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16. mezinárodní kongres kanonického práva, Řím, říjen 2017 

Ve dnech 4. až 7. října 2017 v Římě zasedal 16. mezinárodní kongres kanonického práva, 

který svolalo Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. Tématem 

letošního ročníku bylo Kanonické právo a právní kultura ve světle 100. výročí vyhlášení 

Kodexu kanonického práva z roku 1917. Přednášky se konaly v prostorách Papežské 

Lateránské univerzity, Papežské univerzity Svatého Kříže a Papežské Gregoriánské 

univerzity. 

 Na konferenci se shromáždilo asi 200 účastníků z celého světa, mezi nimiž byli nejen 

členové pořádající vědecké společnosti, ale také další odborníci z řad zástupců univerzit 

a členů církevních soudů. Českou republiku reprezentovali členové konsociace i Společnosti 

pro církevní právo P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP, Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, 

Th.D., a ICLic. Jiří Dvořáček, ICODr., z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci, a Jiří Zámečník, doktorand římské Univerzity Svatého Kříže. 

Přednášky a diskuse probíhaly v italštině, španělštině, angličtině, francouzštině a němčině. 

Předneseno bylo 38 delších přednášek, které byly prokládány dotazy a diskusními příspěvky 

a byly doplněny dalšími 30 kratšími referáty. 

 Základním východiskem pro reflexi tématu v různých právních kulturách byl pohled 

humanity a nového nazíraní lidských práv. Ústřední myšlenkou kongresu nebylo promýšlení 

historie, ale spíše ekleziologické a epistemologické hledisko vývoje zákonného textu, spojení 

kanonistiky se světskými právními systémy a podpora interdisciplinarity ve výchově právníků 

i kanonistů. 

 K nejaktuálnějším příspěvkům patřily přednášky kardinála Pétera Erdő z Budapešti na 

téma Kanonické právo a teologie, Mons. Cyrila Vasiľa z Říma na téma Kodifikace práva 

východních církví: očekávání a realizace, prof. Carlose José Errázurize na téma Základní 

aspekty kanonickoprávní problematiky manželství a rodiny v rozměru spravedlnosti 

a milosrdenství či příspěvek na stejné téma, nahlížený procesní optikou, představený 

prof. Manuelem Arroba Conde z Říma, a také referáty přednesené během druhého jednacího 
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dne na téma vztahu kanonického práva a protestantismu, judaismu, islámu, právních kultur 

východu a common law. 

 Druhý den odpoledne se uskutečnilo valné shromáždění konsociace, které zvolilo 

členy vedení: dva místopředsedy, šestnáctičlennou radu a dva revizory. Závěrečnou zprávu 

v poslední jednací den přednesl prezident Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici 

promovendo prof. Luis Navarro. Kongres byl zakončen slavnostní mší svatou, které předsedal 

sekretář Papežské rady pro legislativní texty Mons. Juan Ignacio Arrieta. Následovala 

společná večeře ve foyer Gregoriánské univerzity, při níž pokračovaly odborné diskuse. 

 Poselství, které kongresu zaslal papež František, přednesl kardinál státní sekretář 

Apoštolského stolce Pietro Parolin. Je v něm připomenuta stará právní zásada nulla est caritas 

sine iustitia. Cílem kongresu neměla být pouze oslava historického výročí: důležité je 

také porozumění pastoračnímu charakteru práva. Papež vzpomněl slov svého předchůdce, 

papeže Benedikta XVI., o tom, že právo má být podmínkou lásky ve společnosti i v církvi.  

 Z kongresu bude vydána odborná publikace, shrnující výsledky jednání a příspěvky 

účastníků. 

Monika Menke  

 

Den spolků 2017 

Dne 23. října 2017 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako každý akademický rok 

uskutečnila celodenní prezentace studentských spolků. U stolečku Společnosti pro církevní 

právo se vystřídali studenti právnické fakulty Jan Beránek, Adam Csukás, Jakub Kaňa, Štěpán 

Korenec, Jakub Nagy a Marek Novák, členové Společnosti. Osvěžením prezentace byl 

kytarový doprovod Štěpána Korence. Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout zde. 

 

Stoleček Společnosti pro církevní právo na Dni spolků 2017. 

Foto Antonín Krč  

http://spcp.rajce.idnes.cz/Prezentace_spolku_na_Pravnicke_fakulte_Univerzity_Karlovy/
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Slavnostní požehnání Encyklopedie českých právních dějin 

Evropská společnost pro právní dějiny a Královská kanonie premonstrátů na Strahově zvou na 

slavnostní požehnání Encyklopedie českých právních dějin v pondělí 6. listopadu 2017 ve 

13 hodin do Filozofického sálu Strahovské knihovny a po požehnání na setkání v letním 

refektáři kláštera. 

 

Zveme na přednášku v JURIDIKU 

Ústav celoživotního vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy JURIDIKUM 

pořádá v úterý 28. listopadu 2017 od 12 do 16 hodin přednášku na téma Struktura církví 

a náboženských společností a jejich složek v České republice podle předpisů církevního 

práva. Přednášet budou prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. Prosíme adresáty 

tohoto periodika, aby informovali své přátele, známé a spolupracovníky o kurzu a možnosti 

přihlásit se prostřednictvím Studijního informačního systému Univerzity Karlovy, kde lze 

nalézt i popis obsahové náplně kurzu. 

Cílem kurzu je seznámit zájemce se strukturou náboženských společenství v České 

republice. Zváni jsou především odborníci, kteří se zabývají aplikací zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a dalšími právními 

vztahy, v nichž vystupují náboženská společenství a od nich odvozené právnické osoby jako 

strany. 

Kurz je určen zejména soudcům, pracovníkům veřejné správy, advokátům, notářům 

a pracovníkům náboženských společenství. Informace o právním postavení náboženských 

společenství mohou sloužit novinářům ve všech typech hromadných sdělovacích prostředků 

a dalším zájemcům. 

 

Bratislavské právnické fórum 2018 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na štvrtý ročník 

medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018, ktorá sa bude konať 

v dňoch 22. a 23. februára 2018. Ústrednou témou plenárneho zasadania je Súdnictvo ako 

garant hodnôt demokratického a právneho štátu. Upozorňujeme predovšetkým na sekciu 

rímskeho a kánonického práva, ktorej témou je Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii 

rímskeho a kánonického práva. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach konferencie, 

kde nájdete tiež odkaz na registračný systém, prostredníctvom ktorého sa na konferenciu 

možno prihlásiť. 

 

Gratulace členům Společnosti 

Ondřej Šmat úspěšně ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy dne 11. září 2017. 

 

  

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=3916
https://bpf2018.flaw.uniba.sk/index.php/sk/
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