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Kazniva dejanja in kazni 

Sankcije v Cerkvi 

 

Uvodna beseda 

 

Šesta knjiga ZCP (1983) ima naslov »Sankcije v Cerkvi«. Obsega 89 

kanonov (kan. 1311 – kan. 1399). Prvi del knjige obravnava kazniva 

dejanja in kazni na splošno. Drugi del je bolj praktičen in obravnava 

kazni za posamezna kazniva dejanja. V kanonih je naštetih 43 

kaznivih dejanj in kazni za storilce. Ker slovenski javnosti doslej še 

niso bile predstavljene, sem jih zbral v tej knjigi z naslovom 

»Sankcije v Cerkvi«. Gre za sistematičen poskus predstavitve 

kaznivih dejanj in kazni v KC. Kanonsko pravo KC pozna kazniva 

dejanja, krivdo in sankcijo. Gre za urejen sistem, s katerim se 

ustrezno »zagotavlja cerkvena disciplina« (kan. 1317). Zgrešeno je 

misliti, da si KC zatiska oči pred kaznivimi dejanji, da ne pozna 

sankcij in da kaznivih dejanj sploh ne kaznuje. Ker je to področje 

manj poznano ljudem, želim predstaviti vsa kazniva dejanja in 

sankcije, ki jih opisuje ZCP (1983). 

V ZCP (1983) najdemo obširen seznam dejanj, ki ogrožajo 

temeljne dobrine in vrednote KC in med člani povzročajo škodo 

in pohujšanje. Tomaž Akvinski je kazniva dejanja imenoval kršitev 

moralnih pravil. Slovenski kazenski zakonik pa pravi, da kaznivo 

dejanje pomeni vsako »človekovo protipravno dejanje« (Kazenski 

zakonik RS 2004. Uradni list RS 40, 16. člen). Za kanonsko pravo 

KC pa je kaznivo dejanje »zunanja kršitev zakona ali ukaza« (kan. 

1321). 

Storilec katerega koli kaznivega dejanja, ki ga omenja ZCP (1983), 

je lahko samo krščena oseba (laik, klerik, redovnik). Storilca se 

kaznuje, če je kaznivo dejanje storil premišljeno, iz naklepa ali 

malomarnosti, in je zanj težko odgovoren. Za kaznivo dejanje se 

zahteva storilčeva sposobnost, prištevnost in zavest o 

protipravnosti. Zato je kaznovan samo tisti, ki je zakon ali ukaz 

premišljeno kršil. Krivda je namreč subjektivni (psihični) odnos 

storilca do njegovega dejanja, zaradi katerega mu pristojna oblast 

lahko izreče očitek ali naloži kazen. Če gre za dejanje, ki je storjeno 

mimo storilčeve volje, potem ne moremo govoriti o kaznivem 

dejanju in storilca kazen ne zadene (kan. 1321-1328). 

Cilj, ki ga skušajo doseči sankcije v ZCP (1983), je varstvo KC pred 

kaznivimi dejanji. S sankcijo oziroma s kaznijo skuša KC doseči, da 

bi osebe v prihodnje ne storile več kaznivih dejanj. Kazen, ki je 

predpisana za posamezno kaznivo dejanje, naj bi načelno delovala 

le kot psihološka prisila na tiste, ki bi lahko v prihodnosti storili 
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kaznivo dejanje. Kazni pa naj bi na možne storilce delovale zgolj 

preventivno. Za razliko od civilnega prava so v kanonskem pravu 

naštete kazenske sankcije zdravilne narave ali cenzure (suspenz, 

interdikt, izobčenje) in zadostilne kazni. Kazni so navadno 

zagrožene, tako da storilca ne zadenejo, dokler niso naložene, in pa 

vnaprej izrečene, tako da storilca zadene že s samim storjenim 

kaznivim dejanjem. Poleg tega so v rabi še pokorila in pokore. Prva 

(pokorila) zlasti preprečujejo kazniva dejanja, druge (pokore) pa 

kazen bolj nadomestijo ali jo napravijo strožjo. Za razliko od vsega 

tega poznamo v civilnem kazenskem pravu drugačne vrste sankcij. 

