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Dragi prelati sodniki, oficiali in sodelavci sodis c a rimske rote, prvo stoletnico ponovne 
vzpostavitve apostolskega sodis c a rimske rote, ki ga je leta 1908 potrdil sv. Pij X. z 
apostolsko konstitucijo Sapienti Consilio, je pravkar s prisrc nimi besedami omenil vas  
dekan mons. Antonio Stankiewicz. To dejstvo krepi obc utek obc udovanja in hvalez nosti, s 
c imer se z e tretjic  srec ujem z vami. Prisrc no pozdravljam vas vse in vsakogar posebej. V 
vas, dragi prelati sodniki, in v vseh, ki na razlic ne nac ine sodelujejo pri aktivnostih tega 
sodis c a, vidim poosebljeno ustanovo apostolskega sedez a, ki korenini v kanonski tradiciji 
in ki je vir nenehne vitalnosti. Vas a naloga je, da ohranjate to tradicijo z ivo v prepric anju, 
da tako omogoc ate, da je vas e delo vedno aktualno glede pravic nosti v Cerkvi. 
 
Ta stoletnica je ugodna priloz nost, da se ustavimo ob temeljnem poslanstvu rimske rote, 
ob vrednosti sodne prakse v celotnem delovanja pravic nosti v Cerkvi. Gre za delovanje 
rimske rote, kot jo opisuje apostolska konstitucija Dobri pastir: »Rimska rota je sodis c e, ki 
ima obic ajno vlogo vis je stopnje na prizivni stopnji pri Svetem sedez u za zas c ito pravic 
Cerkve, skrbi za enotnost pravne prakse in z razsodbami pomaga sodis c em na niz ji 
stopnji«.1 V svojih letnih nagovorih so moji dragi predhodniki pogosto govorili z 
obc udovanjem in zaupanjem glede sodne prakse rimske rote, tako v splos nem smislu kot 
tudi v konkretnih primerih, s e posebej zakonskih. 
 
C e je prav in primerno spomniti na sluz enje resnici, kar je rimska rota vrs ila v svoji dolgi 
dobi, s e posebej v zadnjih sto letih, potem je tudi prav, da se ob tej priloz nosti potrudimo 
razumeti smisel tega sluz enja, c igar letni obseg odloc itev rimske rote prikazuje, da gre za 
zahtevno poslanstvo. Posebej se lahko vpras amo zakaj imajo sodbe sodis c a rimske rote 
pravni pomen, ki presega primere, za katere so bile izdane. Ni dvoma, da posamezne 
odloc itve rimske rote na poseben nac in zanimajo s irs o druz bo. Tako se namrec  doloc a, kaj 
se lahko pric akuje od sodis c , kar nedvomno vpliva na potek druz benega z ivljenja. Vsak 
pravni sistem mora iskati res itve, skupaj s premis ljeno oceno posameznih primerov v 
katerih so zastopani principi in splos ne doloc be pravic nosti. Samo tako se v delovanju 
sodstva ustvarja zaupljiva atmosfera in se preprec i subjektivno razsojanje. Poleg tega je 
znotraj vsake pravne organizacije hierarhija, ki obstaja med razlic nimi sodis c i, taks na, da 
dopus c a obrnitev na vis je sodis c e in tako ustvarja orodje za enotno sodno prakso. 
 
