Záver
Kánonická forma uzavretia manželstva je témou, ktorej sa oplatí venovať
pozornosť. Možno sa to na prvý pohľ ad nezdá ale je určite aktuálna aj v súčasnosti,
kedy si mnohí ani neuvedomujú aké požiadavky sú na nich pri uzavieraní manželstva
kladené a aké záväzky na seba berú pri uzavretí manželstva.
Pri práci som si osvojila jednak formálnu a vedeckú stránku písania prác ako aj
a to hlavne som si rozšírila vedomosti a poznatky z problematiky kánonického práva
hlavne z časti manželského práva. Po zoznámení sa s historickým vývojom spôsobu
uzavretia manželstva, som sa ďalej prepracovala k riadnej forme uzavretia manželstva
a s ňou spojenými požiadavkami, a následne som sa venovala a oboznámila sa
i s mimoriadnou formou uzavretia manželstva a i problematikou tajného slávenia
uzavretia manželstva. Taktiež som sa zamerala i na okruh osôb, ktoré sú viazané
kánonickou formou, a kde som uviedla i svoj osobný postoj k novo vydanému mottu
proprio Omnium in mentem. Za veľ mi dôležité i prospešné považujem časť práce,
zameranú na vplyv nedostatkov predpísanej kánonickej formy na platnosť manželstva
ako aj poukázanie na administratívnu procedúru uzavretia manželstva, kde som
zohľ adnila i české sekulárne právo.
Pri písaní práce som sa snažila čo najvýstižnejšie zachytiť danú problematiku.
Pri jej štúdiu som nadobudla veľ a nových informácii, pomohla mi uvedomiť si, že
manželstvo nie je iba sviatosťou či sociálnym statusom. Treba za ním vidieť aj právny
akt zakladajúci životný zväzok muža a ženy. Týmto právnym aktom je práve uzavretie
manželstva. Právo uzavrieť manželstvo patrí medzi základné ľ udské práva. Uzavretie
manželstva, hoci má byť čo najdostupnejšie, potrebuje rovnako ako veľ a ďalších
ľ udských činností určitú právnu reguláciu.
Cieľ práce, ktorý som si na začiatku práce stanovila, si dovolím tvrdiť som
splnila, nakoľ ko som detailnejšie pochopila, prehĺbila a predstavila danú problematiku
kánonickej formy uzavretia manželstva podľ a Kódexu kánonického práva.
Vypracovaním tejto diplomovej práce som dospela k názoru, že táto téma je
veľ mi široká, zaujímavá a vyžaduje si hlbšie štúdium. Verím, že touto prácou sa mi
podarilo zhrnúť aspoň najdôležitejšie ustanovenia súvisiace s kánonickou formou.
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Kánonické pravo platí pre všetkých katolíkov na celom svete, aj preto si myslím,
že získané vedomosti v budúcnosti určite zhodnotím.
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