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Smlouva s Durynskem o zřízení diecéze Erfurt (1994) 

(kurzívou jsou v konsolidovaném textu smlouvy vyznačeny texty dodatkového protokolu vztahující se 

k jednotlivým článkům) 

 
Smlouva 

mezi Svatým stolcem a Svobodným státem 
Durynsko o zřízení diecéze Erfurt 

z 14. června 1994 

mezi Svatým stolcem 
a 

Svobodným státem Durynsko 

přihlížejíce k platnému konkordátu mezi Svatým 
stolcem a Německou říší z 20. července 1933, nakolik 
zavazuje tento Svobodný stát, a berouce v potaz 
smlouvu Svobodného státu Prusko se Svatým stolcem 
z 14. června 1929 se uzavírá tato smlouva: 

Článek 1 
(1) V Erfurtu se zřizuje diecéze s biskupským 

stolcem a katedrální kapitulou. Biskup a katedrální 
kapitula budou mít své sídlo při proboštském kostele 
Beatæ Mariæ Virginis v Erfurtu. 

(2) Diecéze, biskupský stolec a katedrální kapitula 
jsou korporacemi veřejného práva. 

Diecéze Erfurt je ve svých hranicích právním ná-
stupcem apoštolské administratury Erfurt-Meiningen. 
Dodatkový protokol k čl. 1 odst. 2: 

Diecéze Erfurt je uvnitř svých hranic také právním 
nástupcem všech institucí arcidiecéze Paderborn i diecézí Fulda 
a Würzburg včetně biskupského vikariátu Meiningen. 

Článek 2 
Území diecéze Magdeburg se v současnosti člení na 

děkanáty Arnstadt, Bischofferode, Eisenach-Gotha, 
Erfurt, Ershausen, Heilbad Heiligenstadt, 
Kirchgandern, Kirchworbis, Küllstedt, Leinefelde, 
Legenfeld unterm Stein, Meiningen-Suhl (I a II), 
Nordhausen, Saalfeld a Weimar. 

Tato území se vyčleňují z diecézí Fulda a Würz-
burg. Územní korporace nacházející se v rámci diecéze 
Erfurt jsou obsaženy v dodatkovém protokolu. 
Dodatkový protokol k čl. 2 větě 3.: 

V diecézi Erfurt leží:  
a) z okresu vyčleněná města Erfurt, Jena, Suhl a Weimar, 
zemské okresy ...;  
b) zemský okres Wartburg kromě obcí ...;  
c) zemský okres Schmalkalden-Meiningen kromě obcí ...; 
d) zemský okres Weimar-Land kromě obcí ...; 
e) v zemském okrese Holz obce ...; 
f) zemský okres Saale-Orla kromě obcí ...; 
g) v zemském okrese Greiz obce ...; 
h) zemský okres Schwarza kromě obcí ... . 

Toto přiřazení se uskuteční na podkladě státního členění 
obcí stanoveného k 31. prosinci 1993 a podle durynského 
zákona o novém územním členění na zemské okresy a z okresu 
vyčleněná města z 16. srpna 1993. 

Článek 3 
Obsazení biskupského stolce proběhne podle čl. 6 

smlouvy Svobodného státu Prusko se Svatým stolcem 
z 14. června 1929. 
Dodatkový protokol k čl. 3: 

Jmenování biskupa koadjutora proběhne podle čl. 7 smlouvy 
Svobodného státu Prusko se Svatým stolcem z 14. června 1929. 

Svobodný stát Durynsko neuplatní ustanovení čl. 16 
konkordátu mezi Svatým stolcem a Německou říší z 20. června 
1933. 

Článek 4 
(1) Katedrální kapitula se skládá z probošta, čtyř 

sídelních a tří nesídelních kanovníků.  
(2) Diecézní biskup jmenuje probošta střídavě po 

poradě s katedrální kapitulou a na základě její žádosti. 
Obsazování kanovnických míst se uskutečňuje 

způsobem odpovídajícím článku 8 odst. 2 smlouvy 
Svobodného státu Prusko se Svatým stolcem 
z 14. června 1929. 
Dodatkový protokol k čl. 3 a 4: 

Svobodný stát Durynsko prohlašuje, že článek 140 
Základního zákona v souvislosti s článkem 137 odst. 3 věta 2 
Ústavy Německé říše z 11. srpna 1919, jakož i odpovídající 
ustanovení zemských ústav, zůstávají nedotčeny. 

Článek 5 
Diecéze Erfurt přísluší k církevní provincii 

Paderborn. 

Článek 6 
(1) Diecézní seminář zřízený biskupem podle 

kanonického práva (vysoká škola ve smyslu 
kanonického práva a kněžský seminář) pro naukovou 
formaci duchovních může obdržet prerogativy vysoké 
školy uznané státem. 

(2) Toto uznání se řídí právem té země, v níž tato 
vzdělávací instituce má své sídlo. 
Dodatkový protokol k čl. 6: 

Tento seminář může být zřízen více diecézemi. 
U regionálního semináře v Erfurtu existuje v době uzavření 

této smlouvy filozoficko-teologické studium Erfurt, které 
obdrželo státní uznání jako vysoká škola. 

Článek 7 
Otázka dotací poskytovaných státem diecézi Erfurt 

bude výhradně upravena dalšími smlouvami mezi 
Svobodným státem Durynsko a Katolickou církví. 
Dodatkový protokol k čl. 7: 

Smluvní partneři se shodují na tom, že zřízení diecéze 
Erfurt nemůže být důvodem pro nové dotace poskytované 
státem. 

Článek 8 
Smluvní strany budou urovnávat neshody, které 

vzniknou mezi nimi ohledně výkladu nebo aplikace 
některého ustanovení této smlouvy, přátelským 
způsobem. 

Článek 9 
(1) Tato smlouva, včetně závěrečného protokolu, 

jejíž německé i italské znění mají stejnou platnost, 
vyžaduje ratifikaci.  

(2) Smlouva, včetně závěrečného protokolu, 
vstupuje v platnost den po výměně ratifikačních listin.  

Vyhotoveno ve dvou originálech.  

V Erfurtu dne 14. června 1994. 

za Apoštolský stolec:   za Svobodný stát Durynsko: 
dr. Lájos Kada      dr. Bernhard Vogel 

  apoštolský nuncius      durynský 
     v Německu      ministerský předseda 
 

Ratifikační listiny smlouvy uzavřené mezi Apoštolským stolcem a Svobodným státem Durynsko byly vzájemně předány a přijaty 
v městě Bonn dne 7. července 1994. Smlouva tedy vstoupila v platnost následujícího dne téhož měsíce července podle ustanovení téže 
smlouvy. 
 


