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Poročila

Možnosti in pomen sprave 
Mednarodna konferenca

Celje, 3.−6. november 2011

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani je tudi v letošnjem novembru organizi-
rala mednarodno konferenco z aktualno in pomembno tematiko, spravo. Kon-

ferenca je potekala od 3. do 6. novembra 2011, njen polni naslov pa je bil Možno-
sti in pomen sprave/The Possibilities and Meaning of Reconciliation. Večina kon-
ferenčnega programa je potekala v Domu Sv. Jožefa v Celju, v petek pa se je do-
gajanje preselilo v Ljubljano, v prostore Teološke fakultete (velika predavalnica). 
Pomembna posebnost letošnje konference je bilo to, da je bila organizirana pod 
okriljem Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu; njen predsednik 
Felix Unger se je konference udeležil tudi kot predavatelj.

Vodilna organizatorja konference sta bila prof. dr. Janez Juhant, predsednik pro-
gramskega odbora, in dr. Bojan Žalec, višji znanstveni sodelavec, predsednik or-
ganizacijskega odbora. Člani programskega odbora so bili še akad. prof. dr. Felix 
Unger, akad. prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, akad. prof. dr. Jože Krašovec in prof. dr. Wolfgang Palaver. Organizacij-
ski odbor pa so poleg dr. Žalca sestavljali še doc. dr. Stanislav Slatinek, doc. dr. 
Vojko Strahovnik, asist. dr. Tadej Strehovec in Ana Martinjak Ratej. Finančno pod-
poro sta prispevali Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije.

S prispevki so sodelovali znanstveniki iz šestih evropskih držav, iz Avstrije, Hr-
vaške, Madžarske, Romunije, Slovenije in iz Švice, v štirih dneh se je tako zvrstilo 
sedemintrideset predavateljev, od katerih jih je osem imelo predavanja v študent-
ski sekciji, ki je bila drugače večinoma sestavljena iz doktorskih študentov. V leto-
šnjem letu se je prvič zgodilo, da je bil mednarodno obarvan tudi študentski del 
konference. V angleškem jeziku, ki je bil uradni jezik simpozija, so potekala preda-
vanja znanstvenikov z različnih področij: teologija, filozofija, zgodovina, psiholo-
gija, sociologija, medicina, pedagogika, religiologija in pravo. Problemi spravnega 
procesa so bili tako osvetljeni z različnih vidikov, predstavljene so bile značilnosti 
spravnega procesa v različnih državah, kulturah, religijah in političnih sistemih, 
specifika sprave na medosebni ravni in znotraj družine, obravnavani so bili prime-
ri spravnega procesa v Svetem pismu, v literaturi in v življenjskih zgodbah, tema-
tiko sprave pa so predavatelji prikazali tudi na področju medijev in virtualnega 
sveta. Predstavljeni so bili raznovrstni filozofski in teološki poudarki glede sprave, 
sprava s perspektive žrtve in s perspektive storilca, soočili smo se tudi z vpraša-
njem, ali je sprava mogoča v vseh primerih. Sklopi predavanj so se končali z dis-
kusijami, ki so pripomogle k izmenjavi mnenj in izkušenj.
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Konferenčno dogajanje se je začelo v četrtek, 3. 11., v Domu Sv. Jožefa v Celju, 
ob 16.30, s pozdravnim nagovorom predsednika organizacijskega odbora, Bojana 
Žalca. Prvo predavanje z naslovom Svetopisemska vzgoja za spravo je imel Stanko 
Gerjolj (Ljubljana), sledila so predavanja Marcela Măcelaruja (Osijek, Hrvaška) z 
naslovom Babilon – od besedila do simbola, Tomaža Erzarja (Ljubljana) o notranji 
vojni in o notranji spravi in Irene Avsenik Nabergoj (Ljubljana) o spravi kot najviš-
ji resnici zasebnega in družbenega življenja; poslušalcem jo je predstavila ob raz-
lagi in primerjavi literature in biblijskih besedil. Nato sta nastopila še Wilhelm 
Guggenberger (Innsbruck, Avstrija) s predavanjem Sprava in priznanje krivde v 
teologiji Dietricha Bonhoefferja in Corneliu Constantineanu (Bukarešta, Romunija) 
s prispevkom z naslovom Sprava v svetu izključenosti: možnost za radikalno novost 
»v Kristusu«. Sledila je polurna razprava, s katero se je končal uradni del prvega 
konferenčnega dne.

