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Znanstveni simpozij cerkvenih pravnikov
Brescia, 11.−15 junij 2012

O

d ponedeljka, 11., do petka, 15. junija 2012, je v samostanu sester Mater
Divinae Gratiae v Brescii v Italiji v organizaciji Fakultete za kanonsko pravo
Papeške univerze Gregoriana potekal 47. pravniški simpozij, ki je na njem je sodelovalo petinpetdeset udeležencev, večinoma nekdanji študentje te fakultete in
nekaj gostov. Iz Slovenije sva se posveta udeležila s. dr. Giovanna M. Colombo SL
in dr. Andrej Saje. Tradicionalni simpozij je oblikovan kot permanentno izobraževanje nekdanjih študentov cerkvenega prava. Letos je s predavanji nastopilo petnajst profesorjev omenjene fakultete in nekateri gostje, izvedenci za posamezna
pravna področja. Teme simpozija so vsakokrat izbrane na podlagi aktualnih vprašanj s področja zakonskega in postopkovnega prava oziroma v zvezi s pomembnimi dokumenti iz zadnjega obdobja. Po tematskih predavanjih je vsak dan sledilo
delo po jezikovnih skupinah, ki se je končalo s plenumom in s skupno razpravo s
predavatelji.

V torek dopoldne je predsednik Papeškega sveta za zakonodajna besedila kardinal F. Coccopalmerio predstavil proces načrtovanih sprememb VI. knjige Zakonika cerkvenega prava, v katerega so poleg strokovnjakov vključene vse škofovske
konference po svetu. Potrebo po spremembi omenjenega dela zakonika narekujejo spremembe zakonodaje iz zadnjih dvanajstih let, še posebno s področja obravnave kaznivih dejanj spolnega nasilja in zlorabe moči nad mladoletnimi osebami.
P. D. Astigueta DJ je govoril o »problemih, ki zadevajo pravno identiteto cerkvene
kazni«. Poudaril je, da je kaznivo dejanje zlo, ki ga je treba ustaviti, cerkvena kazen
pa je med drugim vzgojne narave in storilcu pomaga spoznati napačno ravnanje
in ga usmeriti na pot spreobrnjenja in poboljšanja. Popoldne je o interpretaciji
prava govoril p. O. De Bertolis DJ, P. A. Bonnet pa o »cerkvenem pravu in nerazvezljivosti zakramentalnega zakona«. Oba sta opozorila na vse pogostejše nesprejemljive pozitivistične razlage cerkvenopravnih norm in poudarila pomen poznavanja narave Cerkve in njenih zakonov ter njihov namen.
V sredo dopoldne so govorci razpravljali o izzivih, ki jih prinaša pravni pozitivizem v cerkvenopravno sodno prakso. Dekan omenjene fakultete, p. J. Kowal DJ,
je imel predavanje z naslovom Konzumacija zakonske zveze – med tradicijo in
pravnim pozitivizmom, profesorji, ki so sodelovali pri debati za okroglo mizo, P.
Bianchi, L. Ghisoni in A. McGrath OFM, pa so spregovorili o »zakonski privolitvi
med pozitivizmom in pravno kreativnostjo«. Popoldanski del je bil namenjen vprašanjem procesne narave. G. P. Montini z Apostolske signature je predaval o »ničnosti sodbe v primeru negiranja pravice do obrambe, ki jo ima branilec zakonske
vezi«, p. M. Hilbert DJ pa je v nadaljevanju predstavil nekatera odprta vprašanja
v zvezi s pritožbo pri ničnostnih pravdah.
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Četrtek dopoldne smo poslušali predavanje p. G. Ghirlande DJ z naslovom Formacija bogoslovcev in redovniških kandidatov za sveti red s poudarkom na odnosu med škofijskimi duhovniki in redovniki. P. S. G. Renedo DJ je predstavil posebnost ignacijanske duhovnosti v predavanju z naslovom Globinska refleksija pred
predstojnikom med karizmo in pravom. V skladu s pravili jezuitskega reda in na
podlagi posebnega papeževega spregleda (pravilo je resda zaradi nevarnosti zlorabe zaupanja v nasprotju s splošnim pravom, po katerem redovni predstojnik ne
sme posegati na notranje področje podrejenih oseb) opravijo njegovi člani vsako
leto pred predstojnikom globinsko refleksijo o duhovnem in drugem življenju v
zvezi z vsemi pomembnimi vidiki, da bi imel predstojnik informacije, potrebne za
čim ustreznejše vodenje podrejenih redovnikov. V popoldanskem delu je p. J. Conn
DJ spregovoril o »zadnjih dokumentih glede dveh ordinariatov nekdanjih anglikancev«, P. Mezzogorija pa o »duhovniškem poklicu in vprašanju inkardinacije v
cerkvena gibanja – odprto vprašanje«.
Simpozij se je v petek dopoldne sklenil s predavanjem J. Sugaware DJ na temo
posebnih dolžnosti upraviteljev cerkvenega premoženja; izpostavil je naravo cerkvenega premoženja, cilje, ki jih želi Cerkev doseči z gmotnimi dobrinami, pa tudi
nenadomestljivo vlogo in odgovornost krajevnega škofa ali redovnega predstojnika in vseh sodelavcev, ki morajo premoženje upravljati v skladu z nameni Cerkve
in s skrbjo dobrega gospodarja.
Predavanja bodo v obliki znanstvenih člankov objavljena v reviji za kanonsko
pravo Periodica de Re Canonica.
Andrej Saje

