INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KRPKCP/
mPRV17-919/17

Názov predmetu:
Kánonické právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 10 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Záverečná ústna skúška - 90 %
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu je študent schopný:
- pojmovo vymedziť základné inštitúty kánonického práva katolíckej cirkvi;
- chápať súvislosti jednotlivých oblastí kánonického práva;
- logicky a právne argumentovať ohľadne otázok z rôznych oblasti kánonickoprávnych vzťahov,
najmä manželskoprávnych;
- bližšie analyzovať dôvody existencie konkrétnych inštitútov kánonického práva a spôsoby ich
uplatňovania v právnych vzťahoch v rámci katolíckej cirkvi;
- porozumieť členeniu vývoja kánonického práva a jeho dosahu na obsah a charakter kánonického
práva;
Stručná osnova predmetu:
1. Dejiny, resp. obdobia vývoja kánonického práva katolíckej cirkvi;
2. Základné pojmy a vzťahy (cirkevné právo, kánon, pramene a systém kánonického práva,
kánonickoprávne vzťahy, vzťah teológie a kánonického práva);
3. Rozdelenie práva (verejné a súkromné, hmotné a procesné, prirodzené a pozitívne)
4. Subjekty práva (osoby fyzické a právnické; právna spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony);
5. Kánonickoprávne normy (pojem, štruktúra, platnosť a pôsobnosť, klasifikácia);
6. Právne skutočnosti (právne úkony);
7. Verejná moc katolíckej cirkvi (druhy jurisdikcie, vnútorné a vonkajšie fórum výkonu jurisdikcie,
cirkevný úrad);
8. Kánonické ústavné právo (hierarchia a vzťahy v nej, orgány univerzálnej a partikulárnej cirkvi);
9. Kánonické magisteriálne právo (právna úprava katechézy a cirkevného školstva);
10. Právna úprava sviatostí (dôraz je na oblasť manželského práva);
11. Majetkové právo katolíckej cirkvi (subjekty, nadobúdanie a správa majetku);
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12. Kánonické trestné právo (pojem a druhy trestov, trestná zodpovednosť, pojem trestný čin
a klasifikácia trestných činov)
13. Kánonické procesné právo (občianskoprávny proces, administratívny a trestný proces, osobitné
procesy);
14. Manželské procesy v kánonickom práve (proces neplatnosti manželstva, proces rozviazania
manželstva v prospech viery, proces rozviazania nedokonaného manželstva);
Odporúčaná literatúra:
BEŇA, Jozef: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO PraF UK, 2007.
BRTKO, Róbert: Kánonický trest ako výchovný a liečivý prostriedok Cirkvi. Ružomberok: PF
KU v Ružomberku, 2004.
DUDA, Ján: Náčrt právnej ekleziológie. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka, 2002.
FILO, Vladimír: Kánonické právo. Úvod a prvá kniha. Bratislava: RKCMBF UK, 1997.
GROCHOLEWSKI, Zenon: Štúdie z procesného kanonického práva. Spišské Podhradie:
Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka,1995.
HRDINA, Antonín: Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
KRAJČI, Jozef: Veľké tajomstvo. Bratislava: Pressfoto, 1993.
NEMEC, Matúš: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura Edition, 2007.
NĚMEC, Damián: Manželské právo katolické církve. Praha: Krystal OP, 2006.
Kódex kánonického práva 1983. Latinsko-slovenské vydanie. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha,1996.
VESELÁ, Renata – MRKÝVKA, Petr: Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno:
Masarykova univerzita, 1992.
VRANA, Vladimír: Dejiny cirkevného práva. Košice: UPJŠ, 1991.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci: doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., JUDr.
Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
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