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Dragi č lani sodis č a rimske rote, poč as č en sem, da se lahko znova sreč am z vami ob zač etku 
sodnega leta. Prisrč no pozdravljam zbor prelatov sodnikov, zač ens i z dekanom mons. 
Antoniem Stankiewičzem, ki se mu zahvalim za besede, ki mi jih je namenil v imenu vseh 
prisotnih. Moj pozdrav namenjam pravdnikom, branilčem vezi, drugim ofičialom, 
odvetnikom in vsem sodelavčem tega sodis č a, kakor tudi č lanom Studio Rotale. Z veseljem 
se posluz ujem te priloz nosti, da ponovno izrazim globoko spos tovanje in iskreno 
hvalez nost za vas e čerkveno sluz enje, hkrati pa poudarjam nujnost vas ega pravnega dela. 
Koristno delo, h kateremu so pokličani prelati sodniki, da ga skrbno opravljajo v imenu in 
pod oblastjo apostolskega sedez a, je oprto na ugledno in utrjeno tradičijo tega sodis č a, ki 
jo mora spos tovati vsak izmed vas. 
 
Danes z elim razmis ljati o temeljnem jedru vas ega poslanstva in to poglobiti v odnosu do 
praviče, ljubezni in resniče. Posebej se bom opiral na nekatere poglede, ki so zapisani v 
okroz niči Ljubezen v resnici, ki lahko, č etudi obravnavajo druz beni nauk Cerkve, osvetlijo 
s e druga čerkvena področ ja. Potrebno je poznati razs irjeno in globoko ukoreninjeno 
tez njo, č etudi ni vedno jasna, da bi pravičo in ljubezen postavili drugo proti drugi, kakor 
da bi se ti dve medsebojno izključ evali. V tem oziru glede na posebnost z ivljenja Cerkve 
nekateri menijo, da se lahko s pastoralno ljubeznijo opravič i vsak korak k razglasitvi 
nič nosti zakonske zveze, da bi se tako pomagalo tistim, ki se nahajajo v iregularni zakonski 
skupnosti. Ista resniča, č etudi izraz ena samo z besedami, se nagiba k temu, da bi bila vidna 
kot orodje, primerna za različ ne primere, ki se pojavijo. 
 
Izhajajoč  iz besede »pravosodje« z elim spomniti, da je vas e delo v bistvu sluz enje 
pravič nosti: gre za krepost, »ki obstaja v stanovitni in trdni volji, da damo Bogu in 
bliz njemu, kar jima gre«1 – v kateri je potrebno bolj kot kdaj koli prej ponovno odkriti 
č loves ko in krs č ansko vrednost, tudi znotraj Cerkve. Kanonsko pravo je vč asih premalo 
čenjeno, kot da bi bilo bolj tehnič no orodje v sluz bi kateregakoli osebnega interesa, tudi 
tistega, ki ni osnovan na resniči. Zato pa je potrebno, da se kanonsko pravo vedno razume 
v njegovem temeljnem odnosu do pravič nosti, ob zavedanju, da je v Cerkvi najvis ji zakon 
res itev dus  in da to »predstavlja posebno udelez bo v poslanstvu Kristusa Pastirja (…) za 
uresnič enje reda, ki ga je z elel sam Kristus«.2 V tej perspektivi in v katerikoli situačiji je 
zato potrebno razumeti, da sta sporni zakonski postopek in sodba temeljno povezana s 
pravič nostjo in ji sluz ita. Sporni zakonski postopek in sodba imata velik pomen tako za 
stranki, kakor za čelotno čerkveno skupnost. To daje posameznim primerom vrednost, ko 
se izreč e nič nosti zakona, ko gre za č loves ke in nadnaravne dobrine zakončev, kakor tudi 
za javno dobro Cerkve. Poleg te razsez nosti pravič nosti, ki jo lahko imenujemo 
»objektivno«, obstaja s e druga razsez nost, ki je z njo neloč ljivo povezana in se ozira na 
»pravnike«, torej tiste, ki omogoč ajo pravič nost. Z elim poudariti, da morajo biti ti moč no 
zaznamovani s č loves kimi in krs č anskimi krepostmi, posebej s e s preudarnostjo in 
pravič nostjo, pa tudi z odloč nostjo. Ta zadnja krepost bo toliko bolj pomembna, kolikor 
bolj bo nepravič nost postala najlaz ja pot, da bi ji sledili in bi to pomenilo prilagajanje 
z eljam in prič akovanjem ljudi ali čelo popus č anje druz benemu vplivu. Sodnik, ki z eli biti 
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pravič en in z iveti po klasič nem modelu »z ive pravič nosti«3 ima veliko odgovornost pred 
Bogom in ljudmi glede svoje sluz be, da je v vsakem trenutku spornega zakonskega 
postopka razpoloz ljiv, v smislu: »č im prej ob neokrnjeni pravič nosti« (quam primum, salva 
iustitia).4 Vse, ki delajo na področ ju prava, mora glede na nalogo, ki jo imajo, voditi 
pravič nost. Mislim predvsem na odvetnike, ki morajo biti pozorni, ne samo na resnič nost 
dokazov, ampak naj kot osebe zaupanja, v skladu s svojo vestjo, ne sprejemajo 
pokroviteljstva v spornih zakonskih postopkih, ki jih ni mogoč e objektivno podpreti. 
 
