
Janez Pavel II. 

Apostolsko pismo Motuproprij 

Sacramentorum sanctitatis tutela 

 

Apostolsko pismo dano motu proprio (po lastnem nagibu). S tem motuproprijem se razglašajo 

določbe glede hudo kaznivih dejanj, pridržanih Kongregaciji za verski nauk. 

Sacramentorum sanctitatis tutetla (varovanje svetosti zakramentov), posebej presvete evharistije, 

pokore in sprave ter budnost nad verniki, poklicanimi v Gospodovo dediščino glede spolnjevanja 

šeste zapovedi dekaloga, zahtevata, da za dosego blagra duš, »ki mora v Cerkvi vedno biti najvišji 

zakon« (ZCP, kan. 1752), Cerkev sama s svojo pastoralno skrbjo odločilno ukrepa, da prepreči 

nevarnost kršitve. 

Že naši predhodniki so s primernimi Apostolskimi konstitucijami poskrbeli za svetost 

zakramentov, posebej pokore in sprave, tako papež Benedikt XIV, s Konstitucijo Sacramentum 

Poenitentiae (Zakrament pokore in sprave), ki jo je izdal 1. junija 1741;  prav tako govorijo o tem, 

tudi kanoni Zakonika cerkvenega prava, razglašeni s svojimi viri leta 1917. S temi kanoni so bile 

tudi določene kanonične kazni zoper kršilce zadevnih hudo kaznivih dejanj; ti kanoni so imeli isti 

prej omenjeni cilj.  

Da bi ta in druga z njimi povezana huda kazniva dejanja preprečili, je Kongregacija sv. Oficija izdala 

Instrukcijo, ki se začenja z besedami Crimen sollicitationis (Hudodelstvo zapeljevanja). Instrukcija je 

bila poslana vsem patriarhom, nadškofom, škofom in drugim krajevnim ordinarijem, tudi »tistim 

vzhodnega obreda«, in sicer 16. marca 1962. Instrukcija je določila, kako ravnati v takih primerih. 

Omenjenim je bila izključno podeljena sodna pristojnost, bodisi po administrativni ali po 

postopkovni (procesualni) poti. Poklicati si moramo v spomin, da je imela omenjena Instrukcija 

zakonsko moč in veljavo, ker je po določbi kan. 274 §1 Zakonika cerkvenega prava, razglašenega 

leta 1917, načeloval Kongregaciji sv. Oficija sam papež, in je tako Instrukcija izšla z njegovo 

oblastjo. Kardinal sv. Oficija je namreč takrat opravljal le službo tajnika. 

Papež Pavel VI., blagega spomina, je v nadaljnjem postopku sodno in administrativno pristojnsot 

»po njenih pripravljenih in preizkušenih določbah« potrdil, in sicer z Apostolsko konstitucijo 

Regimini Ecclesiae Universae (Vodstveni službi vesoljne Cerkve), izdani s strani Rimske kurije dne 15. 

avgusta 1967.  

Končno smo z našo oblastjo, ki jo imamo, v Apostolski konstituciji Pastor bonus (Dobri Pastir), 

izdani dne 28. junija 1988, izrecno določili: »Kazniva dejanja proti veri in hudo kazniva dejanja, 

storjena tako proti nravnosti kakor proti obhajanju zakramentov, predložena nam, Kongregacija za 

verski nauk predlaga in razišče kar je potrebno, pristopi k razglašanju in nalaganju kanoničnih kazni 

po določbi prava, tako splošnega kakor posebnega«.  In tako še nadalje potrjujemo in določamo 

sodno pristojnost Kongregacije za verski nauk kot Apostolskega sodišča. 

Ko smo odobrili Agendi ratio in doctrinarum examine (Ravnanje v preiskavi dokrtin),  je bilo potrebno 

še bolj jedrnato opredeliti bodisi »hudo kazniva dejanja, storjena zoper nravnost kakor v obhajanju 

zakramentov«, za katera izključno ostane pristojna Kongregacija za verski nauk, bodisi tudi za 

posebne procesualne določbe za razglašanje in nalaganje kanoničnih kazni«. 

S tem našim Apostolskim pismom, izdanim po lastnem nagibu (motu proprio), smo končali to delo 

tako, da razglašamo Normas de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis (določbe o 



hudo kaznivih dejanjih, pridržanih Kongregaciji za verski nauk), razdeljene v dva dela, od katerih 

prvi obsega Normas substantiales (temeljne določbe), drugi pa Normas processuales (procesualne 

določbe) . Hkrati naročamo vsem, ki jih zadeva, da jih skrbno in vestno spolnjujejo. Omenjene 

določbe imajo pravno moč isti dan, ko so bile razglašene.  

Vse, kar temu kakor koli nasprotuje, tudi tisto, kar je posebne omembe vredno, nima veljave. 