Najbolj znane so tri vrste sankcij: kazni, sankcije opozorilne narave 

(pogojna obsodba, pogojna obsodba z varstvenim nadzorom in 

sodni opomin) in varnostni ukrepi. Kazni po civilnem kazenskem 

zakoniku so predpisane tudi alternativno, tako da ponuja zakonik 

sodiščem možnost izbire med dvema vrstama kazni. Storilca se 

lahko kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom. Najstrožja kazen je 

dosmrtni zapor. 

V kanonskem pravu pa zdravilne kazni ali sankcije trajajo tako 

dolgo, dokler storilec ne odstopi od kaznivega dejanja. Cerkveni 

sodnik more strožje kaznovati samo tistega, ki po obsodbi ali po 

izreku kazni nadaljuje s kaznivimi dejanji, da je iz okoliščin mogoče 

pametno sklepati na njegovo trdovratnost, zlorabo oblasti ali 

službe in malomarnost. Kazen pogosto določa sam zakon ali pa 

odločitev prepusti pametni presoji sodnika (kan. 1315-1326). 

Suspenz (suspensio) je v kanonskem pravu cenzura, ki more zadeti 

samo klerike. Vnaprej izrečen ali naložen suspenz prepoveduje 

opravljanje vseh ali nekaterih dejanj svetega reda, vseh ali nekaterih 

dejanj vodstvene oblasti in izvrševanje vseh ali nekaterih pravic ali 

nalog, ki so povezane s službo. Suspendirani ne more veljavno 

opravljati vodstvenih dejanj, to pomeni, da ne more veljavno 

podeliti zakramenta birme, zakramentalne odveze pri sveti spovedi 

in prisostvovati poroki. Iz sodbe je mogoče razbrati, koliko in 

katera dejanja so v posameznem primeru kleriku prepovedana. 

Poleg tega ZCP (1983) določa, da prepoved ne zadene služb ali 

vodstvene oblasti, ki niso pod oblastjo predstojnika, ki je kazen 

naložil (škof lahko suspendira redovnika iz službe župnika; ne more 

pa ga suspendirati iz služb, ki jih ima kot redovnik); pravice do 

stanovanja, če ga storilec ima zaradi službe, in pravice do 

upravljanja premoženja, ki pripada službi suspendiranega. V 

primeru, da cenzura kleriku prepoveduje obhajati zakramente ali 

zakramentale, pa prepoved sama po sebi preneha v smrtni 

nevarnosti (kan. 1333-1335). 

Vnaprej izrečen suspenz (suspensionem latae sententiae), ki ni pridržan 

Apostolskemu sedežu, zadene: klerika, ki uporabi fizično silo zoper 

škofa (kan. 1370, § 2); klerika, ki ni duhovnik, pa skuša opraviti 

evharistično daritev (kan. 1378, § 2,1); klerika, ki bi bil posvečen v 
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duhovnika brez zakonite odpustnice (kan. 1383); klerika, ki bi po 

krivem obdolžil spovednika, da ga je zapeljeval h grehu proti šesti 

Božji zapovedi (kan. 1390, § 1); klerika, ki skuša skleniti zakon, pa 

čeprav samo civilni (kan. 1394, § 1). Suspenz, kot pravična kazen, 

pa lahko zadene: klerika, ki simonistično obhaja ali prejme 

zakrament (kan. 1380); duhovnika, ki pri spovedi zapeljuje h grehu 

proti šesti Božji zapovedi (kan. 1387); klerika, ki vztraja v 

priležništvu in v drugem zunanjem grehu proti šesti Božji zapovedi 

(kan. 1395, § 1). 

