
Religijsko javno pravo 
 

Pravna praksa št. 30-31/2018, str.20-22  

© 2018 LEXPERA - Vse pravice pridržane. 
 

 

Če je kdo že v prejšnjem članku o kanonskem ali cerkvenem pravu na sploh1 izvedel kaj 

novega, potem mu bo vsebina, ki se skriva za današnjim naslovom, še novejša. Predstavljen bo 

za slovenski prostor nenavaden in doslej v glavnem neuporabljen izraz, ki se dotika področij, 

na katerih država pravno ureja razmerja s Katoliško cerkvijo in drugimi verskimi skupnostmi. 

Človek je religiozno bitje. To je dejstvo, ki ga potrjuje osebna, zgodovinska ali pa kulturna 

izkušnja. Religija pomeni sprejetje vere ali določenih prepričanj. Gre torej za odnos med človekom 

in Bogom ali božanstvom. Verovanje se navzven kaže v čaščenju božanskosti, v spoštovanju verskih 

predpisov, kot so prazniki, post in verska oblačila, v morali ali kodeksu ravnanja. Človekov odnos z 

Bogom je nekaj intimnega in sam po sebi nima nič skupnega s pravom, vseeno pa ima ta odnos 

družbeno razsežnost, kadar vključuje etična načela, po katerih se verni človek ravna. Ta načela 

lahko človeku predstavljajo življenjski ideal, kar vpliva tudi na družbo. Nenazadnje so judovska, 

krščanska ali pa muslimanska civilizacija nastale na osnovi religije. Odnos človeka z Bogom ima 

tudi kolektivni ali skupnostni vidik, kajti tisti, ki sledijo isti religiji, se povezujejo v skupnost, da 

bi vero lahko lažje živeli. Ker religija vpliva na človekovo ravnanje v družbi, jo to povezuje s 

pravom, s čimer postane tudi pravna okoliščina. Človekov odnos z Bogom se razvija tako zunaj kot 

znotraj verskih skupnosti po načelih njihovih lastnih pravnih ureditev, med katerimi posebno mesto 

zavzema kanonsko pravo, torej pravo Katoliške cerkve. 

Pravna razsežnost verskih ravnanj 

Da bi razumeli, po čem se verske skupnosti razlikujejo od drugih družbenih skupin ali subjektov, je 

treba poznati njihov koncept. Lahko rečemo, da je neka verska skupnost neodvisna skupina, ki je 

osnovana in organizirana na podlagi skupnega verovanja. Seveda se posledično pojavi vprašanje, 

kako sploh priti do pravne utemeljitve tega, kaj je religija. Ob številnih novih verskih gibanjih je 

odgovor še težje najti. Do njega nas lahko pripelje vpogled v to, kako sodna praksa ločuje verske 

skupnosti od ostalih skupin. Običajno je to na osnovi tega, kar neko religijo splošno določa: nauk, 

bogočastje, spoštovanje verskih predpisov ter način življenja in delovanja. 

Številna družbena in pravna ravnanja verskih skupnosti imajo posledice tudi v civilnem življenju in 

pravu določene države. Tukaj mislimo na primer na institut (lat. institutum) cerkvene poroke, ki 

je v mnogih državah urejena tako, da je tudi civilno priznana in se mladoporočencem ni treba 

poročati dvakrat,2 ali pa na institut lastništva verskih objektov in religijski pouk. Ti izrazi verske 

narave učinkujejo v javnem oziroma državnem pravu. 

Državno cerkveno pravo 

Kot že rečeno, se člani verskih skupnosti ravnajo po svojem lastnem pravu, ki se je oblikovalo skozi 

stoletja in je še zmeraj živo. Kadar država z verskimi skupnostmi ureja pravna razmerja, pa ne 

moremo več govoriti o kanonskem ali kakšnem drugem lastnem pravu, ampak o pravu države, saj 

sama prevzame pobudo urejanja tovrstnih odnosov. To je v demokratičnih družbah povsem 
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normalno, saj država verskih skupnosti ne more kar ignorirati. Za ureditev, ko država ureja takšna 

pravna razmerja, se je v pravni znanosti evropskih držav uveljavil pojem "državno cerkveno pravo" 

ali pa "cerkveno pravo države". 