V petek je program potekal v Ljubljani, v veliki predavalnici Teološke fakultete. 
Za glasbeni uvod je poskrbel Zbor bogoslovcev ljubljanskega semenišča, sledil je 
pozdravni govor dekana Teološke fakultete, Stanka Gerjolja. Nato smo poslušali 
še nagovor slovenskega evropskega poslanca Milana Zvera, predvajanje govora 
latvijske evropske poslanke Sandre Kalniete in govor Andreje Valič Zver, direktori-
ce Študijskega centra za narodno spravo. Nepričakovano je bil na konferenci v 
petek navzoč tudi msgr. Pierre Debergé, rektor Katoliškega inštituta iz Toulousa, 
ki je udeležence konference tudi pozdravil in nagovoril. Za govori sta Janez Juhant 
in Bojan Žalec na kratko predstavila zbornik z naslovom Izvor odpuščanja in spra-
ve: človek ali Bog? Spravni procesi in Slovenci, ki je uvodna študija problematike, 
obravnavane na konferenci, bo pa tudi predmet nadaljnjih mednarodnih raziskav.

Prvo petkovo predavanje z naslovom Sprava kot predpogoj za prihodnost je 
imel Felix Unger (Salzburg, Avstrija), za njim je predaval Jože Trontelj (Ljubljana), 
naslov njegovega prispevka pa je bil O dolžnosti, da se učimo iz zgodovine. Po od-
moru so se zvrstila predavanja: Wolfgang Palaver (Innsbruck, Avstrija), Zakaj skrb 
za žrtve zahteva odpuščanje: girardovska razmišljanja o monoteizmu, nasilju in 
spravi, Jože Krašovec (Ljubljana):, Svetopisemske osnove sprave, in Janez Juhant 
(Ljubljana), Brez žrtev ni življenja na svetu? Uradni del se je zopet sklenil s pestro 
diskusijo, sledil pa je še neuradni del, kosilo v ljubljanskem semenišču, ogled se-
meniške knjižnice in kapele in nekaterih ljubljanskih znamenitosti.

V soboto, 5. 11., je bil program izredno pester in precej zgoščen. Predavanja je 
ob 9.00 odprl Branko Klun (Ljubljana) s prispevkom Zgodovina in (ne)pravičnost. 
Levinasov zagovor človeške edinstvenosti. Nadaljeval je Gunter Prüller-Jagenteu-
fel (Dunaj, Avstrija) s predavanjem Zadrževanje sile nasproti zlu in brazgotinjenje 
krivde. Bonhoefferske opombe o predzadnjih korakih k spravi. Nato je Igor Baho-
vec (Ljubljana) predaval o pomenu kulture v procesih sprave in o vlogi resnice, 
dialoga in očiščenja spomina v tem kontekstu, Claudia Paganini (Innsbruck, Avstri-
ja) pa se je spraševala, ali si lahko mediji privoščijo spravo in ali lahko sprava v 
medijih postane načelo minimalistične etike. Sledila je polurna razprava in kratek 
odmor. V naslednjem sklopu so nastopili Daniel G. Oprean (Osijek, Hrvaška), Spra-
va v Cerkvi in družbi, cerkvena služba kot božja spravna dejavnost, Gabor Kovacs 
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(Budimpešta, Madžarska), ki je predaval o spominu, o pozabljanju in o spravi na 
Madžarskem, Mitja Ferenc (Ljubljana), Samostojna Slovenija in prikrita grobišča, 
Jože Dežman (Kranj) pa je govoril o Sloveniji in o zločinskem bremenu titoizma. V 
polurni razpravi so udeleženci pogovora primerjali zgodovinske izkušnje različnih 
evropskih držav, predvsem izkušnje Madžarske in Slovenije; sledila sta kosilo in 
ogled spominskega parka Teharje.

