
Kanonsko/cerkveno pravo v odnosu do prava države 
 

Pravna praksa št. 24-25/2018, str.12-14  

© 2018 LEXPERA - Vse pravice pridržane. 
 

Ko pomislimo na besedo pravo, jo povežemo z urejanjem odnosov v neki družbi. Ubi societas, ibi 

ius. Kot so se skozi zgodovino razvijali različni pravni sistemi,1 se je razvijalo tudi kanonsko pravo, 

imenovano tudi cerkveno, ker je to pravo Katoliške cerkve. Kanonsko pravo se ni ustavilo nekje 

v preteklosti, ampak je del družbene stvarnosti in odnosov tudi danes. Čeprav je res, da se njegov 

namen v bistvu razlikuje od namena prava države, pa vidimo med njima številne vzporednice. 

Cerkveno oziroma kanonsko pravo 

Beseda kanon izhaja iz grščine in je sinonim za latinsko besedo regula, kar pomeni pravilo, merilo, 

normo, načelo ali pravilno ravnanje.2 Takšna pravila, ki so jih sprejemali na cerkvenih združevanjih, 

so bila del življenja Cerkve vse od njenega začetka in so bila pogost vodič cerkvenih voditeljev 

(Didache okrog leta 100 in Didascalia Apostolorum v letih 250-300 po Kr.).3 Že prvi nicejski koncil, ki 

ga je leta 325 sklical rimski cesar Konstantin I. v mestu Niceja pri današnjem Istanbulu, je pri svojih 

odločitvah uporabljal razliko med kanoni in lex. Oboje je pomenilo zakon, pri čemer so bili s slednjimi 

mišljeni civilni zakoni.4 V prvem tisočletju so bolj po zasebnih odločitvah nastajale razne zbirke 

cerkvenih zakonov, vsebovale pa so določbe, ki so bile izdane na cerkvenih zborih ali koncilih, pa tudi 

določbe papežev. Menih Gracijan je sredi 12. stoletja prav tako na zasebno pobudo te zbirke uredil v 

skladno celoto zakonov, ki jih danes poznamo pod imenom Gracijanov dekret (iz leta 1140). Šlo je za 

prvi del kasnejše velike zbirke cerkvenih zakonov, ki je dobila ime Zbirka cerkvenega prava (Corpus 

Iuris Canonici), ki jo je Luther zažgal skupaj z bulo o izobčenju in ki jo poleg Gracijanovega dekreta, 

ki je bil namenjen proučevanju pravne znanosti na komaj ustanovljeni bolonjski univerzi, sestavljajo 

še Liber Extra papeža Gregorja IX. (uredil jo je zavetnik kanonistov sv. Rajmond Penjafortski), Liber 

VI.papeža Bonifacija VIII., Klementine papeža Klemena V., Extravagantes papeža Janeza XXII. 

in Extravagantes Communes, ki so dekreti več papežev. Zbirka cerkvenega prava vsebuje klasično 

pravo Katoliške cerkve. Seveda so kasneje nastajali novi kanoni ali cerkveni zakoni, izdali so jih tudi 

tridentinski koncil in razni uradi rimske kurije, vendar niso bili urejeni v zbirko. Zaradi nakopičenosti 

in neurejenosti teh zakonov je bil vedno bolj v nevarnosti pravni red Cerkve. Papež Pij X. si je ob 

izvolitvi na papeški prestol zadal nalogo zbrati in urediti vse cerkvene zakone. S sodelavci se je odločil 

za sodoben način urejanja zakonov. Gradivo so razvrstili v pet knjig, "ki v jedru posnemajo razvrstitev 

ustanov rimskega prava glede na osebe, stvari in pravdni postopek".5 Leta 1917 je bil tako izdan za 

vso Katoliško cerkev veljaven Zakonik cerkvenega prava (ZCP/17),6 ki je večinoma ohranil do takrat 

veljaven pravni red in uvedel primerne spremembe (kanon 6 ZCP/17), novi Zakonik cerkvenega prava 

pa je bil izdan leta 1983 in je še danes v veljavi. Nekateri njegovi kanoni so bili spremenjeni.7 

