir Oder, Oficjał
Trybunału Apelacyjnego Wikariatu Rzymu i Postulator w procesie
beatyfikacyjnym Sługi Bożego Jana Pawła II. W czasie spotkania
został zaprezentowany łacińsko-polski tekst Instrukcji „Dignitas con
nubii” wraz z komentarzem wydany przez Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu.
W specjalnym pozdrowieniu do uczestników Forum ks. bp dr
Wiktor Skworc, Biskup Tarnowski, napisał, między innymi, że papież
Benedykt XVI w przemówieniu rotalnym w 2006 r., „wskazał, że Jan
Paweł II pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, również w materii
prawa kanonicznego; przy czym wskazał, że pragnie z tego boga
tego dziedzictwa podkreślić właśnie Instrukcję „Dignitas connubii”
na temat procedury w kanonicznych procesach małżeńskich. Papież
Benedykt XVI powiedział wówczas, że w tym wypadku mamy
do czynienia z pewnego rodzaju vademecum, które nie tylko zbie
ra obowiązujące w materii normy, ale zostało także ubogacone póź
niejszymi dyspozycjami, które okazały się konieczne dla poprawnej
aplikacji kanonów z Kodeksu z 1983 roku i dodał: Zasadnicza war
tość tej Instrukcji, która mam nadzieję będzie aplikowana integralnie

przez pracowników sądów kościelnych, zawiera się we wskazaniu,
w jakiej mierze i w jaki sposób, mają być aplikowane w sprawach
dotyczących nieważności małżeństwa, normy zawarte w relatywnych
kanonach na temat zwykłego procesu spornego, w przestrzeganiu
norm specjalnie wydanych na temat stanu osób oraz na temat dobra
publicznego”.
Konferencji w pierwszym dniu obrad przewodniczył ks. prof.
UKSW dr hab. Henryk Stawniak - Prodziekan Wydziału Prawa
Kanonicznego UKSW w Warszawie, natomiast w czasie drugiego
dnia ks. dr Waldemar Gałązka - Oficjał z Sandomierza.
Kolejno zostały wygłoszone następujące referaty: „Kościelny
sąd apelacyjny na przykładzie Trybunału Apelacyjnego Wikariatu
Rzymu” - ks. dr Sławomir Oder; „Normy Instrukcji Dignitas connubii w konfrontacji z teorią procesu (zagadnienia wybrane)” - bp prof.
KUL dr hab. Andrzej Dzięga, Biskup Sandomierski, Przewodniczący
Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski; „Dowodzenie w pro
cesie małżeńskim z tytułu wykluczenia dobra wierności” - ks. prof.
UKSW dr hab. G. Leszczyński, Oficjał Łódzki; „Zasada kolegialno
ści w procesie o nieważność małżeństwa”- dr Marta Greszata, KUL;
„Formalna i merytoryczna zgodności wyroków w procesie małżeń
skim według Dignitas соппиЫГ - ks. prof. PAT dr hab. Tomasz
Rozkrut; „Adwokat w procesie o nieważność małżeństwa” - ks. prof,
dr hab. Ryszard Sztychmiler, UWM; „Zastosowanie w procesach
małżeńskich kan. 1095, n. 2” - ks. prof, dr hab. Stanisław Paździor,
KUL; „Dowód zdobyty niegodziwie w procesie małżeńskim w świet
le Dignitas connubii” - dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, adwokat
w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie.
W czasie dyskusji pojawiły się konkretne postulaty skierowane
do polskiego sądownictwa kościelnego, które dotyczą, między inny
mi, opracowania jednorodnych ogólnopolskich norm w tych zagad
nieniach gdzie taką możliwość daje Instrukcja „Dignitas connubii”;
zweryfikowania i odniesienia poszczególnych pism procesowych
w kanonicznym procesie małżeńskim do Instrukcji „Dignitas connu
bii”; pojawił się także postulat, aby na następnym spotkaniu znalazł
się referat na temat „pozytywnego aktu woli”.
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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