V popoldanskem sklopu je bilo najprej na vrsti predavanje Antona Jamnika (Lju-
bljana), Sprava je znamenje notranje moči, svobode in poguma, nadaljeval je Bela 
Mester (Budimpešta, Madžarska) s prispevkom Sprava kot osnova za vzpostavitev 
političnih skupnosti – Atene po tiraniji tridesetih tiranov/Srednja Evropa po svojih 
žepnih tiranih, sledilo je predavanje Tadeja Strehovca (Ljubljana), Ali je možno 
vzpostaviti novo narodno spravo na temelju starih »simbolnih« žrtev? Zopet je 
bila na vrsti polurna diskusija, nato še kratek odmor. V zadnjem sobotnem sklopu 
so besedo dobili (večinoma podiplomski) študentje: Myroslava Rap (Leuven, Bel-
gija), Sodobna razprava ukrajinske Grške katoliške cerkve o spravi in problemu 
razkola v pokomunistični Ukrajini, Ana Martinjak Ratej (Ljubljana), Kako preseči 
krog maščevanja?; Mik Šetina (Ljubljana), Ponovna vzpostavitev etičnih človeških 
odnosov kot sredstvo za družbeno spravo, Aljaž Peček (Ljubljana), Možnosti od-
puščanja v navideznem svetu, Luka Trebežnik (Ljubljana), Odpuščajoča logika de-
konstrukcije, Neja Samar Brenčič (Ljubljana), Trud za socialno vključenost staro-
stnikov kot del odgovora na spravo med generacijami in medgeneracijsko solidar-
nost. Prispevek k trajnostnemu razvoju, in Anton Končnik (Ljubljana), Antropolo-
ški in teološki vidik sprave – konkretni primer. Številnim in raznolikim študentskim 
prispevkom je sledila polurna diskusija, s katero se je sklenil sobotni program.

Zadnji konferenčni dan, nedelja, se je 6. 11. začel z jutranjo mašo, predavanja 
pa ob 9. uri. Prvi predavatelj je bil Vojko Strahovnik (Kranj), govoril pa je o krivdi, 
o sramu in o spravi v odnosu do človeškosti. Bojan Žalec (Ljubljana) je predaval o 
spravi kot doseganju pozitivnih odnosov po poti notranje (moralne) preobrazbe. 
Prispevek Roberta Petkovška (Ljubljana) je imel naslov Odpuščanje: nemogoče ali 
težko? Religiološko sta bila obarvana prispevka Draga Karla Ocvirka (Ljubljana), 
Jezus – niti jabolko spora niti roka sprave med kristjani in muslimani, in Marjane 
Harcet (Ljubljana), Idžtihad – novo odkritje starega koncepta. Po razpravi in krat-
kem odmoru se je s prispevkom Marija Jožeta Osredkarja (Ljubljana), Odpuščanje 
je novo stvarjenje, začel zadnji sklop predavanj. Sledila sta še Stanislav Slatinek 
(Ljubljana), Pravde o ločitvi zakoncev, in Barbara Simonič (Ljubljana), Obzorja spra-
ve po travmatični izkušnji, njima pa razprava. S sklepno besedo Bojana Žalca se je 
mednarodna znanstvena konferenca končala.

Simpozij Možnosti in pomen sprave je bil uspešen v več pogledih. Poleg izredne 
pestrosti, eminentne zasedbe, dobrih in jasnih znanstvenih prispevkov, precejšnje 
medijske pokritosti in poleg tekočega poteka sta letošnjo konferenco odlikovali 
tudi sproščenost n pristnost medsebojnih odnosov vseh udeležencev.

 Ana Martinjak Ratej
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Samomoru na sledi 
Konferenca Združenja bioetikov Srednje Evrope

Pécs, 21.–23. oktober 2011

Združenje bioetikov Srednje Evrope se je zbralo na Visoki teološki šoli v ma-
džarskem mestu Pécs na letni konferenci od 21. do 23. oktobra 2011. Naslov 

konference je bil Samomoru na sledi: razlogi, pomeni in etična vrednotenja.
Po pozdravnih besedah predsednice združenja, dunajske moralne teologinje 

