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Z izvolitvijo Jorgeja Maria Bergoglia za 266. papeža v zgodovini Katoliške cerkve, ki si je nadel 

ime Frančišek (po skromnem menihu sv. Frančišku Asiškem iz 13. stol. po Kr.), je v Cerkvi in v 

svetu zavel nov veter v smislu razumevanja in izvrševanja papeške službe.  

 

Čeprav je res, da papež Frančišek nadaljuje poslanstvo svojih predhodnikov in je njegova skrb 

posvečena ohranjanju neokrnjenosti nauka Cerkve, pa so njegove odločitve drzne, in vsaj zdi se, da 

izvirajo iz konkretnih srečanj z ljudmi in poznavanj njihovih stisk ter navidezno brezizhodnih 

življenjskih situacij. V Frančiškovem pontifikatu so morda največ medijskega zanimanja in zanimanja 

med verniki ter ljudmi nasploh vzbudile škofovska sinoda ali zborovanje škofov o družini leta 2015 v 

Vatikanu,1 sprememba kanonov Zakonika cerkvenega prava (ZCP) in v tej zvezi sprememba 

kanonskega sodnega postopka za ugotavljanje ničnosti zakona leta 20152 ter za prihodnje leto 

napovedana izredna škofovska sinoda za Amazonijo,3 ob kateri so se pojavile špekulacije o tem, da 

bi se lahko razpravljalo o viri probati, poročenih moških, ki bi se v tistem delu sveta posvetili v 

duhovnike. V nadaljevanju se bomo ustavili ob poudarkih sinode o družini in spremembah sodnega 

postopka.  

 

V Katoliški cerkvi je papež tisti, ki s sprejeto zakonito izvolitvijo prejme polno in vrhovno (nedeljeno) 

oblast (prvi paragraf kanona 332 ZCP). Prav tako ima papež nad vesoljno Cerkvijo zakonodajno oblast 

(kakor tudi koncil ali cerkveni zbor), medtem ko na primer škofovska konferenca to oblast izvršuje 

v določeni krajevni cerkvi in škof v svoji škofiji. Papež ima tudi najvišjo sodno oblast, škofje pa jo 

imajo v mejah svojih pristojnosti (kanon 135 ZCP).4 To je v kontekstu te razprave treba vsaj na 

kratko omeniti, da bi mogli delno razumeti naravo dveh dokumentov, o katerih bomo govorili.  

 

Prvi dokument je posinodalna apostolska spodbuda Radost ljubezni (RL), ki je izšel kot odgovor na 

redno škofovsko sinodo o družini. Po zaključku sinode papež običajno izda posinodalni dokument, v 

katerem strne njene glavne misli in napotke. Ker je bila razprava o ločenih in znova civilno poročenih 

oziroma takšnih, ki po ločitvi preprosto živijo z novim partnerjem, na omenjeni sinodi izredno burna 

in odmevna, je bilo pričakovanje posinodalnega dokumenta izjemno veliko. RL je zelo bogato 

besedilo, ki celostno obravnava družino z različnih zornih kotov. Spregovori o vzgoji otrok, ljubezni 

v zakonu, čustvih, spoznavanju telesa pa tudi o pripravi na poroko, izzivih kriz, spolni vzgoji in 

posredovanju vere. Osmo poglavje, ki je žal izzvalo največ polemik in zanimanja, saj so zaradi tega 

drugi poudarki ostali v senci, spregovori o veliki žalosti današnjega časa: o razdrtih zakonih in 

družinah. Tukaj se papež Frančišek izkaže za izredno človeškega, ko izpostavi, da je treba biti 

pozoren na to, kako ljudje zaradi svojih družinskih odnosov živijo in trpijo. Izogibati se je treba 

sodbam, ki ne upoštevajo zapletenosti različnih primerov (točka 296 RL). Papež zapiše tudi, da 

"ni več mogoče trditi, da se vsi, ki živijo v kakršnem koli 'nepravilnem 
primeru', nahajajo v stanju smrtnega greha", saj "lahko obstajajo 
dejavniki, ki omejujejo sposobnost odločanja" (točka 301 RL). 
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Papež priznava, da 

"se včasih obnašamo kakor nadzorniki milosti, in ne kot njeni 
podeljevalci. Vendar Cerkev ni carinska postaja. Cerkev je Očetova hiša, v 
kateri je prostor za vsakega, še posebej za tistega s težkim življenjem" 
(točka 310 RL). 

