10.45-11.45:
„Badanie przedprocesowe
(czyli duszpasterskie) – rola i znaczenie
dla sprawnego procesu małżeńskiego
(MIDI, art. 2-5)”
– dr hab. Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ,
prof. KUL
„Dowód z nowych technologii komunikacji
w procesie małżeńskim”
– ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT, UPJPII

VIII. OGÓLNOPOLSKIE
FORUM SĄDOWE
GRÓDEK 2017

11.45-12.15 – Dyskusja i wnioski
12.15 – Podsumowanie spotkania
12.30 – Obiad



„Reforma procesowa
papieża Franciszka
– pierwsze doświadczenia”
Gródek nad Dunajcem, „ARKA”
12-13 czerwca 2017 roku

„Jest prawdą, że sprawiedliwość wymierzana sprawnie pozostaje konkretną
służbą prawdzie i tworzy prawo osoby.
Niemniej jednak, fałszywa szybkość, która jest ze szkodą dla prawdy, pozostaje
jeszcze bardziej niesprawiedliwa”
(św. Jan Paweł II, alokucja
do Trybunału Roty Rzymskiej,
29 stycznia 2005 roku)


PATRONAT NAUKOWY:

RADA PRAWNA
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Program VIII. Forum
Poniedziałek, 12 czerwca
12.30 – Początek konferencji: „Anioł Pański”
Powitanie uczestników Forum
– ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT, UPJPII
Słowo wprowadzające
– bp dr Ryszard KASYNA, przewodniczący
Rady Prawnej KEP
„Niektóre aspekty apelacji w procesie
zwyczajnym o nieważność małżeństwa
w świetle m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus”
– ks. prałat prof. dr Grzegorz ERLEBACH,
Trybunał Apostolski Roty Rzymskiej
„Możliwość pozyskania dokumentów
cywilnych dla kościelnych procesów
małżeńskich”
– dyrektor departamentu mgr Mikołaj
PAWLAK, Ministerstwo Sprawiedliwości
14.00 – Obiad
15.15-15.45:
„Okoliczności uzasadniające proces
małżeński przed biskupem: brak wiary,
krótki czas pożycia małżeńskiego, aborcja,
pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej
(MIDI, art. 14 § 1)”
– ks. prof. dr hab. H. STAWNIAK, UKSW
16.00-17.00:
Kawa oraz spotkania oficjałów,
obrońców węzła oraz adwokatów

17.00-17.30:
„Okoliczności uzasadniające
proces małżeński przed biskupem:
podstępne zatajenie bezpłodności,
poważnej choroby zakaźnej, potomstwa
z wcześniejszego związku lub pozbawienia
wolności; zawarcie małżeństwa
z przyczyny całkowicie obcej życiu
małżeńskiemu lub wynikającej
z nieoczekiwanej ciąży kobiety;
użycie przemocy fizycznej w celu
wymuszenia konsensu; brak używania
rozumu potwierdzony dokumentacją
medyczną (MIDI, art. 14 § 2)”
– ks. dr hab. Piotr MAJER, prof. UPJPII
Przerwa (Msza św.)
18.20-19.20:
Sprawozdania ze spotkania
oficjałów, obrońców węzła
oraz adwokatów; dyskusja…
19.30 – Koleżeńska kolacja
WTOREK, 13 czerwca
7.30 – Msza św. koncelebrowana z homilią
ks. infułata dra Władysława KOSTRZEWY
8.30-9.15 – Śniadanie
9.15-10.15:
„Dynamiczna posługa adwokata
w zreformowanym procesie małżeńskim”
– ks. prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER, UWM
„Dynamiczna posługa obrońcy węzła
w zreformowanym procesie małżeńskim”
– dr Adam BARTCZAK, UŁ
10.15-10.45 – Kawa

