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I UVOD 
 
Konkordati so dvostranski sporazumi, s katerimi katoliška cerkev in država urejata pravna in 
dejanska vprašanja, ki zadevajo notranjepravno ureditev v posameznih suverenih državah. 
Za sporazume z drugimi cerkvami se običajno uporablja izraz cerkvene pogodbe. Konkordati 
se sklepajo med Svetim sedežem kot subjektom mednarodnega prava sui generis in 
posamezno državo. Sveti sedež pomeni vrhovno in osrednjo oblast v Katoliški cerkvi in je 
njen osrednji in najvišji vodstveni organ, ki je pristojen, da priznava nove države in da z 
državami sklepa konkordate ali druge mednarodne pogodbe (deloma povzeto po Drenik, 
2001). 
 
Zelo poenostavljeno rečeno, se s konkordatom dogovorno urejajo razmerja med 
rimskokatoliško cerkvijo in posvetnimi oblastmi. Zgodovinsko gledano gre za dolgo prakso, 
saj je bil prvi konkordat sklenjen že v 12. stoletju (t.i. Wormski konkordat), razmahnili pa so 
se zlasti po letu 1801, ko je bil sklenjen Napoleonov konkordat. Konkordati so lahko splošne 
narave ali pa urejajo specifična vprašanja iz razmerij med državo in rimskokatoliško cerkvijo 
(npr. konkordat o navzočnosti kaplanov v vojski). Običajno urejajo štiri vsebinske sklope 
vprašanj:  

- država se pogodbeno zaveže, da bo zagotavljala vsesplošno versko in 
svetovnonazorsko svobodo, k čemer jo največkrat zavezuje že ustava, 

- država in cerkev se dogovorita za sodelovanje na v sporazumu navedenih področjih 
(npr. verski pouk na javnih šolah, delovanje teoloških fakultet na javnih univerzah, 
cerkveni davek ali drugačno financiranje cerkve), 

- država in cerkev se dogovorita o dotacijah, plačevanju duhovnikov in župnikov, 
vzdrževanju in obnovi verskih objektov itd, 

- običajno je dodana t.i. klavzula prijateljstva, ki določa, da bosta pogodbenici vsa 
odprta vprašanja in nesoglasja reševali sporazumno (povzeto po: Pengov, 2009). 

 
Dogovori med državami in Svetim sedežem so lahko različno poimenovani: konkordat, 
konvencija, pakt, modus vivendi, protokol ali sporazum – ne glede na naziv jih prevladujoča 
teorija mednarodnega prava obravnava kot prave mednarodne pogodbe. Po letu 1965 se 
izraz konkordat ne uporablja vse do sklenitve poljskega konkordata leta 1993 oz. 
portugalskega iz leta 2004. Po nekaterih pojmovanjih pa je izraz konkordat pridržan le za 
sporazume, sklenjene med Svetim sedežem in katoliškim državnim poglavarjem oz. vlado ali 
pa le za sporazume, ki celovito urejajo odnose med državo in cerkvijo, ostali dogovori pa so 
»le« sporazumi (prim. Doe str. 95 in Wikipedia).   

 
Ena izmed držav, ki ima s Svetim sedežem sklenjen sporazum, je tudi Slovenija. Sporazum 
sta sklenili Republika Slovenija kot samostojna in neodvisna država ter Sveti sedež kot 
subjekt mednarodnega prava in se nanaša na razmerja med katoliško cerkvijo kot versko 
skupnostjo in Republiko Slovenijo kot državo. 
Pogajanja so se začela julija 1999, sporazum je bil podpisan decembra 2001, Državni zbor 
pa ga je ratificiral leta 2004. Še pred ratifikacijo ga je vlada poslala Ustavnemu sodišču, ki se 
je izreklo o njegovi ustavnosti, da bi se tako odpravil kakršenkoli morebitni dvom v 
ustavnopravno korektnost preambule in vseh členov sporazuma. Ustavno sodišče ni 
ugotovilo nobenih neskladnosti in Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o 
pravnih vprašanjih je bil ratificiran 28. januarja 2004. 
 