Na koncu osmega poglavja je papeževo povabilo duhovnikom, naj prisluhnejo ljudem in vstopijo v 

"središče drame ljudi" ter razumejo njihovo stanje in jim pomagajo bolje živeti ter najti mesto v 

Cerkvi (točka 312 RL). Papeški dokument, veljaven za vso Cerkev, vabi torej k spremljanju ljudi, ki 

so v težkih položajih, teh pa se ne bi smelo obremenjevati samo z razlaganjem moralnih norm, 

ampak jim je treba pokazati svetlejšo pot.5 

Z dokumentom RL so vzniknila vprašanja o tem, za kakšne vrste nauk gre. Leta 1990 je Kongregacija 

za nauk vere izdala Navodilo o poklicanosti teologa v Cerkvi,6 v katerem je opredelila tri stopnje 

nauka: nezmotljiv, dokončen in reden, a nedokončen. Papeški dokument RL je verjetno slednji, 

kakor tudi sicer večina aktualnih dokumentov s področja nauka, to pa nakaže tudi papež sam v 3. 

točki RL. Kar je v Dogmatični konstituciji o Cerkvi (C) povedal 2. vatikanski koncil, se lahko nanaša 

na dokument RL: 

"To religiozno poslušnost volje in razuma je treba na poseben način 
izkazovati verodostojnemu učiteljstvu rimskega škofa tudi takrat, ko ne 
govori z najvišjo učiteljsko oblastjo (ex cathedra); spoštljivo je namreč 
treba priznavati njegovo vrhovno učiteljstvo in se iskreno držati od njega 
izrečenih razsodb, v skladu z njegovo jasno mislijo in voljo; to misel in 
voljo pa moremo razbrati predvsem ali iz narave dokumentov ali iz 
pogostnega učenja istega nauka ali iz načina izražanja" (št. 25, C).7 

Drugi dokument, s katerim je papež Frančišek dodobra razburkal morje sodne veje oblasti, je 

njegovo apostolsko pismo, ki ga je kot zakonodajalec izdal v obliki motuproprija (po lastnem nagibu) 

- Gospod Jezus, usmiljeni sodnik (GJUS). Z njim se spreminja sodni postopek za ugotavljanje ničnosti 

zakona, prav tako pa so bili z njim odpravljeni nekateri kanoni v ZCP in nadomeščeni z novimi.8 

Naj opozorimo, da je papež vrhovni zakonodajalec za vso Cerkev, polnost njegove zakonodajne 

oblasti pa se zrcali v vseh aktih, ki jih izda Sveti sedež. Papež lahko razveljavi ali spremeni že 

veljavne zakone, tudi tiste, ki so jih izdali njegovi predhodniki. 

Najpomembnejši papeški dokumenti so tisti, ki so izdani v obliki apostolske 
konstitucije, s katero se razglašajo dogme, liturgične določbe ali ureditve 
zakramentov. 

Dokumenti druge stopnje so papeške bule, ki izhajajo že iz časa papeža Inocenca VIII. (1484-1492). 

Z njimi se podeljujejo privilegiji. So zelo redke (zadnjo je izdal papež Frančišek leta 2015 in z njo 

posredno podelil privilegij, da je lahko vsak duhovnik podelil odvezo od greha splava, pred njim pa 

sv. papež Janez Pavel II. leta 1998, ki je z njo napovedal veliki jubilej leta 2000). V splošni jezikovni 

rabi se izraz papeška bula uporablja za vsak papeški dokument s kovinskim pečatom. Po pomembnosti 

nato sledijo apostolska pisma, ki so najbolj razširjeni pravni akti papežev. Med njimi najdemo 

enciklike, s katerimi se opisuje kaj v vezi z naukom ali pa se z njimi nakažejo programske usmeritve 

pontifikata, in motuproprije, s katerimi želi papež po lastnem nagibu nekaj spremeniti, uzakoniti, 

sporočiti (kot je bilo to z dokumentom GJUS). V hierarhiji papeških dokumentov najdemo nato še 

papeška pisma. Z njimi se kakšnemu škofu ali skupini dajejo pastoralni napotki. Omenimo še 

apostolske spodbude, ki se izdajajo po zaključku škofovske sinode.9  
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Prej omenjeni dokument GJUS, ki je posegel v ZCP, je na kanonskopravnem področju izredno 

dobrodošel. Ne zgodi se prav pogosto, da zakonodajalec s spremembami poseže v ZCP, če pa že, te 

niso tako drastične. Ker je pravo nekaj živega in ker raste in se razvija skupaj z ljudmi, družbo in 

kulturo, je prav, da odgovarja na spremembe in se v danih okvirih spreminja tudi samo, seveda vedno 

v skrbi za pravičnost in resnico, "omenjene zakonodajne spremembe in pastoralne spodbude najvišje 

cerkvene oblasti [pa] so konkreten odziv na nove družbene potrebe in spremembe".10  