Sigrid Müller, in organizatorja srečanja, filozofa Gusztáva Kovácsa iz Pésca, je imel 
upokojeni profesor etnologije, dr. Bertalan Andräsfalvy iz Pésca, predavanje z na-
slovom Razcvet in propad neke madžarske etnične skupnosti. Predavatelj je ana-
liziral vzpon in propad etnične skupnosti na področju Ormánság. V času turške 
nadoblasti je bilo to zelo bogato področje z močno razvito kulturo. V glavnem so 
bili to kmetje. V 19. stoletju je ta kultura začela počasi propadati. Po prvi svetovni 
vojni so imeli večinoma samo po enega otroka na družino, veliko je bilo ločitev in 
tudi detomorov. Opaziti je bilo neke vrste samomorilno mentaliteto te etnične 
skupnosti. Ni bilo prizadevanja in upanja na boljšo prihodnost. Po mnenju ome-
njenega etnologa je tudi pri ljudstvih podobno kakor v življenju posameznega 
človeka: pot gre od rojstva, odraščanja in bogate dobe do postaranja in smrti. Če-
prav se zdi, da procesa ni mogoče ustaviti, je ob koncu izrazil prepričanje, da se 
človek takšnemu procesu lahko upre. Bistvena elementa za zaustavitev tega pro-
cesa sta neposredno izkustvo narave (zato med Romi na Madžarskem samomo-
rilnost ni problem) in odpiranje novih perspektiv za življenje.

Sledilo je predavanje psihologinje dr. Amaryl Árkovits z naslovom Samomor kot 
kulturna koda. Spregovorila je o svoji osebni izkušnji pri delu v ambulanti za nujno 
pomoč. Po njenem prepričanju so najpomembnejši medosebni odnosi. Prevečkrat 
za preprečevanje samomorilnosti pri ljudeh v stiskah posegamo po zdravilih, pre-
malo pozornosti pa posvečamo reševanju konfliktnih situacijah, ki so generator 
takšnih stisk. Na Madžarskem je samomor zelo velik nacionalni problem. Na leto 
imajo približno dva tisoč petsto samomorov, to je dvakrat več od evropskega pov-
prečja. Kar 61 % Madžarov je izjavilo, da ima vsak posameznik pravico do samo-
mora. Med razlogi za takšno stanje je predavateljica videla tudi madžarski jezik, 
ki vsebuje veliko negacij. Prav tako se o težavah in stiskah v narodu ne govori od-
krito. Veliko negativnih zgledov imajo tudi v sami madžarski zgodovini. Mnogo je 
namreč njihovih voditeljev, ki so si po neuspehih sami vzeli življenje.

Dunajski moralni teolog dr. Gunter Prüller-Jagenteufel je svojemu prispevku dal 
naslov Samomor: upor proti Bogu ali duševna katastrofa? Teološko razmišljanje o 
kompleksnem problemu. V preteklosti je moralna teologija samomor pojmovala 
kot upor proti Bogu. Predavatelj je predstavil zgodovino te problematike znotraj 
teološke misli in prikazal aktualno stanje. Drugi vatikanski koncil obsoja samomor 
kot dejanje, ki nasprotuje Stvarnikovi volji. Vendar pa Katekizem Katoliške cerkve 
piše, da ne smemo izgubiti upanja za samomorilce in da Cerkev moli za ljudi, ki so 
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si vzeli življenje. Od 5. stoletja dalje je Cerkev zavračala cerkveni pogreb za samo-
morilce. Kodeks cerkvenega prava iz leta 1917 zapoveduje, da se cerkveni pogreb 
zavrne tistim, ki so si sami vzeli življenje. Tisti, ki so poskusili samomor, so izgubi-
li nekatere pravice, biti boter na primer. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja se je 
v dvomih odločilo, naj bodo samomorilci cerkveno pokopani, ker ni bilo jasno, ali 
so to res storili s svobodno privolitvijo. Novi pravni kodeks iz leta 1983 je v para-
grafu 1184 črtal stavek, da se samomorilcem zavrne cerkveni pogreb. Pri etični 
sodbi se moralna teologija opira na dognanja sodobne psihologije, ki je prišla do 
spoznanja, da se samomor v večini primerov ne zgodi po temeljitem premisleku 
in s svobodno privolitvijo. Predavatelj je prepričan, da z zavrnitvijo cerkvenega 
pogreba samomorilcu naredimo veliko pastoralno škodo. Zagotovo pa velja, da je 
samomor v neskladju z božjo voljo, zato je treba narediti vse, da bi ga preprečili. 
Opozoril je tudi na to, da morajo duhovniki upoštevati mejo med psihologijo in 
duhovnostjo in ob psihičnih stiskah in motnjah napotiti ljudi k strokovnjakom.