Dejavnost teh, ki varujejo pravič nost, ne sme spregledati ljubezni. Ljubezen do Boga in 
bliz njega mora napolnjevati vsako dejavnost, tudi č isto tehnič no in birokratsko. 
Perspektiva in obseg ljubezni bo pomagala, da sodnik ne bo pozabil dejstva, da je v 
povezavi z ljudmi, ki jih pestijo tez ave in trpljenje. Nač elo, da »ljubezen presega 
pravičnost«,5 zadeva posebno področ je teh, ki so v sluz bi pravič nosti. Ob upos tevanju 
posebnosti vsakega spornega zakonskega postopka, mora biti pristop do ljudi taks en, da 
se z obč utljivostjo in skrbjo do vseh olajs a strankam stik s pristojnim sodis č em. Hkrati je 
potrebno narediti odloč en korak, ko se pokaz e upanje na ugoden izid in navesti zakonča k 
morebitnemu poveljavljanju zakona in k obnovitvi zakonskega z ivljenja.6 Med strankama 
je potrebno poskusiti vzpostaviti ozrač je č loves ke in krs č anske odprtosti, ki temelji na 
iskanju resniče.7 

 
Potrebno je ponovno reč i, da se vsako dejanje prave ljubezni neobhodno povezuje s 
pravič nostjo, toliko bolj v nas em primeru. »Ljubezen – caritas – je edinstvena moč , ki ljudi 
priganja, da si pogumno in velikodus no prizadevajo za pravič nost in mir«.8 »Kdor ljubi 
druge z boz jo ljubeznijo, je do njih predvsem pravič en. Ne le, da pravič nost ljubezni ni tuja, 
ne le, da njena pot ni alternativna ali vzporedna z ljubeznijo: pravič nost je neloč ljivo, 
notranje povezana z ljubeznijo«.9 Ljubezen brez pravič nosti ni ljubezen ampak ponaredek, 
kajti ljubezen sama zahteva to objektivnost, ki je tipič na za pravič nost in ki se je ne sme 
zamenjevati z neč loves ko hladnostjo. Glede tega je moj č astitljivi predhodnik papez  Janez 
Pavel II., v svojem nagovoru o odnosu med pastoralno ljubeznijo in pravom, dejal: »Sodnik 
se mora zmeraj varovati, da bi tvegal zgres eno soč utje, ki bi pres lo v sentimentalizem in 
bi bilo samo navidezno pastoralno«.10 