 

Cerkvena sodišča v Katoliški cerkvi se pretežno ukvarjajo z zakonskim pravom. Ugotavljajo ničnost 

ali pa veljavnost nekega zakona med možem in ženo. Na potek tovrstnega sodnega postopka vpliva 

več dejavnikov, vsekakor pa je za dobro učinkovitost potrebno, da ima sodišče zadosti osebja in 

druge pogoje za delovanje. Po kanonskem pravu je bila do leta 2015 za razglasitev ničnosti zakona 

(poroke) potrebna dvostopenjska soglasna sodba. Prvostopenjsko sodišče je svojo razsodbo ali 

odločitev po službeni dolžnosti izročilo drugostopenjskemu, ki je odločitev prvostopenjskega potrdilo 

ali ne. Če je razsodilo drugače kot sodišče na prvi stopnji, je v proces odločanja moralo vstopiti še 

tretje sodišče, kar pa je za območje Slovenije, kjer delujeta le dve sodišči, pomenilo, da ga je 

moralo določiti vrhovno sodišče apostolske signature v Vatikanu (v njegovi pristojnosti so med drugim 

ustanovitve pokrajinskih sodišč in podaljševanje pristojnosti, sodi pa tudi v upravnih sporih).11 Prva 

pomembna novost, ki jo je z dokumentom GJUS na področju kanonskega prava uvedel papež 

Frančišek, je ta, da je odslej za razglasitev ničnosti zakona potrebna le sodba prvostopenjskega 

sodišča, ki po tem, ko potečejo roki za pritožbo, postane dokončna in izvršilna. Prizadeti ali 

oškodovani stranki pa v določenem roku ostaja možnost pritožbe. S tem je zavarovana pravica do 

pravičnega sojenja. Druga novost, do katere je na področju zakonskega prava prišlo z novo 

zakonodajo, pa je možnost skrajšanega postopka na sodišču. Če sta obe stranki (zakonca) prepričani 

v ničnost svojega zakona, lahko skupaj vložita tožbeni spis. Sodni vikar lahko v takem primeru odobri 

skrajšani postopek le, če obstajajo tudi okoliščine, dejstva in osebe, ki izčrpne preiskave in 

dokazovanja ne zahtevajo ter potrjujejo neveljavnost zakona (2. točka kanona 1683 ZCP). V 

skrajšanem postopku sodbo izda škof, če pride do moralne gotovosti o ničnosti zakona.12 Skrajšani 

postopek pomeni, da odpadejo nekatera redna procesna opravila ravno zato, ker so dokazi tako 

rekoč na dlani.13  

 

Frančiškova sodna reforma je bila pri ljudeh izredno dobro sprejeta.14 Tisti, katerih zakon je 

razpadel in so v srcu prepričani, da niti ni bil veljavno sklenjen, zaradi nove zveze ali pa zaradi 

pomiritve vesti želijo, da to preveri Cerkev oziroma cerkvena oblast. Pot do tega je sedaj zaradi 

enostopenjske sodbe krajša. Prav tako je krajši tudi sodni postopek ob očitni ničnosti. Kadar sodišče 

razglasi ničnost zakona, se lahko stranki (razen v izjemnih primerih) na novo poročita in začneta 

novo pot. Papež z apostolsko spodbudo RL s posebno skrbjo gleda na ljudi, za katere se zdi, da jim 

je zaradi objektivnega stanja (razveza in nova civilna zveza) otežen prejem zakramentov. Pravilno 

razumevanje nauka, poglobitev v človekovo dramo in iskrena želja popeljati ga k spravi bodo privedli 

do srečnih zakoncev, družin in družbe. 

mag. Sebastijan Valentan 
mag. kanonsko-pravnih znanosti, 

sodnik cerkvenega sodišča v Mariboru, 

OPOMBE 
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