Dve oblasti, eno ljudstvo 

Pravna razmerja med državo in Cerkvijo niso bila vedno tako avtonomna, kot so danes. Na začetku 

človeške družbe je bilo pravo (torej tisto, kar je pravično) tesno povezano z religijo ali verovanjem, 

saj so voditelji nekega ljudstva poosebljali versko oblast, ki je urejala življenje ljudi (pomislimo na 

Hamurabija, Mojzesa ali pa že iz rimskega prava na figuro princeps). Do sprememb je prišlo z začetkom 
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krščanstva in znanim evangelijskim načelom, da naj se da cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je 

božjega,8 kar je kasneje privedlo do nasprotja med državno in versko oblastjo, med papežem in 

cesarjem ter do nenehnega iskanja ravnovesja. Tako ena kot druga oblast sta določali pravila življenja 

in delovanja istim ljudem.9 Cerkev je glede duhovnega področja vedno zagovarjala svojo prevlado nad 

državo. 15. in 16. stoletje sta privedli do razkroja srednjeveškega univerzalizma, ki je bil utemeljen 

na že omenjenih dveh vrhovnih močeh, na papeštvu in cesarstvu. Po Evropi so vzniknile nove 

nacionalne monarhije, to pa je vplivalo na intelektualno in versko življenje. V središču absolutistične 

države je bil kralj, ki ni priznaval nobene druge oblasti, on je sam nad zakonom. Svojo absolutno 

suverenost je dokazoval tudi s tem, da se je vmešaval v življenje Cerkve, nadziral delovanje škofov in 

duhovščine, razpolagal pa je tudi s cerkvenim premoženjem. Odnosi med Cerkvijo in državo so se 

glede na to, ali je šlo za katoliško, pravoslavno ali protestantsko Cerkev, razlikovali. V 16. in 17. 

stoletju je v pretežno protestantskih deželah knez postal tudi poglavar Cerkve in je izvrševal opravila, 

ki so bila nekoč pridržana le škofom in papežu. Svetna in cerkvena oblast sta bili združeni v eni osebi, 

Cerkev je postala podrejena državi, vera pa posledično stvar države. Podobno je bilo tudi v katoliških 

deželah, v katerih je vladar uveljavljal pravice na cerkvenem področju, vendar le tiste, ki mu jih je 

podelil Sveti sedež oziroma si jih je pridobil na kak drug način. Religija in država postaneta eno, vera 

pa temeljno državno vprašanje. Leta 1648 se s sklenitvijo vestfalskega miru konča obdobje 

tridesetletne (verske) vojne v Svetem rimskem cesarstvu med katoličani in protestanti in uveljavi se 

rek cuius regio, eius religio (čigar dežela, tega religija; vera vladarja je vera ljudstva).10 Pojav 

jurisdikcionalizma, ko je svetna oblast segala na cerkveno področje, ni prinesel nič dobrega. Gre za 

menjavo obdobja, ko je Cerkev državi vsiljevala svoje zahteve glede nauka in morale, s tem, da je 

država Cerkvi vsiljevala zahteve glede sekularizacije cerkvenega premoženja. Tudi v 18. stoletju so si 

absolutistični vladarji želeli podrediti Cerkev, posebej drastične so bile tudi pri nas jožefinske 

reforme. Cerkev si je prizadevala doseči svobodo, da bi lahko dosegla uresničitev duhovnega 

poslanstva. Ta proces je dosegel vrh s Prvim vatikanskim koncilom (leta 1870), ko sta bila razglašena 

papežev primat in njegova nezmotljivost, kasneje pa je sledila še razglasitev ZCP/17.11 Razumevanje 

vloge države in Cerkve ter njunih odnosov se še bolj konsolidira v času Drugega vatikanskega koncila 

(od leta 1962 do 1965) in po njem, ko Cerkev za normo odnosov z državo postavi pravico državljanov 

do verske svobode. Tako se je odpovedala določenim ugodnostim, ki ji jih je nudila država, obenem 

pa se je otresla tudi omejitev, ki ji jih je postavljala.12 Čeprav je bila težnja totalitarnih režimov v 

20. stoletju (ponekod pa tudi še danes) podreditev Cerkve, lahko danes v demokratični družbi vendarle 

govorimo o njeni svobodi. 

