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Návrh / Bozza 1.3 

 

17. 09.2023  NEDĚLE / DOMENICA 

 
Reforma VI. knihy kodexu: zdůraznění důležitých bodů 
La riforma del Libro VI del Codice: evidenziare punti più importanti  
(S.E.R. Mons. Filippo Iannone, Dicastero per i Testi legislativi) 
 

18.09.2023 PONDĚLÍ / LUNEDÌ 

 
Předběžné šetření: obtíže a nejistoty 
L’indagine previa: difficoltà e incertezze 
(Mons. Matteo Visioli, già Sotto-Segretario del Dicastero per la Dottrina della Fede) 
 
Administrativní trestní řízení  
Il procedimento penale amministrativo 
(Mons. Paolo Bianchi, Vicario giudiziale Arcidiocesi di Milano) 
 
Soudní trestní řízení 
Il processo penale giudiziale 
(Mons. G. Paolo Montini, Pontificia Università Gregoriana) 
 

19.09.2023 ÚTERÝ / MARTEDÌ 

 
Důsledky, které může mít výchova, praktiky, sexuální zneužívání v dětství, 
dospívání a mládí na manželskou způsobilost: klinické profily. 
Le ripercussioni che educazione, prassi, abusi avuti in ambito sessuale durante 
infanzia, adolescenza, giovinezza possono avere sulla capacità matrimoniale: profili 
clinici 
(Prof. Cesare Maria Cornaggia, psichiatra. Università degli studi di Milano Bicocca) 
 
Důsledky, které může mít výchova, praktiky, sexuální zneužívání v dětství, 
dospívání a mládí na manželskou způsobilost: kanonické profily. 
Le ripercussioni che educazione, prassi, abusi avuti in ambito sessuale durante 
infanzia, adolescenza, giovinezza possono avere sulla capacità matrimoniale: profili 
canonici 
(Mons. Paolo Bianchi, Vicario giudiziale Arcidiocesi di Milano) 
 
Předběžná opatření (kán. 1722) 
I provvedimenti cautelari (can. 1722) 
(Mons. Matteo Visioli, già Sotto-Segretario del Dicastero per la Dottrina della Fede) 
 

20.09.2023 STŘEDA / MERCOLEDÌ 

 
Soud Římské roty: postupy a judikatura v manželských a trestních kauzách 
Il Tribunale della Rota Romana: procedure e giurisprudenza nelle cause matrimoniali 
e penali 
(S.E. Mons. Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana) 
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Disciplinární právo 
Il diritto disciplinare 
(Mons. G. Paolo Montini, Pontificia Università Gregoriana) 
 
Kritéria a podněty pro sepisování obhajob v kauzách neplatnosti 
manželství a v trestních kauzách 
Criteri e suggerimenti per l’elaborazione degli scritti defensionali nelle cause di nullità 
matrimoniale e nelle cause penali 
(Prof. Avv. Francesco Catozzella, Pontificia Università Lateranense) 
 

21.09.2023 ČTVRTEK / GIOVEDÌ 

 
Diskuzní fáze řízení v kauze neplatnosti manželství a v trestní kauze 
Fase discussoria di una causa di nullità matrimoniale e di penale 
(Mons. G. Paolo Montini, Pontificia Università Gregoriana) 
 
Zjišťování pravdy „přístupněji a rychleji“: příprava pracovníků 
a odpovědnost biskupa (Relatio 48-49). Zkušenosti Apoštolské signatury 
Accertamento della verità “più accessibile e agile”: preparazione degli operatori e 
responsabilità del Vescovo (Relatio 48-49). L’esperienza della Segnatura Apostolica  
(S.E.R. Mons. Andrea Ripa, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica) 
 
Trestné činy při správě církevního majetku (kán. 1376) 
I delitti nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (can. 1376) 
(Mons. Marino Mosconi, Cancelliere della Curia arcivescovile di Milano)  
 
 
 
 

 
 
Jedná se o sympozium ve formě studijního kurzu aplikovaného práva. Kromě teoretických 
a akademických přednášek budou vždy následovat kauzy a skupinová práce na těchto kauzách. 
Sympozium je určeno pracovníkům církevních soudů a diecézních kurií. Proto je kladen důraz na 
praktickou úroveň vzdělávání, která není jen teoretická a odborná, ale také duchovní, aby pracovníci 
církve splňovali deontologická kritéria. Účastníci obdrží anonymizované kauzy k prostudování před 
zahájením sympozia. Přednášejícími jsou významní odborníci jak z dikasterií římské kurie, tak 
z akademického prostředí. 
 
Si tratta di un simposio sotto forma di corso di studio in diritto applicato. Oltre alle lezioni teoriche e 
accademiche, ci saranno sempre casi di follow-up e lavori di gruppo su questi casi. Il simposio è rivolto 
al personale dei tribunali ecclesiastici e delle curie diocesane. Pertanto, si pone l'accento sul livello 
pratico della formazione, che non è solo teorica e professionale, ma anche spirituale, in modo che gli 
operatori della Chiesa soddisfino i criteri deontologici. I partecipanti riceveranno cause/casi anonimi da 
studiare prima del simposio. I relatori sono illustri esperti provenienti sia dai Dicasteri della Curia romana 
che dal mondo accademico.  
 

 