V plenarnem zasedanju, ki je sledilo predavanjem, se je veliko razpravljalo o tem, 
ali je danes samomor še greh. Nekateri so poudarjali: tudi okrožnica Veritatis Splen-
dor govori o tem, da je samomor intrinsece malum, torej zlo v vsakem primeru, ne 
glede na okoliščine. Zagotovo je samomor zlo, vendar je za to, da ga opredelimo kot 
greh, potrebna zavestna in svobodna odločitev – tako so argumentirali drugi. Veliko 
se je govorilo o tem, kako je po izsledkih sodobne psihologije znano, da je človeko-
va svoboda zelo omejena in da velika večina ljudi naredi samomor v depresivnem 
stanju. Če bi ga nekdo naredil v polni svobodi, bi govorili o grehu. Zanimiva je bila 
tudi informacija poljskega kolega o tem, da je neki škof leta 2006 napisal pismo du-
hovnikom, da je treba pokopavati samomorilce tudi proti volji ljudi: ljudje so še ve-
dno proti temu, da bi cerkveno pokopali samomorilce (govor je o vzgoji vernikov).

V nadaljevanju simpozija so predstavniki posameznih držav povedali, kakšno je 
stanje samomorilnosti v njihovih državah. Nekaj ugotovitev je značilnih za vse drža-
ve. Tako je razmerje med moškimi in ženskami 5 : 1. Najpogostejši razlogi so občutek 
zapuščenosti, kriza v družini, ločitev, beg pred bolečino, alkoholizem, brezposelnost, 
čeprav imajo različne države vendarle tudi svoje specifične razloge. Tako sta v Ukra-
jini pomembna dejavnika tudi postčernobilski sindrom in velika razširjenost aidsa, 
ki vodi ljudi v obup. Tudi na Hrvaškem občutijo posledice zadnje vojne, ki botrujejo 
naraščanju samomorilnosti. Trend naraščanja opažajo tudi na Slovaškem in na Polj-
skem, medtem ko je drugod zaznati trend upadanja (Češka, Avstrija, Nemčija, Švica, 
Slovenija). Najmanjši delež samomorilnosti v srednjeevropskih državah poznajo v 
Nemčiji. Stanje v Sloveniji je predstavila študentka Teološke fakultete v Ljubljani Ur-
ška Mali. Leta 2010 je bilo pri nas 416 samomorov, od tega 336 moških in 80 žensk. 
V zadnjih desetih letih je število samomorov bistveno upadlo, čeprav ni bilo nobene 
izdelane državne strategije za preprečevanje samomorilnosti. Ena od možnih razlag 
je uveljavitev Zakona o omejevanju uporabe alkohola iz leta 2003, saj velja, da je 75 
% samomorov v Sloveniji povezanih z zlorabo alkohola. Po mnenju Malijeve ima 
veliko vlogo pri preprečevanju samomorov tudi Cerkev, zato bi bilo v ta namen tre-
ba ustrezno formirati prihodnje duhovnike in pastorale delavce.

 Roman Globokar
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46. znanstveni simpozij cerkvenih pravnikov
Brescia, 6.−10 junij 2011

46. znanstvenega posveta v Brescii, ki je v organizaciji Fakultete za kanonsko 
pravo Papeške univerze Gregoriana potekal od 6. do 10. junija 2011 v sa-

mostanu sester Mater Divinae Gratiae, se je udeležilo štirideset nekdanjih študen-
tov omenjene fakultete in nekateri gostje. Iz Slovenije sva se posveta udeležila p. 
dr. Viktor Papež OFM in dr. Andrej Saje. Že tradicionalni simpoziji so oblikovani kot 
permanentno izobraževanje nekdanjih študentov cerkvenega prava, na njem pa 
pretežno predavajo profesorji omenjene fakultete. Poleg tematskih predavanj 
predstavijo nekateri mladi doktorandi izsledke svojih raziskav.

Teme simpozija so izbrane na podlagi aktualnih vprašanj s področja zakonskega 
in postopkovnega prava oziroma pomembnih dokumentov na tem področju iz 
zadnjega obdobja. Po predavanjih se udeleženci srečajo v pogovornih jezikovnih 
skupinah (italijanska, španska, nemška in francoska) in si izmenjajo stališča do 
obravnavane problematike. O odprtih vprašanjih in stališčih posameznih pogovor-
nih skupin teče beseda na plenumu, ki je dvakrat na dan, ob koncu dopoldanske-
ga dela in ob sklepu dneva.

