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Spos tovani prelati sodniki, oficiali in sodelavci apostolskega sodis c a rimske rote, minilo je 
skoraj leto dni, odkar ste se na vas em sodis c u nazadnje srec ali z mojim ljubljenim 
predhodnikom Janezom Pavlom II. To je bilo vas e zadnje srec anje z njim. Ob veliki 
zapus c ini cerkvenega prava, ki nam jo je zapustil, bi rad posebej opozoril na Navodilo 
Dostojanstvo zakona (Dignitas connubii), ki ga je potrebno upos tevati v sodnih postopkih 
za ugotavljanje nic nosti zakonske zveze. Ž elja je bila, da se pripravi neke vrste vodilo 
(vademecum), ki ne bi vsebovalo le veljavnih predpisov o tej temi, ampak bi bilo 
dopolnjeno z ustreznimi in potrebnimi napotki za praktic no uporabo. Najvec ji prispevek 
tega Navodila, ki ga bodo usluz benci na cerkvenih sodis c ih temeljito uporabljali, je v tem, 
da se v primerih zakonske nic nosti izpostavi kako in na kaks en nac in se je potrebno opirati 
na doloc be, ki jih vsebujejo kanoni, ki se nanas ajo na reden sporni postopek, upos tevajoc  
posebne doloc be, ki so predpisane za postopke o poloz aju oseb in javnega dobrega.  
 
Kot dobro veste, pozornost, ki se namenja postopkom za nic nost zakona, vedno bolj 
presega strokovno podroc je. Od cerkvenih sodb je v takih primerih dejansko odvisno ali 
bodo lahko mnogi verniki prejemali sveto obhajilo. Prav ta vidik, ki je tako pomemben z 
vidika krs c anskega z ivljenja, razodeva, zakaj so se razlogi za nic nost zakona znova in znova 
pojavljali na nedavni sinodi o evharistiji. Na prvi pogled se zdi, da se pastoralna skrb, ki je 
bila prikazana v sinodalnem delu in duh pravnih norm v Navodilu Dostojanstvo zakona 
(Dignitas Connubii) razhajata, kakor da bi si bila v nasprotju. Po eni strani se zdi, kakor da 
bi sinodalni oc etje povabili cerkvena sodis c a, naj si prizadevajo zagotoviti, da bi si verniki, 
ki niso cerkveno poroc eni, c im prej uredili svoj zakonski stan in se ponovno vrnili k 
evharistic ni mizi. Po drugi strani pa se zdi, da cerkvena zakonodaja in zadnje Navodilo 
omejuje to pastoralno pobudo, kakor, da bi bila glavna skrb, kako nadaljevati s 
predvidenimi pravnimi formalnostmi ob tveganju, da se pozabi na pastoralni pomen 
spornega postopka. Ža tako drz o na sploh se skriva domnevna napetost med pravom in 
pastoralo. Nimam namena, da bi se poglabljal v ta vpras anja, ki jih je ob razlic nih 
priloz nostih obravnaval z e Janez Pavel II., posebno pa v svojem nagovoru rimski roti leta 
1990.1 Ob tem prvem srec anju z vami bi rad izpostavil ljubezen do resnice, ki je stic na 
toc ka med pravom in pastoralo. Pri tem se navezujem na to, kar vam je moj spos tovani 
predhodnik povedal v svojem govoru lansko leto.2 

 
Kanonski postopek za nic nost zakona je v osnovi nac in, kako se ugotavlja resnica o 
zakonski vezi. Njegov bistveni namen torej ni nekoristno otez iti z ivljenje vernika, niti ne 
zaostrovati sodnega postopka, ampak le sluz iti resnici. Uvedba postopka v glavnem sama 
po sebi nima namena zadovoljiti katerokoli korist, ampak je kvalitetno orodje zato, da se 
dosez e in uresnic i resnica in da se da vsakemu kar mu gre. Kanonski postopek je v svoji 
temeljni strukturi orodje pravic nosti in miru. Namen postopka je dejansko razglasiti 
resnico, ki jo poda nepristranska tretja stran po tem, ko so bile obema stranema v 
postopku dane enake moz nosti za zagovor svojih trditev in dokazov v c asu, ki je bil 
namenjen za to. Taks na izmenjava mnenj je obic ajno potrebna, da lahko sodnik spozna 
resnico in na koncu razglasi pravic no sodbo. Vsak kanonski postopek si mora zato 
prizadevati, da se zagotovi objektivnost, pravoc asnost in uc inkovitost odloc itev sodnikov.  
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Na tem podroc ju je temeljnega pomena odnos med vero in razumom. Č e so postopki 
razumni, potem ne more presenec ati dejstvo, da se je Čerkev zatekla k sodnim postopkom, 
da bi res ila znotraj-cerkvene zadeve, ki so pravne narave. Tako se je skozi stoletja oblikoval 
nac in sojenja in se ohranil vse do danes na cerkvenih sodis c ih po vsem svetu. Vrh tega je 
dobro vedeti, da je prav v dobi klasic nega srednjeves kega prava, cerkveno pravo 
pomembno prispevalo k izboljs anju osnovnih oblik sodnega postopka. Njegova uporaba v 
Čerkvi zadeva najprej in predvsem primere, v katerih bi lahko obe strani, dokler zadeva 
ostaja res ljiva, dosegli soglasje, kar bi res ilo sodni spor, a se zaradi razlic nih razlogov to ne 
zgodi. Vrac anje k postopkom in ugotavljane tega, kaj je prav, nima namena, da bi se 
zaostrovali spori, ampak, da bi postali bolj c loves ki in da bi se nas le bolj primerne res itve 
za zagotovitev pravic nosti. Vsekakor taks na res itev sama po sebi ne zados c a, kajti ljudje 
potrebujejo ljubezen. Kadar pa postane neizogibno, je to pomemben korak v pravo smer. 
Sodni postopki se lahko prav tako kdaj vrtijo okrog zadev, katerih res itev ni v moc i 
vpletenih strani, ker se nanas ajo na pravice celotne cerkvene skupnosti. Postopek 
ugotavljanja nic nosti zakona spada posebej v ta kontekst: zakon v svoji dvojni razsez nosti, 
tako naravni kot zakramentalni, glede na druz beni in javni znac aj, ni dobrina, ki bi bila 
popolnoma na razpolago zakoncema, niti si ni mogoc e zamisliti, da bi si res itev razglasila 
zakonca sama. Tukaj spontano vznikne s e drug pogled: noben sodni postopek ni proti 
drugi strani, kot da bi s lo za povzroc anje nepravic ne s kode. Namen postopka ni, da bi se  
komu s kodovalo, ampak zagotoviti in obvarovati dobro ljudi in ustanov. 
 
