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Mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov na temo
Kanonsko pravo in medicina – izbrana vprašanja
Dubrovnik, 25.–27. oktober 2012

H

rvaško društvo cerkvenih pravnikov je v soorganizaciji Teološke fakultete Univerze v Zagrebu in s podporo Hrvaške škofovske konference (HBK) in dubrovniške škofije v petek, 26., in v soboto, 27. oktobra 2012, v Dubrovniku pripravilo
6. mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov z naslovom Kanonsko pravo in medicina – izbrana vprašanja. Med predavatelji so poleg hrvaških profesorjev nastopili še govorci iz Bosne in Hercegovine, Italije, Slovenije, Srbije in iz Ukrajine. Na
simpoziju sta sodelovala tudi dubrovniški škof, msgr. Mate Uzinić, ki je tudi duhovni asistent omenjenega društva, in vojaški ordinarij iz Bosne in Hercegovine, msgr.
Tomo Vukšić. Oba škofa sta po izobrazbi cerkvena pravnika.
Simpozij je bil zaradi novih izzivov globalizacije in zaradi spremenjenih družbenih razmer zasnovan interdisciplinarno, zato so poleg cerkvenih pravnikov in
teologov na njem sodelovali tudi strokovnjaki s področij medicine, bioetike, psihiatrije, civilnega in rimskega prava. Cerkveni pravniki moramo poleg stroke
poznati tudi svoje meje in zaradi področij, ki presegajo naše pristojnosti, povabiti k sodelovanju strokovnjake s teh drugih področij, na primer zdravnike pri
razjasnitvi medicinskih in bioetičnih vprašanjih in psihologe in psihiatre pri
obravnavi ničnostnih pravd, v katerih stranke trpijo za različnimi boleznimi in
težavami psihičnega izvora.
Obravnavane teme prvega dne so bile: pomen božje besede in zakramentov
bolniškega maziljenja (dr. T. Barščevski, Lvov, Ukrajina); nastanek in definicija kanonskopravne medicine (dr. K. Ćavar, Ancona, Italija); nezmožnost spolne združitve, kan. 1084 ZCP (dr. Z. Ilić, Đakovo); psihična in čustvena nezrelost za zakon,
kan. 1095, § 2–3 ZCP (dr. S. Zec, Rijeka); zmota in zvijačna prevara v zakonski privolitvi, kann. 1097, 1098 ZCP (mag. M. Živković, Đakovo, M. Laković, Rim); psihopatologija religioznega doživljanja in zakon (dr. I. Štengl, Zagreb).
Drugi dan so predavatelji spregovorili o naslednjih vsebinah: ugotavljanje očetovstva v rimski tradiciji in aktualnem kontekstu (dr. M. Petrak, Zagreb); medicinska in pravna terminologija in bioetična vprašanja umetne oploditve (M. Radan,
Čakovec); psihofizična zrelost za prejem zakramenta svetega reda in redovnih zaobljub (dr. M. Mrše, Split); duhovna in psihološka podpora žrtvam spolnih zlorab
med kazenskim postopkom in po njem (dr. A. Saje, Ljubljana). Ob sklepu simpozija je bilo še predavanje o pridobivanju in pomenu civilne dokumentacije v kanonskopravnih postopkih (dr. I. Milotić, Zagreb), na okrogli mizi pa je več udeležencev
spregovorilo na temo pravica do dobrega imena in zaščite intimnosti v ničnostnih
pravdah. Predavanja bodo v dopolnjeni obliki znanstvenih člankov izšla pri založbi Kršćanska sadašnjost.
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Pred začetkom simpozija je v četrtek, 25. oktobra 2012, potekala letna skupščina Hrvaškega društva cerkvenih pravnikov, na kateri je imel predavanje nekdanji
predsednik prefekture za ekonomske zadeve Svetega sedeža in dolgoletni profesor
na različnih fakultetah cerkvenega prava na rimskih papeških univerzah, kardinal
Velasio De Paolis CS, naslov njegovega predavanja pa je bil: Trideseta obletnica
objave Zakonika cerkvenega prava (1983). Zakon v življenju Cerkve, izzivi in perspektive. Posebej je opozoril na vse širši pojav pozitivizma v pravu in na posledice,
ki jih ta ideologija prinaša v življenje družbe in Cerkve. Poudaril je, da je človek kot
oseba in božja podoba izhodišče in cilj vsega našega poslanstva, pravo pa je potrebna struktura, ki pomaga k urejeni družbi in k doseganju cilja, to pa je blagor
človeka in skupnosti. Udeleženci simpozija smo si ogledali znamenitosti dubrovniškega starega mestnega jedra, obiskali pomembnejše samostane in cerkve in se
srečali z bogato zgodovino ter kulturno in krščansko dediščino Dubrovnika.
Andrej Saje