V torek dopoldne je p. James Conn DJ predaval na temo apostolskega pisma 
papeža Benedikta XVI. z naslovom Summorum Pontificium, ki ga v posebnem do-
kumentu natančneje razlaga Papeška komisija Ecclesia Dei. Papež je s pismom 
javnosti sporočil odločitev, da se v katoliški Cerkvi poleg do sedaj veljavnega Rim-
skega misala, ki je sad liturgične prenove drugega vatikanskega cerkvenega zbora, 
od 14. septembra 2007 dalje lahko mašuje brez ljudstva in brez poprejšnjega ško-
fovega dovoljenja tudi po misalu papeža Janeza XXIII. iz leta 1962, to pa ni uvaja-
nje novega načina, temveč dve obliki istega rimskega obreda, ena je redna, druga 
izredna, novost pa pomeni obogatitev bogoslužja Cerkve.

P. dr. Gianfranco Ghirlanda SJ se je v popoldanskem predavanju dotaknil aktu-
alnega vprašanja cerkvenih gibanj in institutov posvečenega življenja in poudaril, 
da morata redovnik in redovnica slediti najprej duhovnosti in karizmi reda. Du-
hovnost posameznega gibanja je lahko dodatna spodbuda, vendar ne sme biti 
prevladujoča in ne sme pomeniti ovire ali vzroka za zanemarjanje življenja in po-
slanstva skupnosti. Kdo je ordinarij članov družb posvečenega življenja, je pred-
stavil p. dr. Yuji Sugawara DJ. V Zakoniku cerkvenega prava (ZCP) najdemo izraz 
ordinarij v različnih kontekstih. Ordinarij je nosilec cerkvene službe, s katero je 
združena redna oblast, ki je vezana na službo in ne na osebo, vendar ni ordinarij 
vsak, kdor ima redno službo, temveč samo tisti, ki ga kot takšnega opredeli ZCP.

V sredo dopoldne je na temo sankcij in kaznovanja v Cerkvi kot predavatelj na-
stopil p. dr. Damian G. Astigueta DJ. Kazenske sankcije imajo zdravilen namen in 
pomagajo popraviti porušeni red in oškodovanemu povrniti pravico. Vprašanje 
kazenskih postopkov in kazni v Cerkvi je postalo bolj aktualno v zadnjem desetle-
tju zaradi neukrepanja Cerkve ob spolnih zlorabah, ki so jih zakrivili duhovniki, in 
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so kot posledica tega žrtve iskale pravico na civilnih sodiščih. P. dr. Ottavio De Ber-
tolis DJ je v popoldanskem delu predaval o pomenu poučevanja filozofije prava 
na cerkvenih pravnih fakultetah, ki študentom pomaga razumeti, kaj je pravo, ka-
teri so njegovi temelji in kakšen njegov poslednji namen. Dr. Piero Antonio Bonnet 
je v nadaljevanju spregovoril o pomenu domneve v procesnem pravu. Domneva 
je na podlagi znanega dejstva verjetno sklepanje o negotovem dejstvu (kan. 1584 
ZCP): če jo določa zakon, je pravna, če pa jo postavi sodnik, je sodniška.

V četrtek dopoldne je p. dr. Janusz Kowal DJ udeležencem simpozija približal 
vprašanje izključitve dobrine zakramenta svetega zakona (bonum coniugum) in 
razhajanja med teorijo in prakso na cerkvenih sodiščih. Izključitev te dobrine za-
kona, ki se kot razlog za neveljavni zakon uveljavlja po objavi ZCP iz leta 1983, ve-
lja kot ničnostni vzrok praviloma v povezavi z izključevanjem ene od bistvenih 
sestavin zakona, kakor so enost, nerazveznost in roditev otrok. Dr. Emmanuel Pe-
tit je predstavil izsledke doktorskega študija na temo zakonska privolitev in fictio 
iuris. P. dr. Michael Hilbert DJ je v popoldanskem delu spregovoril na temo pristoj-
nosti sodišč v zakonskih zadevah, dr. Paolo Scoponi pa na podlagi izsledkov dok-
torskega dela o prepovedi sklenitve zakonske zveze.

Simpozij se je končal v petek dopoldne s predavanjem dr. Giana Paola Monti-
nija z Apostolske signature na temo shranjevanja sodnih aktov in procesnega gra-
diva. Večina predavanj bo v obliki znanstvenih člankov objavljenih v reviji za ka-
nonsko pravo Periodica de Re Canonica in bo na voljo zainteresiranim.