Interdikt je druga cenzura, ki more zadeti vse vernike, tako klerike 

kakor laike. Interdikt (interdicere) pomeni prepoved. Stari ZCP 

(1917) je poznal dve vrsti interdiktov: osebni interdikt, ki je zadel 

vernika, in krajevni interdikt, ki je zadel določeni kraj (+kan. 2268). 

Novi ZCP (1983) pa pozna samo osebni interdikt. Z interdiktom 

je storilcu (kleriku) prepovedano kakorkoli biti kot sveti služabnik 

soudeležen pri obhajanju evharistične daritve ali pri katerih drugih 

bogoslužnih opravilih. Kleriku se na primer z interdiktom prepove 

obhajati evharistijo. Prav tako je storilcu (kleriku ali laiku) 

prepovedano obhajati zakramente ali zakramentale in zakramente 

prejemati. Če je interdikt naložena ali razglašena kazen je storilcu 

prepovedano opravljati službo botra (pri krstu in birmi; kan. 874). 

Prav tako škof in župnik, ki imata nad seboj kazen interdikta, ne 

moreta veljavno prisostvovati porokam (kan. 1109). Kadar je 

interdikt naložen ali razglašen in se storilec ne drži prepovedi, ga je 

treba nemudoma odstraniti ali prenehati z bogoslužnim opravilom 

(kan. 1331-1332). 

Vnaprej izrečeni interdikt (interdictum latae sententiae), ki ni pridržan 

Apostolskemu sedežu, zadene: tistega, ki uporabi fizično silo zoper 

škofa (kan. 1370, § 2); klerika, ki ni duhovnik, pa skuša opraviti 

evharistično daritev (kan. 1378, § 2,1); tistega, ki skuša podeliti 

zakramentalno odvezo ali prejme spoved (kan. 1378, § 2,2); tistega, 

ki je po krivem obdolžil spovednika, da ga je zapeljeval h grehu 

proti šesti Božji zapovedi (kan. 1390, § 1); redovnika z večnimi 

zaobljubami, ki ni klerik, pa skuša skleniti zakon, pa čeprav samo 

civilni (kan. 1394, § 2,2). 

Interdikt, kot pravična kazen, pa lahko zadene: tistega, ki s pisano 

besedo javno zbuja mržnjo ali sovraštvo podrejenih proti 

Apostolskemu sedežu ali ordinariju ali poziva k nepokorščini do 

njiju (kan. 1373); tistega, ki razširja ali vodi sovražna združenja proti 

Cerkvi (kan. 1374); tistega, ki simonistično obhaja ali prejme 

zakrament (kan. 1380). 

Izobčenje (excommunicatio) je najstrožja cenzura in pomeni 

izključitev. Zadeti more tako klerike kakor laike. Storilcu, ki ga je 

zadelo izobčenje, je prepovedano kakorkoli biti kot sveti služabnik 

soudeležen pri obhajanju evharistične daritve ali pri katerih drugih 
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bogoslužnih opravilih. Sveti služabnik je vsak, ki je prejel sveti red 

(škof, duhovnik, diakon), in vsak, ki opravlja kakšno bogoslužno 

opravilo (lektor, akolit, izredni delivec obhajila). Z izobčenjem je 

vsem prepovedana aktivna udeležba pri evharistični daritvi. Z 

izobčenjem je storilcu prepovedano obhajati zakramente ali 

zakramentale in zakramente prejemati (npr. obhajilo). 

Prejemnikom svetega reda (kan. 1109) je prepovedano maševati, 

deliti in prejemati zakramente (npr. duhovniku je prepovedano 

obhajati in spovedovati). Izobčenemu (prejemniku svetega reda, 

lektorju in akolitu) je prepovedano opravljati katerekoli cerkvene 

službe, opravila ali naloge in izvrševati vodstvena dejanja (kan. 

