
Papeški svet za razlago pravnih besedil 

NAVODILO 

IZSTOP IZ KATOLIŠKE CERKVE 

 

Papeški svet za razlago pravnih besedil je na vse škofovske konference naslovil 

Navodilo glede izstopa iz katoliške Cerkve s formalnopravnim dejanjem s 

priporočilom, da se z njim poleg škofov seznanijo tudi župniki, ki so skupaj s škofi 

pristojni za sprejem pisne izjave o izstopu iz katoliške Cerkve. Z vprašanjem izstopa 

iz katoliške Cerkve se srečujemo tudi pri nas, zato besedilo objavljamo v slovenskem 

jeziku.  

Navodilo Papeškega sveta za razlago pravnih besedil  

glede izstopa iz katoliške Cerkve s formalnopravnim dejanjem 

Sveti oče Benedikt XVI. je pričujoče sporočilo potrdil z naročilom, naj se z njim 

seznani vse škofovske konference. Papeški svet za razlago pravnih besedil je dne 13. 

marca 2006 škofovskim konferencam poslal pravno razlago in utemeljitev izstopa iz 

katoliške Cerkve s formalnopravnim dejanjem, prot. št. 10279/2006. Škofje, sodni 

vikarji in drugi strokovnjaki s področja cerkvenega prava so Papeškemu svetu za 

razlago pravnih besedil že večkrat predložili prošnje za razjasnitev dvomov glede 

izstopa iz katoliške Cerkve s formalnopravnim dejanjem (actus formalis defectionis ab 

Ecclesia catholica), o katerem govorijo kann. 1086 § 1, 1117 in 1124 Zakonika cerkvenega 

prava (ZCP). Zakonik namreč tega vprašanja natančneje ne določa. Cerkvenopravna 

praksa danes natančneje opredeljuje izstop iz Cerkve s formalnopravnim dejanjem. 

Ta presega zgolj splošno znani ali javni odpad od vere (prim. kann. 171, § 1, 4°; 194, 

§ 1, 2°; 316, § 1; 694, § 1, 1°; 1071, § 1, 4° in § 2; v teh primerih velja, da krščene v 

katoliški Cerkvi ali vanjo sprejete vežejo čisto cerkveni zakoni /prim. kan. 11/). 

Pristojni dikasteriji Svetega sedeža so dvome natančno preučili z namenom, da bi 

opredelili predvsem teološko doktrinarne vidike formalnega izstopa iz katoliške 

Cerkve (actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica) in posledično zahteve ali potrebne 

pravne formalnosti, ki izstop iz Cerkve jasno določajo kot »formalno dejanje«. 

Papeški svet za razlago pravnih besedil se je najprej seznanil z odločitvijo 

Kongregacije za nauk vere in nato o tem vprašanju razpravljal na plenarnem 

zasedanju. Predsednikom škofovskih konferenc sporoča naslednje:  

1. Da je izstop iz katoliške Cerkve formalnopravno veljavno dejanje odpada (actus 

formalis defectionis ab Ecclesia catholica) tudi v smislu učinkov in izjem, predvidenih v 

zgoraj navedenih kanonih, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  



a) notranja odločitev za izstop iz katoliške Cerkve;  

b) v pisni obliki izražena odločitev;  

c) pristojna cerkvena oblast mora biti seznanjena z odločitvijo.  

2. Vsebina dejanja volje mora biti pretrganje tistih vezi občestva, vere, zakramentov 

in pastoralnega vodstva, ki vernikom omogočajo prejemanje milosti po zakramentih. 

To pomeni, da dejanje odpada (actus formalis) nima samo pravno-administrativnega 

učinka (izstop iz Cerkve v matičnem smislu) s posledičnimi civilnimi učinki, ampak 

pomeni pravo ločitev od temeljnih prvin življenja v Cerkvi; predpostavlja torej 

dejanje apostazije, herezije ali shizme (prim. kan. 751).  

3. Pravno-administrativno dejanje odpada od Cerkve samo na sebi še ne more 

predstavljati formalnega 114 dejanja izstopa v smislu Zakonika cerkvenega prava, ker 

lahko ostaja volja vztrajanja v občestvu vere. Po drugi strani pa formalna ali 

materialna herezija, shizma in apostazija same kot take ne predstavljajo formalnega 

odpadništva, če niso uresničene navzven in če niso izražene na način, ki ga zahteva 

cerkvena oblast.  

4. Iz Cerkve lahko izstopi oseba, ki je sposobna pravnega dejanja v smislu kanonov 

124–126. Dejanje izstopa mora biti izraženo osebno, zavestno in svobodno.  

5. Od osebe, ki želi izstopiti iz katoliške Cerkve, se zahteva, da svoje dejanje izrazi v 

pisni obliki pred pristojno oblastjo katoliške Cerkve. O resnični volji izstopiti iz 

katoliške Cerkve lahko edina presojata škof ordinarij ali lastni župnik (prim. 2. točko). 

Če povzamemo: izstop iz katoliške Cerkve s formalnopravnim dejanjem (actus formalis 

defectionis ab Ecclesia catholica), ki mu sledijo ustrezne kanonične sankcije (prim. kan 

1364, § 1), je pravno veljaven samo ob hkratni notranji odločitvi in zunanjem izrazu 

v pisni obliki, ki jo pristojna cerkvena oblast vzame na znanje.  

6. Pristojna cerkvena oblast mora izstop iz katoliške Cerkve v krstni knjigi ustrezno 

zaznamovati (defectio ab Ecclesia catholica actu formali), prim. kan 535, § 2. 7. Poudariti 

velja, da se s krstom trajno in ontološko vzpostavi zakramentalna vez pripadnosti 

Kristusovemu telesu, ki je Cerkev. Niti dejanje izstopa iz Cerkve niti odpadništvo 

omenjene vezi ne pretrga. Upamo, da bodo škofje v zavedanju odrešenjske 

razsežnosti cerkvenega občestva prav razumeli pastoralne razloge zapisanih norm.  

Julian kard. Herranz, predsednik  

Bruno Bertagna, tajnik 

(objava: Sporočila 7/2006, 113-114) 