Sporazum potrjuje načelo, da sta država in Katoliška cerkev, vsaka v svoji ureditvi, neodvisni 
in samostojni, in se zavezujeta k polnemu spoštovanju tega načela v svojih medsebojnih 
odnosih. Republika Slovenija priznava pravno osebnost Katoliške cerkve  
in vseh teritorialnih in personalnih cerkvenih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 
imajo to osebnost po normah kanonskega prava. Pravni red Republike Slovenije Katoliški 
cerkvi zagotavlja svobodo delovanja, bogočastja in kateheze, vsa izredna javna bogoslužna 
opravila in druga javna verska zbiranja pa je treba priglasiti. Cerkvena oblast je  pristojna za 
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vzpostavitev in ukinitev cerkvenih struktur, za imenovanja in cerkvene službe. Katoliška 
cerkev in njene pravne  in fizične osebe lahko svobodno vzpostavljajo in neovirano ohranjajo 
stike s Svetim sedežem in imajo polno svobodo posedovanja lastnih sredstev obveščanja ter  
pravico dostopa do vseh javnih sredstev obveščanja. Pravne osebe Katoliške cerkve lahko 
ustanavljajo združenja  in fundacije v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Nadalje 
imajo pravico, da v skladu z zakonodajo Republike Slovenije pridobivajo, posedujejo, uživajo 
in odtujujejo premičnine in nepremičnine ter pridobivajo lastninske in druge stvarne pravice 
ali se jim odpovedujejo, nadalje da ustanavljajo in upravljajo šole vseh vrst in stopenj, dijaške 
in študentske domove ter druge izobraževalne in vzgojne ustanove. Sporazum ureja še 
vzdrževanje kulturnih spomenikov v cerkveni lasti, pastoralno delovanje v bolnišnicah, 
domovih za ostarele, zaporih in drugih ustanovah, v katerih je oteženo svobodno gibanje 
oseb ter ustanavljanje oz. delovanje socialnih cerkvenih ustanov in organizacij.   
 
V tej raziskovalni nalogi bomo pregledali, katera področja so urejena s konkordati med 
Svetim sedežem in nekaterimi drugimi državami članicami EU ter katere pravice obsegajo te 
pogodbe na področju vzgoje in izobraževanja, kulturne dediščine, duhovne oskrbe in 
gospodarskih oz. finančnih vprašanj. Podatke smo pridobili iz dostopnih besedil konkordatov 
s spletne strani Papeške univerze Gregoriana. 
 
 
II PRIMERJALNI PREGLED SPORAZUMOV MED NEKATERIMI DRŽAVAMI EU IN 

SVETIM SEDEŽEM 
 
 
2.1 Hrvaška  
 
Hrvaška ima s Svetim sedežem sklenjene 4 sporazume: 

- sporazum o pravnih vprašanjih iz leta 19961, 
- sporazum o sodelovanju na področju vzgoje in kulture iz 19962, 
- sporazum o duhovni oskrbi pripadnikov oboroženih sil in policije iz 19963 ter 
- sporazum o gospodarskih vprašanjih4 (1998). 

 
Sporazum o pravnih vprašanjih med drugim ureja neodvisnost in samostojnost cerkve in 
države na svojih področjih, priznava Katoliško cerkev (v nad.: KC) in njenim ustanovam 
pravno osebnost, pravico opravljanja apostolskega poslanstva, pravico svobodnega urejanja 
cerkvene organizacije in imenovanj. Sodne preiskave klerikov so možne le po predhodnem 
obvestilu sodišča pristojnih cerkvenih oblasti. Sporazum določa dela proste dni (nedelje in 
določene cerkvene praznike), daje pravico cerkvenim pravnim osebam, da kupujejo, 
posedujejo, uporabljajo in odsvajajo premično in nepremično premoženje, ustanavljajo 
fundacije, gradijo cerkve in druge stavbe, pravico do svobode tiska, dostopa do državnih 
sredstev javnega obveščanja (časopisi, RTV). Sporazum ureja veljavnost cerkvenih porok, 
priznava pravico vernikov do združevanja, KC ima pravico ustanavljati izobraževalne 
ustanove v skladu z zakonodajo, skrbeti za duhovno oskrbo v zaporih, bolnišnicah, 
zdraviliščih, sirotišnicah in v vseh zdravstvenih in socialnih ustanovah javne ali zasebne 
narave. KC lahko v skladu z zakonom ustanavlja karitativne in socialne ustanove, pristojni 
organi pa bodo s cerkvenimi oblastmi sklenili dogovor o finančni pomoči države ustanovam 
KC, ki opravljajo splošno koristno dejavnost (ustanovama RKC koje su u službi općega 
dobra društva) (čl. 17).  

                                                           
1
 Dostopen na: https://www.iuscangreg.it/conc/croazia-1996-I.pdf. 

2
 Dostopen na: https://www.iuscangreg.it/conc/croazia-1996-II.pdf. 

3
 Dostopen na: https://www.iuscangreg.it/conc/croazia-1996-III.pdf. 

4
 Dostopen na: https://www.iuscangreg.it/conc/croazia-1998.pdf. 

https://www.iuscangreg.it/conc/croazia-1996-I.pdf
https://www.iuscangreg.it/conc/croazia-1996-II.pdf
https://www.iuscangreg.it/conc/croazia-1996-III.pdf
https://www.iuscangreg.it/conc/croazia-1998.pdf
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Določbe sporazuma o pravnih vprašanjih o pravici cerkve do ustanavljanja izobraževalnih 
ustanov, duhovni oskrbi in o finančni pomoči ustanovam, ki opravljajo splošno koristno delo 
so podrobneje razdelane v posebnih sporazumih in so opisane v nadaljevanju. 
 