1331). Prepovedano je vsako javno učenje, kateheza in vsako 

aktivno sodelovanje v župnijskih in škofijskih ustanovah 

(duhovniški svet, pastoralni svet, gospodarski svet). Kadar storilca 

zadene vnaprej izrečeno izobčenje in storilec kljub prepovedi še 

naprej opravlja svojo službo (npr. duhovnik še naprej mašuje), so 

taka dejanja nedopustna, vendar veljavna. Kadar pa je storilcu 

cenzura izobčenja naložena ali razglašena, pa so dejanja, ki bi jih 

storilec kljub prepovedi še opravljal, nedopustna in neveljavna. 

Storilca je potrebno takoj odstraniti ali prenehati z bogoslužnim 

opravilom. Izobčenemu je prepovedano uživati privilegije, ki jih je 

prejel. Vsako uživanje je kljub prepovedi nedopustno in 

neveljavno. Izobčeni ne more veljavno doseči novih dostojanstev, 

služb in nalog. Vsaka podelitev le teh bi bila neveljavna. Izobčeni 

nima pravice glasovati pri kakršnih koli cerkvenih volitvah (kan. 

171), ne more biti sprejet v javna združenja (kan. 316) in ne more 

prejemati odpustkov (kan. 996). Izobčeni (klerik) ima pravico le do 

najnujnejših dohodkov, kolikor jih še potrebuje za dostojno 

vzdrževanje (kan. 1350). 

Vnaprej izrečeno izobčenje (excommunicationem latae sententiae), ki je 

pridržano Apostolskemu sedežu, zadene: tistega, ki skruni svete 

podobe kruha in vina (kan. 1367); tistega, ki uporabi fizično silo 

proti rimskemu papežu (kan. 1370, § 1); tistega, ki odveže 

soudeleženca pri grehu zoper šesto Božjo zapoved (kan. 1378, § 1); 

tistega, ki posveti škofa brez papeškega naročila (kan. 1382, § 1); 

tistega, ki prekrši spovedno molčečnost (kan. 1388, § 1). Vnaprej 

izrečeno izobčenje, ki ni pridržano Apostolskemu sedežu, pa lahko 

zadene: odpadnika od vere, krivoverca ali razkolnika (kan. 1364, § 

1); tistega, ki učinkovito oskrbi odpravo plodu (kan. 1398). Nobene 

cenzure (suspenz, interdikt, izobčenje) pa ni mogoče veljavno 

naložiti, če ni bil storilec pred tem vsaj enkrat posvarjen, naj 

odstopi od trdovratnosti, in mu ni bil dan ustrezni čas za 

spametovanje. Storilec se je odvrnil od trdovratnosti, če se je 

kaznivega dejanja resnično kesal, če je škodo ali pohujšanje 

ustrezno popravil ali to vsaj resno obljubil (kan. 1347). 
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Poleg cenzur pozna kanonsko pravo tudi zadostilne kazni, ki lahko 

zadenejo storilca za stalno, za določen ali nedoločen čas. Zadostilne 

kazni lahko nalagajo prepoved ali zapoved bivanja v določenem 

kraju ali ozemlju; odvzem oblasti, službe, naloge, pravice, 

privilegija, pooblastila, ugodnosti, naslova in častnih znamenj; 

kazenska premestitev v drugo službo in odstranitev iz kleriškega 

stanu. Prepoved ali zapoved bivanja v določenem kraju ali ozemlju 

lahko zadene tako klerike kakor redovnike, ne pa laike. Z odvzemi 

in prepovedmi pa se lahko kaznujejo tudi laiki. Nikoli pa ne more 

pristojna oblast, ki nalaga kazen, kaj odvzeti ali prepovedati, če te 

oblasti nima. Tako na primer ni mogoče odvzeti oblasti svetega 

reda in akademskih naslovov (kan. 1336-1338). Če je bila storilcu z 

zadostilno kaznijo odvzeta oblast, služba ali naloga, so vsa dejanja, 

ki bi jih storilec kljub temu še opravil, nedopustna in veljavna. 