Zgoraj omenjene misli se lahko odlic no uporabljajo na cerkvenih sodis c ih. C e se kanonski 
procesi ozirajo na pravne vidike odres enjskih dobrin in drugih c asnih dobrin, ki sluz ijo 
poslanstvu Cerkve in je pogoj edinosti v temeljnih kriterijih pravic nosti in potrebe po 
razumnem doloc anju kaks ne bodo pravne odloc itve, potem je javno cerkveno dobro 
posebnega pomena za celotno z ivljenje boz jega ljudstva in njegovo pric evanje v svetu. 
Poleg razumne vrednosti, ki jo ima sodis c e rimske rote, ki redno odloc a v primerih na vis ji 
stopnji, je jasno, da je resnic na vrednost sodis c a rimske rote zapisana v njegovi naravi, da 
je prizivno sodis c e apostolskega sedez a. Pravni ukrepi, ki priznavajo to vrednost,2 je ne 
ustvarjajo, ampak predvsem razglas ajo. To nedvomno izhaja iz potrebe po uveljavljanju 
pravice na temelju pravice same. 
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Skratka, vrednost sodne prakse rimske rote ni sociolos ko vpras anje, ampak ima lasten 
pravni znac aj, ki je v sluz bi resnice same. Ne bi bilo prav, c e bi trdili, da obstaja velika 
razlika med sodno prakso rimske rote in odloc itvami krajevnih sodis c , ki so poklicana, da 
izvrs ujejo nenadomestljivo vlogo omogoc ati takojs en dostop do delovanja pravic nosti in 
da morejo preiskati in res iti praktic ne primere, ki so vc asih povezani s kulturo in 
mentaliteto ljudi. V vsakem primeru morajo vse sodbe vedno temeljiti na nac elih in 
skupnih normah pravic nosti. Ta pogoj, ki je skupen vsakemu pravnemu redu, ima poseben 
pomen v Cerkvi vse do te mere, dokler gre za potrebe obc estva. To vkljuc uje zas c ito tega, 
kar je skupno vesoljni Cerkvi in zaupano na poseben nac in najvis ji oblasti in drugim 
telesom, ki na tej sveti oblasti delez ijo »v skladu s pravom« (ad normam iuris).   
 
Na podroc ju zakonske zveze je sodna praksa rimske rote izpeljala zelo opazno delo v 
zadnjih sto letih. Dala je poseben prispevek, ki se izraz a v veljavni zakonodaji. Zaradi tega 
ni nic  manjs a pomembnost sodne interpretacije prava, kar opravlja rimska rota. Prav 
uporaba trenutnega kanonskega prava zahteva, da se odraz a pravi smisel pravic nosti, ki 
je tesno povezan z bistvom zakonske zveze. Rimska rota je poklicana k izvrs evanju 
zahtevnega poslanstva, kar ima velik vpliv na delo vseh sodis c : da ugotavlja obstoj ali ne-
obstoj zakonske skupnosti, ki je v bistvu antropolos ka, teolos ka in pravna. Da bi bolje 
razumeli vlogo sodnega procesa, z elim ostati pri tem, kar sem vam povedal preteklo leto, 
glede »bistvene pravne razsez nosti zakona«.3 Pravo ne more biti skrc eno na golo zbirko 
pozitivnih pravil, ki se jih sodis c a morajo drz ati. Edini nac in trdne osnove pri delovanju 
sodne prakse je ta, da pride do uresnic evanja pravne modrosti. Ta modrost, ki je precej 
drugac na od svojevoljnosti ali relativizma dopus c a dogodke in v njih zaznava prisotnost 
ali odsotnost pravic nosti, kar je bistveno za zakon, z njegovim dejanskim c loves kim in 
odres enjskim pomenom. Samo tako lahko vec ina sodne prakse razvije svojo pravo 
vrednost ne da bi postala zbirka abstraktnih in ponavljajoc ih se pravil, ki bi bile 
izpostavljene nevarnosti subjektivne ali svojevoljne interpretacije. 
 