Vzgoja in izobraževanje 
 
Država se zavezuje, da bo zagotovila pouk katoliškega verouka na vseh javnih osnovnih in 
srednjih šolah ter v predšolskih ustanovah kot obvezni izbirni predmet pod pogoji, pod 
katerimi se opravlja pouk ostalih obveznih predmetov. Vzgojno-izobraževalni sistem v javnih 
predšolskih zavodih in vseh šolah, vključno z visokošolskimi, v obzir jemlje vrednote 
katoliške etike. Svoboda vesti vključuje pravico do izbire verouka. Katoliški verouk poučujejo 
kvalificirani učitelji, ki so po presoji cerkve primerni in ki ustrezajo državnim predpisom. 
Spričevalo o primernosti jim izda škof (dijecezanski biskup). Vsi učitelji verouka so del 
učiteljskega zbora. O programu in načinu poučevanja verouka bo sklenjen poseben 
sporazum med vlado in škofovsko konferenco. Cerkev lahko v šolah v dogovoru s šolskimi 
oblastmi organizira tudi druge dopolnilne vzgojne ali versko-kulturne dejavnosti ali 
predavanja na višješolskih ustanovah. Programe, vsebine, učbenike in didaktično gradivo za 
verouk sestavlja škofovska konferenca in jih predloži pristojnim državnim organom, da jih 
vključijo v šolske programe. Država financira izdelavo in tisk učbenikov v skladu s predpisi za 
ostale učbenike. 
KC ima pravico ustanavljati vrtce in šole katerekoli stopnje, ki pri uresničevanju načrta, 
programov obveznih predmetov in izdajanju spričeval spoštujejo državne predpise. Katoliške 
šole  s priznanim programom (škole s pravom javnosti)  imajo enake pravice in dolžnosti kot 
državne šole in imajo pravico do denarne pomoči, kot jo predvideva hrvaška zakonodaja. 
Državni zakoni urejajo njihovo pravno organizacijo, način priznavanja strokovnih nazivov in 
diplom. Hrvaška zagotavlja finančna sredstva Katoliški teološki fakulteti in njenim enotam, 
cerkev lahko ustanavlja nove visokošolske ustanove, Hrvaška pa bo zanje po predhodnem 
dogovoru zagotavljala ustrezna sredstva in priznala programe. Sporazum določa še, da 
imajo cerkveni inštituti za izobraževanje učiteljev verouka in drugih pastoralnih delavcev, ki 
so ustanovljeni po kanonskem pravu, položaj šole s priznanim programom v skladu s 
hrvaško zakonodajo. Država za učitelje in druge zaposlene teh inštitutov zagotavlja sredstva, 
kot je to predvideno z zakonodajo o katoliških visokih šolah.  
Določene so še pravice KC, da dostopa do državnih sredstev javnega obveščanja (zlasti 
RTV), o čemer bo sklenjen poseben sporazum med škofovsko konferenco in državo. Cerkev 
pa ima tudi pravico, da ima lastna sredstva javnega obveščanja v skladu s cerkvenimi in 
državnimi zakoni. Država pa se še zavezuje, da bo pazila, da bodo v sredstvih javnega 
obveščanja spoštovana čustva katolikov in temeljne človeške vrednote etične in verske 
narave.  
 
Duhovna oskrba  
 
Po posebnem sporazumu o duhovni oskrbi pripadnikov vojske in varnostnih služb 
(redarstvena služba) je  ustanovljen vojaški ordinariat s sedežem v Zagrebu, ki ga vodi škof - 
vojaški ordinarij, ki mu pomagajo generalni vikar in vojaški kaplani. Ordinariat je pristojen za 
vojake in pripadnike varnostnih služb in druge tam stalno zaposlene, za člane njihovih družin, 
za kadete in zaposlene v vojaških in varnostnih šolah  ter ustanovah. Zaposleni v ordinariatu 
se morajo pri pastoralnem delu vključiti v vojaško sredino in svojo službo opravljati s 
spoštovanjem pravil vojaških oz. varnostnih oblasti, kanonskega prava in v skladu z 
odredbami vojaškega ordinarija. 
Ministrstvo za obrambo in ministrstvo za notranje zadeve bosta skrbela za materialno 
vzdrževanje osebja vojaškega ordinariata ter za materialne pogoje za delo ordinariata, zlasti 
za njegov sedež ter za primerna mesta za bogočastje. S kasnejšim sporazumom, ki bo 
sklenjen med državo in med škofovsko konferenco, bo narejen pravilnik o natančnejšem delu 
ordinariata.  
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Kulturna dediščina 
 
Področju kulturne dediščine je namenjen en člen sporazuma o sodelovanju na področju 
vzgoje in kulture. Kulturna in umetniška dediščina KC sta del hrvaške kulturne dediščine. 
Potrebno je sodelovanje med cerkvijo in državo, da se dediščina popiše, ohrani, povečuje in 
da je dostopna državljanom. Za to se bo ustanovila mešana komisija. Država se obvezuje, 
da bo sistemsko materialno podpirala obnovo in ohranjanje spomenikov verske kulturne 
dediščine in umetniških del v posesti cerkve. Država se nadalje zavezuje, da bo cerkvi vrnila 
nezakonito odvzete matične in druge knjige (prim. 13. člen).  
 