 Andrej Saje
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Strukturalna izhodišča sodne oblasti v Cerkvi
5. mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov na Hrvaškem

Zadar, 21.−22. oktober 2011

V organizaciji Društva hrvaških cerkvenih pravnikov zagrebške Teološke fakul-
tete in s podporo hrvaške škofovske konference je 21. in 22. oktobra 2011 v 

hotelu Funimation v Zadru potekal 5. mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov z 
naslovom Strukturalna izhodišča sodne oblasti v Cerkvi. Udeležilo se ga je nad 
petdeset cerkvenih pravnikov, študentov prava in sodelavcev cerkvenih sodišč s 
Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, iz Srbije in (podpisani) iz Slovenije. Udeležence 
simpozija so uvodoma pozdravili predsednik kanonističnega društva, Josip Šalko-
vić, duhovni voditelj društva, dubrovniški škof Mate Uzinić, Marijan Biškup v ime-
nu dekana zagrebške Teološke fakultete in sodni vikar domačega zadarskega cer-
kvenega sodišča I. stopnje, Zdravko Katuša.

Predsednik društva Šalkovič je poudaril, da so simpoziji oblika stalnega izobra-
ževanja in so še posebno pomembni, ker artikulirajo nova znanstvena spoznanja 
in strokovne izkušnje, ki vplivajo na sodno prakso in na delo cerkvenih sodišč. Le-
tošnja glavna tema je bila posvečena vlogi in pristojnostim različnih vrst in stopenj 
cerkvenih sodišč na lokalni ravni in v okviru rimske kurije, v kateri poleg osrednje-
ga sodišča za vesoljno Cerkev, rimske rote, delujejo še apostolska signatura, apo-
stolska penitenciarija in posebno sodišče za spolne zlorabe v okviru kongregacije 
za nauk vere. Cerkveno sodstvo, ki se večinoma ukvarja s presojanjem (ne)veljav-
nosti cerkvenega zakona, z večstopenjskimi sodišči zagotavlja pravico do priziva 
in večjo zanesljivost za pravičnejše postopke. Poseben izziv pomenijo tudi odprta 
vprašanja glede sodelovanja cerkvenih sodišč in katoliške Cerkve z državnimi in-
stitucijami.

V petek, na prvi dan simpozija, so bila naslednja predavanja: Sodišče v Svetem 
pismu in nauku cerkvenih očetov (Drago Tukara, Đakovo), Stopnje in vrste sodišč, 
kakor jih predvidevata Zakonik cerkvenega prava (ZCP) iz leta 1983 in navodilo 
Dostojanstvo zakona (Dignitas connubii) papeškega sveta za zakonodajna besedi-
la (Ivica Ivanković Radak, Subotica), Teritorialna sodišča in postopki za ničnost 
zakona (Jure Vranjić, Zagreb), Sodišča svetega sedeža in ničnostne pravde (Slavko 
Zec, Reka), Personalna sodišča (Endre Nagy, Rim) in Koordinacija, sodelovanje in 
podrejenost cerkvenih sodišč (Lucija Babić, Zagreb).

Drugi dan simpozija, v soboto, so bila na programu naslednja predavanja: Cer-
kvena sodišča in (nad)škofijska telesa, avtonomija in povezanost (Ivan Kovač, Mo-
star), Pravilnik sodišča v kanonskopravni znanosti in sodni praksi (Josip Šalković, 
Zagreb), Interakcija cerkvenega sodišča in državnih institucij (Ivan Milotić, Zagreb) 
in Forum in Tribunal v rimski kanonski pravni tradiciji (Marko Petrak, Zagreb).

V zadnjem delu simpozija, ki je potekal v obliki okrogle mize, smo sodni vikarji 
in predstavniki cerkvenih sodišč razpravljali o delu in o aktualni problematiki cer-
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kvenih sodišč. Podpisani sem predstavil delo in odprta vprašanja dveh metropo-
litanskih cerkvenih sodišč v Ljubljani in v Mariboru, ki podobno kakor na Hrvaškem 
nimata dovolj usposobljenega kadra in sodnikov, ki bi se pretežno posvečali delu 
na sodišču. Udeleženci znanstvenega srečanja smo obiskali tudi staro mestno je-
dro, kjer smo se pri sveti maši v cerkvi sv. Šimuna srečali z domačim nadškofom 
Želimirjem Puljićem.

 Andrej Saje
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