Vse do konsolidacije modernih držav v 16. stoletju je bilo državno cerkveno pravo sinonim za 

kanonsko pravo. Po razdrobitvi Evrope in krščanstva zaradi protestantske reforme pa sta kanonsko 

pravo in državno cerkveno pravo postali ločeni disciplini. Prav protestantska ideja, da je urejanje 

cerkvenih zadev stvar knezov, je privedla do tega, da se je civilno ali državno pravo začelo ukvarjati 

s cerkvenimi stvarmi. Pravo, ki je bilo v domeni civilne oblasti, je začelo urejati predpise, ki so bili 

prej povsem cerkvene narave. To se je zgodilo tako v protestantskih kot v katoliških 

deželah.3 Pojav liberalizma privede tudi do ideje, da je država edini vir prava in da je religija 

ločena od civilne ureditve. Cerkveno pravo postaja vedno bolj stvar države oziroma posebna veja 

državnega prava, ki ureja versko življenje posameznikov in verskih skupnosti na civilnem področju, 

četudi teoretično v njihovo interno pravo ne posega. 

Čeprav naša veda zadeva široko paleto zunanjih izrazov verske pojavnosti, relevantnih v civilni 

sferi, pa se želim osredotočiti na te, ki so bolj navzoči v slovenskem kulturnem okolju, ki ima v 

glavnem krščanske korenine. Državno cerkveno pravo je nastalo na osnovi dolge zgodovine odnosov 

civilnih oblasti s krščanskimi cerkvami, še posebej s katoliško, in tako je danes za verska področja, 

ki jih ureja država, v nemško govorečih deželah uveljavljen izraz Staatskirchenrecht, v 

Španiji derecho eclesiástico del Estado, v Angliji Ecclesiastical Law, v Franciji droit civil 

ecclésiastique, v Italiji pa diritto ecclesiastico dello Stato ali kar diritto ecclesiastico.4 Zato se 

vprašanje, zakaj takšnega pojma v slovenski strokovni literaturi skoraj ni zaslediti,5 ponuja kar 

samo od sebe. Eden od možnih razlogov je, da so bila razmerja med Cerkvijo in državo v času 

komunistične diktature pod skrbnim nadzorom partije, ki ji zunanji izrazi cerkvene dejavnosti niso 

bili povšeči, nujne in bolj navidezne vezi s Katoliško cerkvijo pa je država ohranjala samo zaradi 

mednarodnega videza. V takšnem ozračju se verjetno tudi pravna stroka ni posebej trudila, da bi 

državno cerkveno pravo razvijala kot samostojno pravno panogo. Po petindvajsetih letih slovenske 

samostojnosti in demokratizacije verjetno ni več ovir, da bi k zadevi pristopili celostno in svobodno. 

Posloveniti obstoječo materijo 

Da pravna razmerja med državo in Cerkvijo ter drugimi verskimi skupnostmi v Sloveniji obstajajo, 

ni treba posebej poudarjati, konkretneje pa jih bomo obravnavali v kakem prihodnjem prispevku. 

Kadar je država tista, ki ureja področja verske narave, gre za posebno pravno materijo ali vejo. V 

slovenščini bi jo glede na že znane tuje izraze zlahka poimenovali kot državno cerkveno pravo 

oziroma javno cerkveno pravo,6 če z besedo javno mislimo na državo.7 Ker tudi kanonsko pravo v 

svoji terminologiji uporablja izraz npr. javne pravne osebe (lat. personae iuridicae publicae, kanon 

116 Zakonika cerkvenega prava, v nadaljevanju ZCP),8 moramo paziti, da te vsebine ne 

zamenjujemo z javnim oziroma državnim pravom. Narediti pa moramo še en korak naprej. Države 

po Evropi (in drugje) danes ne urejajo več pravnih razmerij samo s katoliško in drugimi krščanskimi 

cerkvami, ampak tudi z ostalimi verskimi skupnostmi. S tega vidika se zato zdi ustrezneje govoriti 

o državnem pravu verskih skupnosti, kar je drugod že postal uveljavljen termin in del pravne 

znanosti (Italija, Češka, Poljska, Nemčija),9 glede na slovensko pravno terminologijo pa bo, po 

mojem mnenju, še najustreznejši slovenski izraz religijsko javno pravo,10 definicija pa bi se glasila 

takole: 

"Religijsko javno pravo je posebna pravna veja, ki na pobudo države 
ureja razmerja med njo in verskimi skupnostmi. Je instrument za 
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zagotavljanje verske svobode državljanov kot temeljne človekove 
pravice." 