 
Potrebno se je izogibati navidezno-pastoralnim res itvam, ki sproz ajo zgolj posvetna 
vpras anja in z elijo zadovoljiti le subjektivne zahteve, kar bi privedlo do razglasitve 
nič nosti za vsako čeno in bi tako stranke mogle poleg drugih stvari preseč i oviro za prejem 
zakramenta sprave in evharistije. Najvis je dobro za ponoven prejem evharistije po 
zakramentalni spravi zahteva namreč  upos tevanje resnič nega dobrega posameznika, kar 
je neloč ljivo povezano z resničo o njihovim kanonskem poloz aju. Bilo bi napač no »dobro« 
in veliko pomanjkanje pravič nosti in ljubezni, č e bi ljudem utirali pot do prejema 
zakramentov in tako tvegali, da bodo z iveli v objektivnem nasprotju z resničo njihovega 
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lastnega stanja. 
 
Glede resniče sem v nagovorih temu apostolskemu sodis č u v letih 2006 in 2007 poudaril, 
da je mogoč e doseč i resničo o bistvu zakona in o resnič nosti vsakrs nega osebnostnega 
poloz aja, ki je podvrz ena sodbi sodis č a.11 Danes z elim poudariti, da tako pravič nost kot 
ljubezen predpostavljata ljubezen v resniči in bistveno prinas ata s seboj iskanje resniče. 
Posebej ljubezen se nanas a na resničo. »Braniti resničo, predloz iti jo s poniz nostjo in 
preprič anjem ter prič evati zanjo z z ivljenjem je zahtevna in nenadomestljiva oblika 
ljubezni. Ta se namreč  veseli resniče (1 Kor 13,6)«.12 »Ljubezen blesti in jo lahko pristno 
z ivimo samo v resnici. Brez resniče zdrkne ljubezen v sentimentalizem. Ljubezen postaja 
prazna lupina, ki jo je treba samovoljno napolniti. V kulturi brez resniče je ljubezen usodno 
tveganje. Je plen č ustev in naključ nih mnenj ljudi, do svojega nasprotja zlorabljenih in 
popač enih besed«.13 

 
Potrebno je vedeti, da se tovrstna praznina lahko pozna ne le v trenutkih sojenja, ampak 
tudi v teoretič nih trditvah, ki moč no vplivajo na posamezne sodbe. Problem se pojavi, ko 
postane bolj ali manj nejasno bistvo zakona, ki je ukoreninjeno v naravi mos kega in z enske 
in se dopus č ajo objektivne sodbe o posameznem zakonu. V tem smislu sodba o zakonski 
zvezi ne more nikoli izključ iti nerazvezljivosti, ki je bistvena lastnost krs č anskega zakona 
in skupaj z enostjo dobi posebno zakramentalno trdnost.14 Prav tako se ne sme pozabiti, 
da je zakon pod varstvom prava. V primeru dvoma, se zakon smatra za veljavnega dokler 
se ne dokaz e nasprotno.15 Sičer obstaja veliko tveganje, da se izgubi vsakrs ni mejnik za 
razglasitev nič nosti, č e se vsako zakonsko tez avo razume kot znamenje neuspeha za 
ustanovitev skupnosti, č igar temeljno jedro pravič nosti – nerazvezljivo vez – se dejansko 
zanika. 
 
Cenjeni prelati sodniki, ofičiali in odvetniki, z vami sem podelil te misli, saj dobro vem za 
duha zvestobe, ki vas navdihuje in napor, ki ga vlagate, ko v polnosti izvrs ujete čerkvene 
norme v iskanju resnič nega dobrega za Boz je ljudstvo. V tolaz bo pri vas em čenjenem delu 
klič em na vsakega izmed vas in na vas a vsakodnevna opravila materinsko varstvo Marije, 
Ogledalo pravič nosti (Speculum iustitiae) in vam rad podelim apostolski blagoslov. 
 

Benedikt XVI. 
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