STANOVY
SMÍRČÍ RADY BRNĚNSKÉ DIECÉZE
Čl. 1.	Poslání Smírčí rady
	§ 1.	Posláním Smírčí rady je, aby – při zachování spravedlnosti – byly co nejdříve pokojně vyřešeny případné spory v Božím lidu (viz kán. 1446 CIC) Kán. 1446 § 1. Všichni křesťané a především biskupové se poctivě snaží, aby při zachování spravedlnosti pokud možno nedocházelo v božím lidu ke sporům a aby případné spory byly co nejdříve pokojně vyřešeny., a proto k zabránění soudním sporům může být sporná záležitost svěřena jednomu nebo více rozhodcům (kán. 1713, 1446 § 3) Kán. 1713. K zabránění soudním sporům je možno použít smíru neboli narovnání nebo může být záležitost svěřena jednomu nebo více rozhodcům..
	§ 2.	Smírčí rada je sbor jmenovaný kněžskou radou na návrh biskupa. Úkolem Smírčí rady je hledat a poskytovat spravedlivé řešení zvláště v případech, kdy se svěcený duchovní cítí být poškozen rozhodnutím místního ordináře, ale hlavně tehdy, když žádá změnu rozhodnutí podle kán. 1734 a lhůty pro odvolání neuplynuly (viz kán. 1733 § 2; 1742 § 1 CIC).
	§ 3.	Členové Smírčí rady jsou pověření jednáním také dle kán. 1742 § 1 a 1750 CIC v případě řízení o odvolání nebo přeložení faráře a rovněž v případě trestního řízení podle kán. 1720 CIC.
Čl. 2.	Členství ve Smírčí radě
	§ 1.	Členy Smírčí rady jmenuje Kněžská rada, a to obvykle při svém prvním zasedání, na kterém diecézní biskup nově zvolené Kněžské radě předloží seznam 10 vhodných osob, ze kterých Kněžská rada zvolí pět, a to tajným hlasováním. Jmenování se zaznamená notářským zápisem, přičemž všichni přítomní členové Kněžské rady zápis podepíší.
	§ 2.	Funkční období Smírčí rady je obvykle 5 let v návaznosti na funkční období Kněžské rady.
	§ 3.	Smírčí rada má pět členů; členem Smírčí rady může být kněz bezúhonné pověsti, který je inkardinovaný v brněnské diecézi a je knězem minimálně deset let.
	§ 4.	Členem Smírčí rady nemůže být z důvodu nekompatibility svého úřadu místní ordinář.
	§ 5.	Členství ve Smírčí radě zaniká:
	1°	jmenováním nové Smírčí rady nově ustanovenou Kněžskou radou;
	2°	exkardinací;
	3°	při ztrátě úřadu na základě upadnutí do trestu suspenze, exkomunikace či pozbytí klerického stavu rozsudkem soudu nebo rozhodnutím představeného;
	4°	vzdáním se, které musí být učiněno písemně a musí být přijato biskupem.
	§ 6.	Pokud během funkčního období Smírčí rady (srv. § 2) zanikne členství některému z jejích členů, předloží diecézní biskup Kněžské radě na jejím nejbližším zasedání seznam tří vhodných osob, ze kterých Kněžská rada tajným hlasováním zvolí nového člena Smírčí rady.
Čl. 3.	Zahájení jednání Smírčí rady
	§ 1.	Členové Smírčí rady zahájí svoji činnost v souladu s ustanovením kánonů Kodexu kanonického práva na podnět soudce (viz kán. 1446), ordináře nebo biskupa (viz kán. 1720; 1733; 1742; 1750);
	§ 2.	Původce podnětu k jednání Smírčí rady podle předchozího paragrafu určí počet a jména členů Smírčí rady (dále jen „poradců“), místo a dobu jednání. Všechny tyto informace co nejdříve oznámí jak poradcům, tak stěžovateli, a zároveň stanoví lhůtu, během které se poradci mohou vzdát svého pověření a stěžovatel může podat námitku proti ustanoveným poradcům, případně požádat o jiný termín k jednání. Všechna tato vyjádření musí být dána písemně.
	§ 3.	Původce podnětu k jednání Smírčí rady co nejdříve po podání námitky či žádosti o vzdání se rozhodne v záležitosti; buď námitku zamítne, nebo rozhodne tak, že určí jiné poradce či jiný termín k jednání. Své rozhodnutí bezprostředně oznámí jak poradcům, tak stěžovateli.
	§ 4.	Poradci obdrží v dostatečném předstihu písemné materiály k záležitosti obsahující jak důvody a podstatné okolnosti rozhodnutí příslušného představeného, tak vyjádření stěžovatele s jeho argumenty.
Čl. 4.	Jednání Smírčí rady
	§ 1.	Před jednáním poradců Smírčí rady je vhodné, aby stěžovatel sdělil důvody svého jednání a navrhl svou představu ohledně řešení sporu.
	§ 2.	Jednání Smírčí rady se písemně zaznamenává. Za tímto účelem původce podnětu k jednání Smírčí rady ustanoví aktuára a v případě, že se tak nestane nebo ustanovený aktuár bude nepřítomen, aktuára před jednáním určí poradci společně. Aktuár má povinnost pořídit zápis z jednání. V kněžských záležitostech aktuárem může být pouze kněz. Zápis z jednání účastníci jednání podepíší.
	§ 3.	Po provedeném jednání Smírčí rady poradci sepíší zprávu, která shrne podstatné okolnosti jednání, případně navrhnou možný další postup řešení sporné záležitosti.
	§ 4.	Všechny listiny záležitosti, a to včetně závěrečné zprávy Smírčí rady, předá aktuár původci podnětu k jednání Smírčí rady.
	§ 5.	Písemné materiály z jednání Smírčí rady jsou neveřejné a jsou uchovávány v tajném archivu diecézní kurie, pokud nebylo původcem podnětu k jednání Smírčí rady rozhodnuto jinak, a to vzhledem k případnému dalšímu řízení.
	§ 6.	Členové Smírčí rady a aktuár mají povinnost zachovávat mlčenlivost o projednávaných záležitostech a osobách, ledaže by byli explicitně zproštěni této povinnosti ordinářem.
	§ 7.	Členové Smírčí rady nemohou později v téže věci zastávat úřad soudce.
Čl. 5.	Závěrečná ustanovení
	§ 1.	V případě jednání podle kán. 1720 CIC se zachovají tato ustanovení pouze přiměřeně v souladu s postupem podle téhož kánonu.
	§ 2.	Normy nabývají platnosti po schválení brněnským diecézním biskupem dnem uveřejnění v ACEB.
V Brně dne 20. 11. 2013
Čj.: Ep/1005/13
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