Čemu sploh ZCP 

Cerkveno oziroma kanonsko pravo je mnoštvo zakonov in pozitivnih norm, ki jih je izdala legitimna 

(cerkvena) oblast in ki urejajo medosebne odnose v življenju cerkvene skupnosti.13 Slovenski Pravni 

terminološki slovar opredeljuje kanonsko pravo kot "pravo, ki ureja notranjo organizacijo Katoliške 

cerkve",14 podobno kot na primer slovar irskega prava, v katerem je pod terminom kanonsko pravo 

zapisano, da je to temeljno pravo Rimokatoliške cerkve.15 Zaradi tisočletne tradicije in dejanske 

uporabe se kanonsko pravo v našem kulturnem okolju nanaša na pravo Katoliške cerkve, svoje 

cerkveno pravo pa imajo tudi protestanti in pravoslavci, vendar je pri njih zaradi avtonomnosti 

posameznih cerkvenih skupnosti, ki nimajo vrhovne vodstvene oblasti v eni osebi, kot jo ima Katoliška 

cerkev, cerkveno pravo težje raziskovati in poznati, vprašanje pa je tudi, koliko razdrobljenost 

različnih cerkvenopravnih sistemov znotraj sicer ene verske skupnosti pripomore h koherentnosti in 

transparentnosti sodne prakse. 
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Aktualni ZCP je razdeljen v sedem knjig, iz katerih razberemo, da se dotikajo najrazličnejših področij 

človeškega delovanja. Prva knjiga je posvečena posameznim upravnim aktom, statutom in 

pravilnikom, določitvi pravnih in fizičnih oseb v Cerkvi, vodstveni oblasti in cerkvenim službam. V 

drugi knjigi najdemo dolžnosti in pravice vernikov, določbe o klerikih in združenju vernikov, ureditev 

vrhovne cerkvene oblasti (papež, kardinali in rimska kurija) in delne Cerkve (škofije) ter določbe o 

redovnikih. Tretja knjiga obravnava katoliško vzgojo in katehezo, četrta pa zakramente. Peta knjiga 

je namenjena cerkvenemu premoženju, v šesti knjigi najdemo določbe o kaznivih dejanjih in kaznih. 

Zadnja, sedma knjiga obravnava sodstvo na splošno in sodne postopke.16 Znotraj Katoliške cerkve je 

za katoličane vzhodnega katoliškega obreda (torej ne rimskega) v veljavi Zakonik kanonov vzhodnih 

Cerkva. 

Mnogi vidijo kanonsko pravo kot del preteklosti, razumejo pa ga tudi kot uzurpacijo ali vsaj kot 

nepotrebno vzporednost s civilnim pravom neke države. Ne eno ne drugo ne drži. Kanonsko pravo je 

živ pravni sistem, ki se je skozi zgodovino razvijal in se še razvija, saj je del zemeljske stvarnosti. 

Ravno dejstvo, da biva v sosedstvu z drugimi pravnimi sistemi in se od njih v nekem smislu razlikuje, 

kaže na to, da je namenjeno tistim področjem, na katera država in javno pravo ne moreta in ne bi 

smela stopiti. V najširšem pomenu je to človekovo duhovno in versko področje. Država ga s svojimi 

zakoni in uredbami ne more predpisovati in določati, lahko in mora pa omogočati, da njeni državljani 

svojo vero živijo svobodno in neomejeno (razen v primerih, ki so natančno določeni in razumski). 