Zaradi družbene naravnanosti človeka ali zaradi narave religije kot take vera ni samo stvar 

posameznika, ampak tudi skupnosti ljudi. Velike religije so že po svoji naravi občestvene. 

Pomembni izrazi religij, ki se kažejo v civilni družbi, so posledica življenja in delovanja v verski 

skupnosti. Organiziranost njenih pripadnikov, čaščenje, nauk, spoštovanje predpisov in načel, 

delovanje internih združenj in tudi financiranje so elementi, ob katerih se razvija religijsko pravo 

države. Ta zvrst prava je odvisna od tega, kako država v svoji ureditvi obravnava verske skupnosti. 

Ne more jih prezreti, saj so te skupine, kot recimo Katoliška cerkev marsikje po svetu, močno 

zakoreninjene v družbi s svojo prepoznavno navzočnostjo in ustaljeno organiziranostjo. Država kaže 

zanimanje za verske skupnosti iz več razlogov. Nekatere države želijo te skupnosti obvladovati ali 

nadzirati in si jih z restriktivnimi metodami podrediti, druge jim podelijo pravni status, ki se 

razlikuje od tistega, ki ga ima državna religija, spet tretje pa jih priznajo kot subjekte s pravico 

do verske svobode in jim s tem dopuščajo njihove specifičnosti in omogočajo poslanstvo.11 

Omejitev javnih oblasti v odnosu do religije 

Posebna veja javnega prava, ki obravnava razmerja, povezana z religijo in verskimi skupnostmi, se 

dotika verske izraznosti v družbi. Kjer država pojmuje religijo kot pretežno politični dejavnik, se 

čuti poklicana, da ureja tudi versko življenje državljanov. Če pa pojmuje religijo kot del življenja 

ljudi, ki je zunaj njenih pristojnosti, se država zaveda, da je njena navzočnost v določenem 

področju zasebnega in družbenega življenja omejena zaradi svobode državljanov in avtonomije 

verskih skupnosti. Iz preteklih izkušenj je jasno, da sta opisana modela povezana z različnimi 

družbenimi političnimi sistemi in s stopnjo verske svobode. V demokratičnih deželah, ki spoštujejo 

človekove pravice, je vloga javnih oblasti v odnosu do religije omejena. Te oblasti se ne vtikajo v 

religijo in njene nauke, ampak priznavajo, spodbujajo in varujejo versko svobodo.12 

Religijsko javno pravo povezuje vero in družbeno ureditev. Država ni subjekt religije, saj vere ne 

živi in tudi ni članica verske skupnosti. Ker pa ureja vsa razmerja v družbi, ureja torej tudi tista, 

ki izhajajo iz verske dejavnosti državljanov in skupin (npr. verski pouk v javnih šolah, razpela na 

vladnih poslopjih). S tega vidika je država glavni subjekt religijskega javnega prava. Njegov subjekt 

je tudi oseba, ki je hkrati glavni subjekt religije. Vernik državljan (ali pa nevernik) s svojimi 

življenjskimi izbirami in aktivnostmi na tem področju ustvarja pomembne pravne odnose (na 

primer, ko zdravnik iz verskih razlogov uporabi institut ugovora vesti ali pa ko je žena muslimanka 

na delovnem mestu odeta v nikab in jo delodajalec zaradi tega toži na sodišču) in uživa pravico do 

verske svobode. Prav ta svoboda in svoboda vesti sta objekt in središče te pravne discipline. 

Sklep 

Precej na splošno in z osnovnimi pojmi sem želel vsaj nekoliko zapolniti vrzel na področju slovenske 

pravne terminologije in na področju odnosov med državo in verskimi skupnostmi. Nobena novost 

ni, da te odnose v smislu pravne ureditve ureja posebna veja prava, ki pri nas doslej kakor da ni 

imela domovinske pravice. Ker je religijsko javno pravo, ki ga kot protagonist s sodno prakso in 

zakonodajo oblikuje država, pomemben vir razumevanja odnosov v družbi, je prav, da ta disciplina 

dobi svoje mesto. Sistematičen in celosten pristop k tej tematiki bo pokazal, da vsebuje številne 

pravne vire in neizmerno zakladnico informacij in idej. 

mag. Sebastijan Valentan 
mag. kanonsko-pravnih znanosti, 

sodnik cerkvenega sodišča v Mariboru, 
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