Poleg tega, kar velja za vsak sodni postopek, obstaja v vsaki nic nostni zakonski pravdi s e 
nekaj posebnega. Stranki v postopku se tukaj ne potegujeta za kaks no lastnino, ki bi naj 
pripadla enemu ali drugemu. Namen postopka je namrec  razglasiti resnico o veljavnosti 
ali neveljavnosti nekega zakona, ali z drugimi besedami, razglasiti resnico o druz ini, kar 
moc no zadeva Čerkev in druz bo. Posledic no je mogoc e rec i, da je Čerkev tista, ki zahteva 
razglasitev postopkov. Ob naravni predpostavki, da je formalno sklenjen zakon veljaven, 
si je moj predhodnik Benedikt XIV., izjemen cerkveni pravnik, zamislil in predpisal 
prisotnost branilca vezi v spornih zakonskih postopkih.3 Tako je bila ob ugotavljanju 
resnice najbolj zagotovljena uspes nost sodnega postopka.  
 
Kakor nas uspes nost sodnih postopkov vodi k razumevanju kriterijev za iskanje resnice, 
tako nam lahko pomaga razumeti s e drugi vidik tega vpras anja: to je njegov pastoralni 
pomen, ki ne more biti loc en od ljubezni do resnice. Pastoralna ljubezen je vc asih lahko 
okuz ena z naklonjenostjo do posameznih oseb. Taks ne drz e se lahko zdijo pastoralne, 
vendar dejansko ne prinas ajo nic  dobrega osebam in cerkveni skupnosti. Č e ovirajo 
sooc enje z resnico, ki res uje, se lahko celo izkaz e, da ima vse to nasprotni uc inek glede na 
odres ujoc e srec anje posameznika s Kristusom. Dejstvo, da je zakon nerazvezljiv, kar je 
moc no zagovarjal Janez Pavel II.,4 spada v celovito skrivnost kristjana. Danes lahko na 
z alost vidimo, da je ta resnica v zavesti kristjanov in ljudi dobre volje vc asih zamegljena. 
Ravno zaradi tega je pomoc , ki se lahko ponudi vernim in nevernim zakoncem, ki so v 
tez avah, varljiva, saj spodbuja v njih, c etudi zgolj posredno, tez njo, da bi pozabil i na 
nerazvezljivost njihove zveze. Žato lahko vsako posredovanje cerkvenih ustanov v 
primerih nic nosti tvega, da povzroc i tudi razpad zakona.  
 

                                                           
3 Prim. Benedikt XIV., Apostolska konstitucija Dei Miseratione (3. 11. 1741). 
4 Prim. Janez Pavel II., Govor rimski roti (21. 1. 2000), v: AAS, 92 (2000) 350–355; Govor rimski roti (28. 1. 
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Resnica, ki se is c e v nic nostnih zakonskih postopkih, ni abstraktna resnica, ki bi bila loc ena 
od blagra ljudi. To je resnica, ki je povezana v c lovekovo in krs c ansko potjo vsakega 
vernika. Žato je zelo pomembno, da do resnici pride v razumnem c asu. Boz ja previdnost 
dobro ve, kako loc iti dobro od slabega, tudi v primerih, ko cerkvene ustanove zanemarijo 
svojo dolz nost ali delajo napake. Kljub temu je velika dolz nost narediti, da bodo dejanja 
na sodis c ih vedno bliz e vernikom. Poleg tega si mora pastoralna obc utljivost prizadevati, 
da preprec i nic nost, kadar se zaroc enca z elita poroc iti in da pomaga zakoncem res evati 
njihove morebitne tez ave in da najdejo pot sprave. Ta ista pastoralna obc utljivost glede 
resnosti situacij posameznikov mora prav tako voditi k ohranjanju resnice in uporabi 
predpisanih norm, da se zavaruje sam sodni postopek. Upam, da bo to razmis ljanje 
pomagalo bolje razumeti, kako ljubezen do resnice povezuje sodni postopek s pravim 
pastoralnim c utom, ki mora spodbujati te postopke. Č e tako beremo Navodilo 
Dostojanstvo zakona (Dignitas Connubii), potem lepo sovpada z zadnjo sinodo. 
 
Dragi prijatelji, cerkvena skupnost vam je izredno hvalez na za vas  obziren pristop k 
zahtevnemu in navdus ujoc emu delu za ustvarjanje te harmonije. V iskrenem upanju, da 
bo vas e pravno delovanje prispevalo k dobremu vsem, ki se obrac ajo na vas in ki bodo 
ohrabreni v njihovem osebnem srec anju z Resnico, ki je Kristus, vas s hvalez nostjo in 
naklonjenostjo blagoslavljam. 
 

Benedikt XVI. 
 
 
 

Acta Benedicti Pp. XVI, Ad Tribunal Rotae Romanae,  
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