Cerkev svojim vernikom posreduje možnost odrešenja, k čemur človek teži celotno zemeljsko 

življenje. V naravi Cerkve se zrcali božje pravo, tako naravno kot pozitivno, ki je namenjeno človeku 

in urejanju njegovega odnosa z Bogom. Čeprav ima kanonsko pravo veliko skupnega z rimskim pravom 

in tudi z državnim oziroma civilnim, je bilo od njiju vedno drugačno, tako po jurisdikciji kot sankcijah 

in namenu.17 Nekateri celo trdijo, da "velja kanonsko pravo za prvi evropski sodobni pravni sistem, ki 

dokazuje, da je mogoče zapletene, koherentne pravne celote zbrati iz mešanice pogosto 

kontradiktornih zakonov, tradicij, krajevnih običajev in podobno, s katerimi sta se v srednjem veku 

soočali tako Cerkev kot država".18 

Ko je sv. papež Janez Pavel II. razglasil ZCP, je v apostolski konstituciji Sacrae disciplinae leges, ki ga 

je spremljala, dejal, da je zakonik Cerkvi resnično potreben. Ker je tudi Cerkev "ustanovljena kot 

družbena in vidna tvorba, potrebuje določbe, da bo njena hierarhična in organska zgradba zaznavna, 

da bi bilo opravljanje od Boga zaupanih služb, predvsem svete oblasti in delitve zakramentov, pravilno 

urejeno, da bi pravičnost, ki sloni na ljubezni, uravnavala medsebojne odnose vernikov ob zajamčenih 

in opredeljenih pravicah posameznikov, in končno, da bi cerkvenopravni zakoni podpirali, utrjevali in 

pospeševali skupne pobude za čim popolnejše krščansko življenje".19 

Kanonsko pravo kot samostojna znanost 

Kanonsko pravo, ki je znotraj Katoliške cerkve povsem avtonomno, je po Gracijanovem dekretu vedno 

bolj postajalo samostojna znanost, njegovo proučevanje pa je postalo del akademskega kurikuluma 

vseh pomembnejših univerz. Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki je bila ustanovljena po 

avstrijskem vzoru, je bil sestavljen iz dveh delov. Med predmeti prvega dela, ki je bil uvodne narave, 

končal pa se je z zgodovinskopravnim državnim izpitom, je bilo poleg rimskega prava tudi cerkveno 

pravo, ki je vsebovalo veliko zgodovinskega gradiva. Iz leta 1927 je poznano pisno delo profesorja 

Rada Kušeja Cerkveno pravo. Kušej je bil poleg drugih pravnih zgodovinarjev redni član Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti.20 Pri nas se kanonsko pravo danes predava na Teološki fakulteti v 

Ljubljani in njeni mariborski enoti, na ljubljanski in mariborski pravni fakulteti in na Evropski pravni 
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fakulteti v Kopru. Številne univerze na različnih kontinentih imajo fakultete za kanonsko pravo 

(Univerza St. Paul v Kanadi, Ameriška katoliška univerza v ZDA, Katoliška univerza v Kongu, Univerza 

La Sagesse v Libanonu in številne univerze po Evropi), kanonsko pravo pa predavajo tudi na mnogih 

državnih pravnih fakultetah in visokošolskih ustanovah (Bologna, Madrid, Dunaj in drugje). 

Cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je božjega 

Kanonsko pravo je imelo in ima še vedno vpliv na družbeno resničnost, saj so ljudje, ki jim je 

namenjeno, člani Cerkve in državljani določene države hkrati. Tega dejstva ni mogoče zanikati. 

Katoličan svoje življenje torej živi znotraj dveh pravnih okvirov, javnega in kanonskega prava. V 

življenjski stvarnosti se zgodi, da se določbe kanonskega prava dotikajo tudi določb civilnega in 

obratno (šolstvo, pravna razmerja med zakoncema, kazensko področje), pri čemer pa je pomembno, 

da nobeden od obeh subjektov ne poseže prekomerno v pravno avtonomijo drugega. Dva pravna 

sistema oziroma dve svobodni družbi, Cerkev in država, si imata še veliko za povedati, vendar ne tako, 

kot bi si nekateri želeli - svobodna Cerkev v svobodni državi, ampak kot svobodna Cerkev in svobodna 

država. 

mag. Sebastijan Valentan 
mag. kanonsko-pravnih znanosti, 

sodnik cerkvenega sodišča v Mariboru 
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