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APOSTOLSKO PISMO 

PAPEŽA BENEDIKTA XVI. V OBLIKI MOTU PROPRIA 

QUAERIT SEMPER 

 

Prenos pristojnosti za postopke spregleda od sklenjenega in neizvršenega zakona ter 

primere ničnosti mašniškega posvečenja s Kongregacije za bogoslužje in disciplino 

zakramentov na novi Urad za ta vprašanja v okviru sodišča Rimska rota.  

To apostolsko pismo dopolnjuje apostolsko konstitucijo Pastor bonus in prenaša 

nekatere pristojnosti s Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov na novi 

Urad za postopke spregleda od sklenjenega in neizvršenega zakona in primere 

ničnosti mašniškega posvečenja, ki je bil ustanovljen v okviru sodišča Rimska rota.  

Sveti sedež je svojo upravno strukturo vedno skušal prilagoditi pastoralnim 

potrebam, ki so se pojavljale v življenju Cerkve v vsakem zgodovinskem obdobju, 

zato je spreminjal organizacijo in pristojnosti dikasterijev rimske kurije.  

Drugi vatikanski cerkveni zbor je potrdil to merilo in poudaril potrebo po 

prilagajanju dikasterijev potrebam časa, pokrajinskim in obrednim potrebam, zlasti 

kar zadeva njihovo število, poimenovanje, pristojnosti, načine ravnanja in 

medsebojno usklajevanje (prim. Odlok o pastirski službi škofov v Cerkvi (Š), 9).  

Na podlagi teh načel je moj predhodnik, blaženi Janez Pavel II., v celoti prenovil 

rimsko kurijo z apostolsko konstitucijo Pastor bonus, ki jo je objavil 28. junija 1988 

(AAS 80 [1988] 841–930), v kateri je določil pristojnosti različnih dikasterijev, 

upoštevajoč Zakonik cerkvenega prava, ki je bil objavljen pet let prej, in določila, ki 

so se že oblikovala v zvezi z vzhodnimi Cerkvami. Z dodatnimi ukrepi sva tako moj 

predhodnik kot jaz prilagajala strukturo in pristojnosti nekaterih dikasterijev, da bi 

ustrezneje odgovarjali na spremenjene potrebe.  

V sedanjih okoliščinah se je zdelo primerno, da bi se Kongregacija za bogoslužje in 

disciplino zakramentov v prvi vrsti ukvarjala s spodbujanjem širjenja svetega 

bogoslužja v Cerkvi v skladu s prenovo, ki jo je hotel drugi vatikanski cerkveni zbor 

s Konstitucijo o svetem bogoslužju. Ocenil sem, da je na novi urad, ustanovljen v 

okviru Rimske rote, primerno prenesti pristojnost obravnavanja postopkov za 

spregled od sklenjenega in neizvršenega zakona ter primere ničnosti mašniškega 

posvečenja. Na predlog prefekta Kongregacije za bogoslužje in disciplino 

zakramentov ter na podlagi pozitivnega mnenja dekana Rimske rote, mnenja 

Vrhovnega sodišča apostolske signature in Papeškega sveta za zakonodajna besedila 

določam in odrejam, kot je zapisano v nadaljevanju: 
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Čl. 1 

Člena 67 in 68 apostolske konstitucije Pastor bonus odpadeta.  

Čl. 2 

Člen 126 apostolske konstitucije Pastor bonus se na novo glasi takole:  

»Čl. 126 § 1. To sodišče ima običajno vlogo višje stopnje na prizivni stopnji pri 

Svetem sedežu za zaščito pravic Cerkve, skrbi za enotnost pravne prakse in z 

razsodbami pomaga sodiščem na nižji stopnji.  

§ 2. V okviru tega sodišča deluje urad, ki je pristojen za razsojanje glede neizvršenosti 

zakona in glede obstoja temeljnega razloga za dodelitev spregleda. Zato urad prejema 

vse dokumente skupaj z mnenjem škofa in pripombami branilca vezi in v skladu s 

posebnim postopkom natančno pretehta prošnjo za spregled ter jo, če je utemeljena, 

v presojo posreduje papežu.  

§ 3. Ta urad je pristojen tudi za obravnavanje primerov ničnosti mašniškega 

posvečenja v skladu 244 sporočila slovenskih škofij 11/2011 s splošnim in posebnim 

pravom, congrua congruis referendo.«  

Čl. 3 

Urad za postopke za spregled od sklenjenega in neizvršenega zakona ter primere 

ničnosti mašniškega posvečenja vodi dekan Rimske rote, ki mu pomagajo izvoljeni 

uradniki, komisarji in svetniki.  

Čl. 4 

Na dan, ko bodo začela veljati ta določila, bodo postopki za spregled od sklenjenega 

in neizvršenega zakona ter primeri ničnosti mašniškega posvečenja, ki jih sedaj 

obravnava Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, preneseni na novi 

urad pri Rimski roti in jih bo ta dokončal.  

Vse, kar sem odločil s tem apostolskim pismom v obliki motu propria, naročam, da 

se spoštuje v vseh njegovih delih, ne glede na kakršno koli nasprotujočo zadevo, 

čeprav je vredna posebne omembe, ter določam, da se objavi v dnevniku 

L'Osservatore Romano in začne veljati 1. oktobra 2011.  

 

Castel Gandolfo, 30. avgusta 2011  

papež Benedikt XVI. 

 

(vir: Sporočila 2011/11, str. 243-244) 