Zato objektivno vrednotenje dejstev v luc i cerkvenega uc iteljstva in cerkvenega prava 
sestavlja zelo pomemben vidik delovanja rimske rote in moc no vpliva na delo pravnikov 
na krajevnih cerkvenih sodis c . Sodna praksa rimske rote se dojema kot primer dobre 
pravne prakse sodis c a, ki je postavljena z avtoriteto Petrovega naslednika, za dobro vse 
Cerkve. Zahvaljujoc  temu delu, ki ga opravlja sodis c e rimske rote, se v nic nostnih 
zakonskih pravdah objektivno presojajo konkretni primeri v luc i kriterijev, ki nenehno 
potrjujejo resnic nost nerazvezljivosti zakona, ki je odprt za vsakega mos kega in z ensko v 
skladu z nac rtom Boga, Stvarnika in Odres enika. Potreben je nenehen napor za dosego 
enotnih kriterijev pravic nosti, ki bistveno opredeljujejo pojem cerkvene prakse same in 
so temeljna predpostavka za njeno izvajanje. V Cerkvi, posebej zaradi njene univerzalnosti 
in razlic nosti pravnih kultur, znotraj katerih mora delovati, obstaja tveganje, da se 
»krajevne sodne prakse« razvijejo »poc asi« (sensim sine sensu) in se vedno bolj oddaljujejo 
od skupne interpretacije pozitivnega prava, kakor tudi od cerkvenega nauka o zakonu. 
Zato se naj s tudirajo primerne vsebine, ki bodo omogoc ile, da sodna praksa rimske rote 
postane vedno bolj enotna, kakor tudi uc inkovito dostopna vsem, ki delajo za resnico, z 
namenom, da bi mogli zagotoviti njeno enovito uporabo po vseh cerkvenih sodis c ih.    
 
Vsako posredovanje cerkvenega uc iteljstva o pravnih vpras anjih zakona, vkljuc no z 
nagovori rimskega papez a rimski roti, je treba razumeti v tej perspektivi. Gre za 
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neposredna navodila za delo vseh cerkvenih sodis c , v kolikor z oblastjo uc ijo o temeljnih 
vidikih resnic nosti zakona. V svojem zadnjem govoru rimski roti je moj c astitljivi 
predhodnik Janez Pavel II. svaril pred pozitivistic nim razumevanja prava, ki tez i k temu, 
da pravo in pravne pristope loc uje od cerkvenega nauka. Dejal je: »Dejansko ima 
avtentic na razlaga Boz je besede, kot narekuje cerkveno uc iteljstvo pravno vrednost vse 
dokler ostaja v obmoc ju prava in ne is c e prehoda na formalni postopek, ki bi bil pravno in 
moralno zavezujoc . Za zdravo pravno interpretacijo je nujno potrebno razumevanje 
celotnega cerkvenega nauka in vsako trditev postaviti v sklad s tradicijo. Tako se bo 
mogoc e izogniti selektivnim in izkrivljenim interpretacijam in nepotrebnemu kriticizmu 
na vsakem koraku«.4 

 
Tej stoletnici je usojeno nekaj vec  kot le formalen spomin. Postala bo priloz nost za 
premislek, ki mora razpoloz iti vas o predanost in jo poz iviti s e z globljim cerkvenim c utom 
za pravic nost in za resnic no sluz enje odres enjskemu obc estvu. Spodbujam vas, da vsak 
dan molite za rimsko roto in za vse, ki delajo na podroc ju sluz enja resnici v Cerkvi in se 
zatekate k materinski pripros nji Svete Device, Ogledalo pravic nosti (Speculum iustitiae). 
To povabilo se lahko zdi zgolj poboz no ali pa zunanje v povezavi z vas im sluz enjem, vendar 
ne smemo pozabiti, da se v Cerkvi vse dogaja v moc i molitve, ki spreminja nas e bivanje in 
nas napolnjuje z upanjem, ki nam ga prinas a Jezus. Ta molitev, ki je neloc ljivo povezana z 
vsakodnevnim delom, ki je zahtevno in pomembno, bo dala luc  in moc , zaupanje in 
resnic no prenovo z ivljenja tej c astitljivi ustanovi, po kateri »v skladu s pravom« (ad 
normam iuris) rimski s kof izvrs uje svojo veliko skrb, da boz jemu ljudstvu sluz i v resnici. 
Zato naj moj blagoslov danes, poln naklonjenosti in hvalez nosti, objame tako vas, ki ste 
prisotni tukaj, kot tudi tiste, ki po svetu sluz ijo Cerkvi in vernikom na podroc ju prava. 
 

 

Benedikt XVI. 
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