Gospodarska vprašanja 
 
O vprašanju financ sta pogodbenici leta 1998 sklenili naknaden poseben sporazum. V prvem 
členu je določeno, da lahko cerkev svobodno prejema miloščino in običajna darila ter druge 
prispevke vernikov za vzdrževanje cerkva, za kar ne veljajo določbe davčnega sistema 
države. 
Nadalje je dogovorjeno, da bo država KC vrnila zaseženo premoženje v naravi, z 
nadomestno stvarjo, kadar prvo ni mogoče, ali s plačilom denarnega nadomestila. Popise 
pripravi posebna mešana komisija, sestavljena iz enakega števila članov predstavnikov vlade 
in škofovske konference. Denarno nadomestilo se plačuje v 4 letnih obrokih na račun 
Osrednjega fonda Hrvaške škofovske konference za cerkvene ustanove. 
Ker država priznava KC splošno koristno delo na področju kulture, vzgoje, družbe in etike, ji 
za pospeševanje splošnega dobra iz državnega proračuna nakazuje mesečne zneske, ki 
odgovarjajo višini dveh povprečnih bruto plač, pomnoženih s številom župnij. V ta sredstva 
so poleg denarja za vzdrževanje duhovnikov in drugih cerkvenih uslužbencev vključeni še 
stroški izgradnje in vzdrževanje cerkva in pastoralnih središč, ki niso kulturni spomenik, in 
prispevek za karitativno dejavnost KC.  Sredstva se mesečno nakazujejo Osrednji ustanovi 
Hrvaške škofovske konference za vzdrževanje duhovnikov in drugih cerkvenih uslužbencev, 
ki jo ustanovi škofovska konferenca, enako pa bodo naredile (nad)škofije za svoje območje. 
Te ustanove bodo potem zagotavljale sredstva za mesečne plače cerkvenih uslužbencev, ki 
delajo v pastorali. Zaradi reševanja pokojninskega zavarovanja duhovščine in redovnikov, ki 
niso dopolnili 65 let in katerih vprašanje pokojnine dotlej ni bilo rešeno, se zgoraj omenjena 
sredstva za prvih deset let veljavnosti sporazuma povišajo za 20 %.  
Sporazum pravnim osebam katoliške cerkve v davčnem sistemu daje status neprofitnih 
organizacij, kar pa ne velja za njihove profitne dejavnosti.  
Poleg tega bo država vsako leto na priporočilo škofa (dijecezanskog biskupa) proučila in 
finančno podprla še druge splošno koristne posebne programe in projekte cerkve. 
Na predlog škofa (dijecezanskog biskupa) bodo razvojni načrti mest predvideli primerne 
lokacije za gradnje novih cerkva in cerkvenih zgradb. Pristojni organi bodo po svojih 
zmožnostih pripevali k izgradnji in obnovi cerkvenih stavb.  
 
 
2.2 Latvija 
 
Sporazum med Latvijo in Svetim sedežem je bil podpisan novembra 20005, veljati pa je začel 
leta 2002. Nadomestil je sporazum iz leta 1922. 
 
Sporazum obsega 4 večje vsebinske sklope:  

- pravni status Katoliške cerkve: 
o Sveti Sedež in država sta vsak na svojem področju avtonomna  in neodvisna, 

(1. člen) 
o Latvija priznava KC v Latviji status pravne osebe (2. člen) 

                                                           
5
 Dostopen na: https://www.iuscangreg.it/conc/lettonia-2000.pdf. 

https://www.iuscangreg.it/conc/lettonia-2000.pdf
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o KC in verniki imajo pravico do svobodne komunikacije in kontaktov s Svetim 
sedežem in drugimi cerkvenimi ustanovami (3. člen)  

o opredeljena je svoboda verskega delovanja (4. člen) 
o imenovanje škofov je v izključni pristojnosti Svetega sedeža (5. člen)  
o Latvija zagotavlja nedotakljivost vseh krajev čaščenja (6. člen) 
o nedotakljivost spovedi (7. člen) 
o cerkvene poroke (8. člen) 
o pravice KC, da ima v pastoralnem delovanju pravico do medijev, svobode 

govora in svobodo združevanja vernikov ter dostopa do bolnišnic, zaporov, 
sirotišnic itd (9. člen ) 

o pravica KC do sporazumne vrnitve nezakonito odvzetega premoženja (10. 
člen) 

o členi 11-13 urejajo položaj najpomembnejšega latvijskega katoliškega 
svetišča Aglona 