Za poboljšanje storilca in zato, da se popravi pohujšanje in 

vzpostavi pravičnost, more pristojna oblast v Cerkvi storilca 

kaznovati tudi s pokorili (opomin, graja) in pokoro. Kadar je 

storilec (laik ali klerik) v bližnji priložnosti, da bo zagrešil kaznivo 

dejanje, mu more pristojna oblast naložiti opomin. Kdor pa s 

svojim obnašanjem povzroča pohujšanje ali hudo moti red, pa se 

more bratsko posvariti ali grajati. Opomin in graja se storilcu 

izročita v pismeni obliki. En izvod se shrani tudi v tajnem arhivu 

kurije. Laiku ali kleriku pa je mogoče naložiti tudi pokoro. Gre za 

dejanja bogovdanosti, pobožnosti ali krščanske dobrodelnosti, ki 

ga je treba opraviti (kan. 1339-1340). 

Vse vnaprej izrečene, razglašene ali zagrožene kazni prenehajo, ko 

se storilec odvrne od trdovratnosti in se kaznivega dejanja resnično 

kesa. Glede na vrsto kazni lahko kazen odpusti samo pristojna 

oblast. V nekaterih primerih je to Apostolski sedež ali pa ordinarij 

kraja. Kazni, ki niso posebej pridržane Apostolskemu sedežu, lahko 

v dejanju zakramentalne spovedi odpusti tudi katerikoli drugi škof. 

Vnaprej izrečeno razglašeno cenzuro izobčenja ali interdikta pa 

lahko v dejanju zakramentalne spovedi odpusti tudi spovednik, 

vendar samo v skladu s predpisanimi pogoji v ZCP (kan. 1357). 

Kdor odpusti cenzuro, more storilcu naložiti tudi primerno pokoro 

(kan. 1354-1361). 

Pri nalaganju kazni kleriku je treba vedno paziti, da ne bo ostal brez 

tega, kar nujno potrebuje za dostojno vzdrževanje. Samo v primeru 

odslovitve klerika iz kleriškega stanu krajevni ordinarij za 

odslovljenega ni več dolžan skrbeti. Kljub temu mu ZCP nalaga 

dolžnost, da za odslovljenega poskrbi na kar najboljši način, če je v 

resnični stiski (kan. 1350). Storilca veže kazen povsod, tudi če je 

prenehalo pravo tistega, ki je kazen določil ali naložil. Kazen, ki 

prepoveduje prejemati zakramente ali zakramentale, pa preneha za 

čas, ko je storilec v smrtni nevarnosti (kan. 1351-1352). 
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Glede zastaranja veljajo naslednja pravila: kazenska tožba zastara 

po treh letih, razen če gre za kazniva dejanja, ki so pridržana 

kongregaciji za verski nauk (na primer: kaznivo dejanje spolne 

zlorabe mladoletne osebe). V nekaterih primerih je rok zastaranja 

tudi daljši. Tako na primer tožba zaradi kaznivega dejanja poskusa 

sklenitve zakona s strani klerika ali redovnika z večnimi 

zaobljubami (kan. 1394), priležništvo s strani klerika (kan. 1395, § 

1) in kaznivo dejanje proti človeškemu življenju in svobodi (umor, 

ugrabitev, pohabitev, ranitev – kan. 1397; učinkovita odprava 

plodu – kan. 1398) zastara po petih letih, medtem ko tožba zaradi 

kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletne osebe (kan. 1395, § 2) 

zastara šele po desetih letih od polnoletnosti žrtve, se pravi, ko 

žrtev dopolni osemindvajset let. Če v teh rokih, ki so tukaj našteti 

in se štejejo od dneva, ko je obsodilna sodba postala pravnomočna, 

storilcu ni sporočena kazen z izvršno odločbo sodnika, potem 

postopek za izvršitev kazni zastara (kan. 1363). 

 

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek 


