
Editorial 

Milí čtenáři,  

ve dnech 7. a 8. října 2013 uspořádala Akademie kanonického práva ve spolupráci 
s Katolickou univerzitou Jana Pavla II. v Lublinu symposium kanonického práva na Vranově 
u Brna. Toto symposium si vytyčilo za cíl představit pracovníkům církevních soudů, 
studentům Katolické univerzity v Lublinu a dalším účastníkům hlavní směry rozvoje 
kanonického práva během posledních let v oblasti normativní, doktrinální a jurisprudenční, a 
to v řízeních prohlášení neplatnosti manželství. Adnotatio iurisprudentiae – Supplementum 1, 
které právě držíte v rukou, je sestaveno z příspěvků přednesených na tomto symposiu. 

První den jednání symposia uvedl a přivítal účastníky – jichž bylo asi 120 – prezident 
Akademie kanonického práva a soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně Mons. 
Karel Orlita. Ten také přednesl pozdrav účastníkům symposia od předsedy Papežské rady pro 
legislativní texty J. Em. Mons. Francesca Coccopalmeria. Účastníky poté krátce pozdravil 
Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. 

Zahajující příspěvek symposia přednesl profesor manželského práva na Papežské univerzitě 
Svatého kříže Miguel Ángel Ortiz. Ve svém příspěvku se zaměřil na hodnocení výpovědi 
stran a svědků v kauzách neplatnosti manželství. Poukázal na to, v čem spočívá inovace práva 
ohledně prohlášení stran chápaných jako důkaz podle CIC 1983. Odpověděl na otázku, zda 
mohou být prohlášení stran samy o sobě podkladem pro morální jistotu soudce ohledně 
neplatnosti manželství, a představil několik nástrojů pro vyhodnocení prohlášení stran a 
svědků.  

Profesor Francesco Catozzella, působící na Papežské Lateránské univerzitě a jako advokát na 
Apoštolském tribunálu Římské roty, ve svém příspěvku nabídl teoretický základ pro práci se 
znaleckými posudky v kauzách neschopnosti uzavřít manželství a několik praktických 
pokynů, které mohou být při práci s těmito posudky užitečné.  

První den přednášek ukončil Mons. Paolo Bianchi, profesor Papežské Gregoriánské 
univerzity v Římě a soudní vikář lombardského regionálního církevního soudu. Mons. 
Bianchi ve svém příspěvku představil výklad kánonu 1095 CIC, který, jak známo, představuje 
v současné době velkou část případů neplatnosti manželství, a proto je obzvlášť důležité 
pochopit přesný obsah zmíněného kánonu.  

Po proběhlé diskuzi se účastníci autobusy přesunuli na slavnostní mši svatou, kterou 
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně celebroval pomocný biskup lublinské diecéze J. E. Mons. 
Artur Grzegorz Miziński, v současné době generální sekretář Polské biskupské konference. 
Mons. Miziński jakožto tehdejší vedoucí Katedry trestního církevního práva Katolické 
univerzity Jana Pavla II. v Lublinu se ve svém zahajovacím příspěvku druhého dne symposia 
zamýšlel nad specifickým úkolem advokáta jakožto spolupracovníka soudce při hledání 
objektivní pravdy v procesech prohlášení neplatnosti manželství. 

Rozsudkem v řízení o neplatnosti manželství se ve svém příspěvku zabývala profesorka Marta 
Greszata-Telusiewicz, vedoucí Katedry procesního církevního práva Katolické univerzity 



Jana Pavla II. v Lublinu. Ve své přednášce, vedle nutných součástí rozsudku a popisu 
rozhodovacího procesu, autorka představila možnosti napadení nespravedlivého rozsudku, 
které jsou procesním právem nabízeny. 

Mons. Leszek Adamowicz, ředitel Institutu kanonického práva na Katolické univerzitě Jana 
Pavla II. v Lublinu, zakončil cyklus přednášek svým příspěvkem srovnávajícím manželské 
právo v západním a východním kodexu (CIC a CCEO).  

Závěrečná část symposia byla věnována praktické činnosti, kde se účastníci v pracovních 
skupinách zamýšleli nad reálným případem neschopnosti převzít manželské povinnosti 
z důvodu homosexuality jedné ze stran. Následovalo oficiální ukončení. 

Toto symposium kanonického práva, první svého druhu v České republice, na němž se setkaly 
právní školy čtyř papežských univerzit, bylo mimořádně důležité pro uvědomění si 
nezbytnosti správného poznání kanonického práva a korektní interpretace v duchu učení 2. 
vatikánského koncilu a papežského magisteria. Setkání na symposiu bylo také obohaceno o 
společensko-kulturní dimenzi v podobě slavnostní večeře doprovázené tradiční folklórní 
hudbou jižní Moravy. Toto společenské setkání dopomohlo k vzájemnému sdílení zkušeností 
ze soudní i kněžské služby.  

Upřímné poděkování patří dárcům, kteří napomohli k uskutečnění tak významné události. 
Chtěl bych zvláště poděkovat finanční podpoře churského biskupa J. E. Mons. Vita Huondera, 
dále Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou a Královské kanonii premonstrátů na 
Strahově. Věřím, že pozitivní zkušenost z tohoto prvního symposia bude podnětem k účasti na 
dalším ročníku symposia, plánovaném na rok 2015.  

Mons. Karel Orlita 