- delovanje Katoliške cerkve na področju izobraževanja: 
o učenje verouka v šolah (14. -17. člen) 
o katoliške šole (18.-19. člen) 
o Veliko semenišče v Rigi (20. člen) 
o o vključitvi Teološke fakultete v Latvijsko univerzo se bosta pogodbenici še 

pogajali (21. člen) 
o kulturna in umetniška dediščina KC (22. člen) 

- versko delovanje v vojski  
o delovanje vojaškega ordinariata (23.-25. člen) 
o civilno služenje študentov semenišča (26. člen) 

- versko delovanje v zaporih (30. člen) 
 

 
Vzgoja in izobraževanje 
 
O delovanju KC v šolstvu ima konkordat posebno poglavje (gl. člene 14–19).  
Latvija priznava pravico staršev, da otrokom omogočijo versko vzgojo v državnih in občinskih 
šolah ter v katoliških nedeljskih šolah. Učenje katoliške religije (verouk) se izvaja izključno na 
podlagi programa, ki ga odobri Latvijska škofovska konferenca v soglasju s pristojnim 
ministrstvom. Pouk izvajajo samo učitelji, ki jim spričevalo o usposobljenosti izda škofovska 
konferenca. KC ima v skladu z zakonodajo pravico ustanoviti višješolske ustanove za 
izobraževanje učiteljev za verouk, ki bodo imeli civilno priznane diplome. Pri poučevanju 
verouka je treba spoštovati akademske in doktrinarne sposobnosti, ekumenski duh in 
spoštovanje vseh religij ter enakost. 
Sporazum ureja tudi delovanje katoliških šol (člena 18 in 19): KC ima v skladu z latvijsko 
zakonodajo in kanonskim pravom pravico ustanavljati in voditi šole na vseh stopnjah. Pri tem 
spoštujejo latvijske zakone o nacionalnem kurikulumu, njihovem vodenju in izdajanju civilno 
priznanih diplom. V skladu z zakonodajo so katoliške šole upravičene do finančne pomoči. 
Učitelji in drugi zaposleni, učenci in njihovi starši imajo v priznanih katoliških šolah  enake 
pravice in dolžnosti kot v državnih šolah. 
Sporazum ureja še Veliko semenišče v Rigi  (The Major Seminary of Riga). Država mu bo v 
skladu z zakonodajo dala status višješolske ustanove in izenačila z državnimi tiste študije in 
diplome, ki so skladni s civilnimi predpisi. Država semenišču daje finančno pomoč v skladu z 
zakonom in v taki višini kot podobnim institucijam. O vključitvi Teološke fakultete v Latvijsko 
univerzo pa se bosta pogodbenici še pogajali. 
 
Kulturna dediščina 
 
O njej ima sporazum le en člen (22), ki ugotavlja, da sta umetniška in kulturna dediščina KC 
pomemben del latvijske nacionalne dediščine. Obe pogodbenici ju sporazumno vzdržujeta in 
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zanju skrbita ter zagotavljata njuno dostopnost. V skladu z zakonom bo država prispevala k 
njunim stroškom. 
 
Duhovna oskrba  
  
V skladu s posebnim memorandumom o soglasju med Ministrstvom za obrambo in Latvijsko 
škofovsko konferenco bo ustanovljen vojaški ordinariat, ki bo skrbel za versko oskrbo 
katolikov v vojski. Vodil ga bo latvijski državljan – vojaški ordinarij (military ordinary). Če to ne 
bo nasprotovalo nujnim vojaškim obveznostim, bo Latvija katoličanom v vojski omogočila 
katehezo (catechetical instruction) in sodelovanje pri cerkvenih obredih ob nedeljah in 
praznikih. Študentje Velikega semenišča v Rigi in novici v samostanih (novices of religious 
congregations) so oproščeni vojaškega služenja in se lahko napotijo v civilno služenje. V 
času splošne mobilizacije pa se napotijo v službe, ki ne vključujejo uporabe orožja. 
Vojaški ordinariat je pristojen za vojaško in civilno osebje v latvijski vojski ter za njegove 
družinske člane (zakonce in otroke). Sporazum še določa, da bodo kaplani in njihovi 
pomočniki opravljali pastoralno službo v skladu s predpisi o času in kraju teh aktivnosti in v 
skladu s splošnimi pogoji, ki jih izda oz. določi vojska. Ordinariat svoje aktivnosti usklajuje z 
Ministrstvom za obrambo. Ministrstvo pa v skladu z latvijsko zakonodajo osebju vojaškega 
ordinariata nudi materialno in logistično pomoč za pastoralne dejavnosti. 
 
Sporazum ima še člen (30), ki KC zagotavlja pravico do duhovne oskrbe katolikom v zaporih 
in podobnih ustanovah. Pravico do oskrbe izvršuje pristojna ustanova v skladu z latvijsko 
zakonodajo in normami kanonskega prava.  
 