Dano v Rimu, pri Svetem Petru, 30. aprila, v spomin papeža sv. Pija V., leta 2001, v triindvajsetem 

letu našega papeževanja. 

 

Papež Janez Pavel II. 

 

 

Kongregacija za verski nauk 

 

Kazniva dejanja zoper svetost evharistične daritve in zakramentov ter zoper nravnost. Kongregacija 

za verski nauk je 18. maja 2001 poslala vsem škofom ordinarijem Katoliške cerkve pismo, kjer so 

našteta težja kazniva dejanja zoper svetost evharistične daritve in zakramentov ter zoper nravnost, 

ki so pridržana presoji kongregacije, in navodila za ravnanje. Papež Janez Pavel II., je to potrdil z 

motuproprijem Sacramentorum sanctitatis tutela. 

Težja kazniva dejanja tako v obhajanju zakramentov kakor proti nravnosti, pridržana Kongregacija 

za verski nauk, so naslednja: 

 

1. Kazniva dejanja zoper svetost evharistične daritve in zakramentov: 

a) Odvzem ali zadržanje v svetoskrunske namene ali odvrženje svetih podob (prim. kan. 1367). 

b) Poskus obhajanja evharistične daritve ali hlinjenja tega dejanja (prim. kan. 1378 §2, tč. 1 in kan. 

1379). 

c) Prepovedano opravljanje evharistične daritve skupaj s služabniki cerkvene skupnosti, ki nimajo 

apostolskega nasledstva in ne priznavajo dostojanstva mašniškega posvečenja (prim. kan. 908 in 

1365). 

d) Posvetitev v svetoskrunske namene samo eno snov brez druge pri evharistični daritvi ali 

posvetitev obeh izven evharističnega opravila (prim. kan. 927). 

 

2. Kazniva dejanja zoper svetost zakramenta sprave: 

a) Odveza udeleženca pri grehu zoper šesto božjo zapoved (prim. kan. 1378). 

b) Zapeljevanje h grehu zoper šesto božjo zapoved pri sami spovedi ali pod pretvezo spovedi, če 

gre za greh s samim spovednikom (prim. kan. 1387). 

c) Neposredna prekršitev spovedne molčečnosti (prim. kan. 1388). 



3. Kaznivo dejanje zoper nravnost: 

a) Kaznivo dejanje zoper šesto božjo zapoved, ki ga zagreši klerik z mladoletno osebo pod 18. 

letom starosti. 

 

Vse to, kar se po svoji opredelitvi označuje kot kaznivo dejanje, spada pod pristojnost Apostolskega 

sodišča Kongregacije za verski nauk. 

Kadar ordinarij ali hierarh verodostojno izve za pridržano kaznivo dejanje, naj po opravljenih 

predhodnih poizvedbah zadevo predloži Kongregaciji za verski nauk. Ta bo, razen v posebnih 

okoliščinah, pooblastila ordinarija ali hierarha, naj po priloženih navodilih opravi postopek. 

Pritožbo zoper sodbo prve stopnje, tako s strani obtoženca ali njegovega patrona kakor s strani 

cerkvenega pravdnika pa je veljavno samo, če se pošlje na najvišje sodišče te kongregacije. 

Pripominja se, da kazniva dejavnost v smislu kaznivih dejanj, pridržanih Kongregaciji za verski 

nauk, zastara v desetih letih (prim. kan. 1362 §1, tč. 1). Zastaranje teče po pravilih univerzalnega in 

splošnega prava (prim. kan. 1362 §2), pri kaznivem dejanju, ki ga je zagrešil klerik z mladoletno 

osebo, začne teči zastaranje, ko ta izpolni osemnajst let. 

Pri škofijskih sodiščih, ki obravnavajo te prestopke, more službo sodnika, cerkvenega pravdnika, 

notarja in patrona opravljati samo duhovnik. Ko je zadeva pri tem sodišču na kakršenkoli način 

končana, naj se vsi akti postopka nemudoma pošljejo Kongregaciji za verski nauk. 

Vsa sodišča Latinske cerkve in Katoliških vzhodnih cerkva se morajo ravnati po kanonih, ki jih za 

kazniva dejanja in za kazenske prestopke predpisujeta zakonika obeh Cerkva, in posebnih navodil, 

ki jih za vsak primer predpiše Kongregacija za verski nauk. 

Vse tovrstne zadeve so podvržene papežu pridržani tajnosti. 

Ko po papeževem naročilu pošiljamo to pismo vsem škofom in drugim, ki jih zavezuje, ne želimo 

samo, da bi do teh kaznivih dejanj sploh ne prihajalo, temveč da bi ti tudi po nujnih sankcijah 

skrbeli zlasti za večjo svetost klerikov in vernikov. 

Rim, na sedežu Kongregacije za verski nauk, 18. maja 2001. 

 

Joseph kard. Ratzinger, prefekt 

Tarcisio Berttone, SDB, nadškof, tajnik 

 

 