Gospodarska in finančna vprašanja 
 
Sporazum posebnega poglavja ali člena na to temo nima. Poleg že opisanih finančnih 
pomoči na področju šolstva in kulturne dediščine ureja sporazum še finančne obveznosti v 
zvezi s svetiščem Aglona: država prispeva k stroškom vzdrževanja svetišča v zvezi z 
dogodki nacionalnega pomena in mu v skladu z zakonom daje oprostitve ali olajšave pri 
davkih (prim. 12. člen Sporazuma). Pred sprejemom proračuna pa mora KC vladi predložiti 
načrt dogodkov nacionalnega pomena, da vlada lahko sprejme ukrepe v povezavi z javnim  
mirom in medicinsko ter sanitarno pomočjo (13. člen).  
 
 
2.3 Poljska 
 
Konkordat med Svetim sedežem in Republiko Poljsko6 (v nadaljnjem besedilu Konkordat) je 
bil podpisan 28. 7. 1993, veljati pa je začel 25. 3. 1998.  
 
Vsebina Konkordata je v strnjeni obliki po posameznih členih naslednja: 
- splošne določbe (1–3); 
- država priznava KC in cerkvenim institucijam pravno osebnost (4); 
- KC je zagotovljena svoboda javnega opravljanja svojega poslanstva, kar vključuje 

izvajanje sodne oblasti in upravljanje lastnih zadev po kanonskem pravu (5); 
- ustanavljanje, spreminjanje in ukinjanje cerkvenih struktur je v domeni KC, pravila o 

teritorialni pristojnosti (6); 
- imenovanje škofov (7); 
- država zagotavlja nedotakljivost verskih objektov in pokopališč, verski obredi se lahko 

izvajajo tudi izven verskih objektov (8); 
- določitev nedelj in sedmih cerkvenih praznikov kot dela prostih dni (9); 
- cerkvene poroke (10–11); 
- vzgoja in izobraževanje (12–15); 

                                                           
6
 Dostopen je na spletni strani: https://www.iuscangreg.it/conc/polonia-1993.pdf. 

https://www.iuscangreg.it/conc/polonia-1993.pdf
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- duhovna oskrba vojaških oseb (16); 
- duhovna oskrba drugih oseb – npr. v zaporih ali bolnišnicah (17); 
- pastoralna oskrba pripadnikov narodnih manjšin (18); 
- zagotovljena pravica združevanja vernikov za različne namene – če narava aktivnosti teh 

združenj to zahteva, velja zanje poljska zakonodaja (19);  
- zagotovljena pravica do lastnega tiska in do oddajanja televizijskih ter radijskih 

programov bodisi v lastnih bodisi v javnih medijih (20); 
- javna zbiranja sredstev za različne aktivnosti KC in vzdrževanje klera niso podvržena 

splošni zakonodaji (21);  
- cerkvena dejavnost izenačena z civilno dejavnostjo, kulturna dediščina (22); 
- razpolaganje ter promet z nepremičninami in premičninami (23);  
- KC ima pravico, da gradi, razširja in ohranja cerkvene objekte in pokopališča (24);   
- varstvo kulturne dediščine (25); 
- pravica cerkvenih pravnih oseb do ustanavljanja fundacij (26); 
- možnost sklepanja novih pogodb v primeru potreb (27); 
- morebitna neskladja glede interpretacije in uporabe posameznih določil Konkordata se 

rešujejo po diplomatski poti (28); 
- določba o začetku veljavnosti Konkordata (29). 
 
Vzgoja in izobraževanje 
 
V 12. členu Konkordata je navedeno, da država priznava pravico staršev do verske vzgoje 
otrok in zagotavlja, da lahko javne osnovne in srednje šole ter predšolski centri, ki jih 
upravljajo civilni organi ali se upravljajo sami, glede na izkazan interes organizirajo pouk 
religije v okviru programa šole oz. predšolskega centra. Učne programe za pouk katoliške 
religije in učbenike sestavi cerkvena oblast, ki z njihovo vsebino seznani pristojne civilne 
organe. Učitelji pouka religije morajo imeti dovoljenje škofa (missio canonica), ki se lahko tudi 
prekliče. Kriterije za pedagoško pripravo in njeno dopolnjevanje določita s posebno pogodbo 
Poljska škofovska konferenca in pristojna civilna oblast. Glede vsebine pouka religije morajo 
veroučitelji upoštevati cerkvene predpise, v ostalem pa morajo spoštovati civilno zakonodajo. 
KC lahko tudi svobodno organizira katehezo za odrasle, vključno z akademsko pastoralo.  
 
Otrokom in mladim katoličanom, ki se udeležijo počitniških kolonij, mladinskih kampov ali 
drugih oblik kolektivnega letovanja, so zagotovljeni verski obredi, še posebej udeležba pri 
mašah ob nedeljah in praznikih (13. člen). 
 
V 14. členu konkordat podeljuje KC pravico do ustanavljanja in upravljanja izobraževalnih 
ustanov vseh vrst, torej tudi vrtcev in različnih šol v skladu s kanonskim pravom in ob 
upoštevanju načel, določenih v civilni zakonodaji. Glede izvajanja minimalnega programa 
obveznih vsebin in glede izdajanja uradnih dokumentov velja poljska zakonodaja, glede 
poučevanja ostalih vsebin pa se te ustanove ravnajo po cerkvenih načelih. Poljska 
zakonodaja določa pravila v zvezi z njihovo javno naravo. Učitelji, vzgojitelji in drugi 
zaposleni v njih ter študentje in učenci imajo v primeru, če gre za javne ali z javnimi 
izenačene ustanove, enake pravice in dolžnosti kot v primerljivih civilnih javnih ustanovah.  
Vse navedene ustanove so subvencionirane s strani države ali organov lokalne samouprave 
v skladu s kriteriji, določenimi v civilni zakonodaji. 
 
Država zagotavlja KC pravico do svobodnega ustanavljanja in upravljanja cerkvenih univerz, 
avtonomnih fakultet, semenišč in znanstvenoraziskovalnih inštitutov. S posebnimi sporazumi, 
sklenjenimi med poljsko vlado in Poljsko škofovsko konferenco ter predhodno odobrenimi s 
strani Svetega sedeža, se določi pravni status navedenih izobraževalnih ustanov, pravni 
status teoloških fakultet v okviru državnih univerz in način ter pogoji za priznavanje stopenj 
izobrazbe in pridobljenih nazivov v okviru teh izobraževalnih ustanov.  
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Država financira dve katoliški univerzi s sedežem v Krakowu oz. Lublinu: Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie in Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Poleg 
tega "bo država upoštevala vprašanje subvencioniranja avtonomnih fakultet"7 (15. člen).  
 
Kulturna dediščina 
 
Konkordat v četrtem odstavku 22. člena določa, da Republika Poljska, kolikor je to mogoče, 
daje materialno pomoč za ohranjanje in restavratorska dela na cerkvenih kompleksih s 
spomeniško vrednostjo ter na sosednih stavbah, pa tudi na umetniških delih, ki predstavljajo 
kulturno dediščino. KC ima sicer v skladu s 24. členom Konkordata pravico, da v skladu s 
poljsko zakonodajo gradi, razširja in ohranja cerkvene objekte ter pokopališča.    
 
V vsaki škofiji deluje posebna komisija, ki sodeluje s pristojnimi civilnimi oblastmi na področju 
zaščite predmetov kulturne dediščine nacionalnega pomena ter arhivskih dokumentov in 
dokumentov zgodovinsko-umetniške vrednosti, ki se hranijo v cerkvenih objektih. Pristojne 
civilne oblasti in Poljska škofovska konferenca bodo glede na  določbo Konkordata določile 
pravila za zagotavljanje dostopa do predmetov kulturne dediščine, ki so v lasti ali upravljanju 
KC (25. člen). 
 
Duhovna oskrba 
 
V 16. členu Konkordata je določeno, da pastoralno oskrbo vojaških oseb katoliške vere, ki so 
na služenju vojaškega roka ali so v vojski zaposleni, izvaja vojaški škof v okviru vojaškega 
ordinariata, in sicer v skladu s kanonskim pravom in po posebnem statutu, ki ga odobri Sveti 
sedež, z njim pa soglašajo tudi pristojne oblasti Republike Poljske. Vojaškim osebam je 
zagotovljena možnost udeležbe pri mašah ob nedeljah in praznikih, če to ni v nasprotju s 
pomembnimi vojaškimi nalogami. Duhovniki se razporedijo v rezervni sestav vojske in se jih 
lahko vpokliče na vojaške vaje samo z namenom usposabljanja za opravljanje dolžnosti 
vojaškega kaplana, in sicer na zahtevo pristojnega cerkvenega predstojnika. Konkordat tudi 
določa, da bo v primeru splošne mobilizacije ali vojne cerkvena oblast določila dodatno 
število duhovnikov za opravljanje nalog vojaških kaplanov, pa tudi določeno število diakonov, 
študentov teologije in pripadnikov drugih cerkvenih poklicev za opravljanje ustreznih nalog v 
okviru zdravstvene službe in enot civilne zaščite.     
 
Naslednji, torej 17. člen Konkordata določa, da Republika Poljska zagotavlja pogoje za 
izvajanje verskih praks in za dostopnost verske pomoči tudi osebam, ki prebivajo v kazenskih 
in popravnih domovih ter domovih za ponovno vključevanje v družbo, pa tudi  v zdravstvenih, 
socialnovarstvenih in podobnih ustanovah. Navedenim osebam je omogočeno, da so 
navzoče pri nedeljskih in prazničnih mašah, da se udeležujejo katehez in podobno. Poleg 
tega jim je zagotovljena individualna verska pomoč ob upoštevanju namena njihovega 
bivanja v posameznih vrstah zavodov. Da bi se pravice navedenih oseb lahko izvajale, škof 
določi kaplane, s katerimi posamezne civilne institucije sklenejo posebne pogodbe.    
 
Gospodarska oz. finančna vprašanja 
 
Poleg že navedenih določb o financiranju na področju šolstva in kulturne dediščine je  treba v 
zvezi z gospodarskimi oz. finančnimi vprašanji omeniti še 21., 22., 23. in 26. člen 
Konkordata.  
 
Določene cerkvene institucije imajo pravico izvajati misijonske, karitativne ali skrbstvene 
dejavnosti. V ta namen lahko ustanavljajo posebne organizacijske enote in organizirajo javna 
zbiranja sredstev. Poljska zakonodaja o javnih zbiranjih sredstev se  ne uporablja za tiste 

                                                           
7
 V italijanskem besedilu se navedena formulacija glasi takole: "… prenderà in considerazione la 

questione del sussidio finanziario per le facoltà autonome …". 
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primere, ko se zbirajo darovi za verske cilje, za karitativno-skrbstvene, znanstvene, 
izobraževalne namene, pa tudi za vzdrževanje duhovnikov in redovnikov, če se to zbiranje 
darov izvaja na območju ali v okviru cerkvenih objektov ter na tradicionalno uveljavljen način 
(21. člen). 
 
V zvezi s finančnimi zadevami drugi odstavek 22. člena Konkordata še določa, da Republika 
Poljska in Sveti sedež ustanovita posebno komisijo, ki bo predlagala ustrezne zakonodajne 
spremembe na področju finančnih vprašanj, povezanih s cerkvenimi institucijami, njihovo 
lastnino in s položajem duhovščine. Nova zakonodaja bo vzela v obzir potrebe KC ob 
upoštevanju njenega poslanstva in aktualne prakse cerkvenega življenja na Poljskem.  
 
Cerkvene pravne osebe imajo tudi pravico do razpolaganja ter prometa z nepremičninami in 
premičninami ter do pridobivanja in prenašanja premoženskih pravic v skladu s poljsko 
zakonodajo (23. člen).  
 
V 26. členu Konkordata je še določeno, da cerkvene pravne osebe lahko ustanavljajo 
fundacije, za katere velja poljska zakonodaja. 
 
 
2.4 Portugalska 
 
Konkordat med Svetim sedežem in Portugalsko republiko8 (v nadaljevanju Konkordat) je bil 
podpisan 18. 5. 2004, veljati pa je začel 18. 12. 2004. Pred njim je veljal konkordat še iz leta 
1940.  
 
Vsebino Konkordata bi lahko na kratko po posameznih členih strnili takole: 
- splošna določba, država priznava KC pravno osebnost (1); 
- zagotovljena svoboda delovanja KC, ki ji država priznava tudi sodno oblast v cerkvenih 

zadevah (2); 
- vprašanje nedelje in praznikov – predvidena sklenitev naknadnega sporazuma (3); 
- mednarodno sodelovanje (4); 
- prepoved zasliševanja duhovnikov v verskih zadevah (5); 
- duhovnikom ni treba sodelovati v porotah ali delovati v podobnih vlogah, ki so po 

cerkvenem pravu nezdružljive z duhovniškim stanom (6); 
- država zagotavlja zaščito verskih objektov in verskih uslužbencev (7); 
- država priznava pravno osebnost Portugalski škofovski konferenci (8); 
- ustanavljanje, spreminjanje in ukinjanje cerkvenih struktur je v domeni KC, pravila o 

teritorialni pristojnosti, imenovanje škofov (9–11); 
- pravne osebe cerkvenega prava, ki izvajajo poleg verskih še druge dejavnosti, so v tem 

dodatnem delu podvržene splošni zakonodaji (12); 
- cerkvene poroke (13–16); 
- duhovna oskrba pripadnikov oboroženih in varnostnih sil (17); 
- duhovna oskrba drugih oseb – npr. zaporniki, bolniki (18); 
- vzgoja in izobraževanje (19–21); 
- kulturna dediščina (22–23); 
- sprememba namena sakralnih objektov je dovoljena samo v izjemnih primerih (24); 
- določanje lokacij prostorov za bogoslužje v planskih dokumentih (25); 
- davčne oprostitve, davčni režim (26–27); 
- možnost sklepanja dodatnih sporazumov med državo in KC (28); 
- dogovor o ustanovitvi paritetne komisije za reševanje spornih zadev (29); 
- država priznava nekatere cerkvene praznike do sklenitve naknadnega sporazuma po 3. 

členu Konkordata (30). 

                                                           
8
 Dostopen je na spletni strani: https://www.iuscangreg.it/conc/portogallo-2004.pdf.  

https://www.iuscangreg.it/conc/portogallo-2004.pdf
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- določba, ki navaja, da Konkordat ne posega v obstoječe pravne situacije, nastale na 
podlagi Konkordata iz leta 1940 (31); 

- država in KC po potrebi predlagata sprejem dodatne zakonodaje (32);  
- začetek veljavnosti, nadomestitev Konkordata iz leta 1940 (33).  
 
Vzgoja in izobraževanje 
 
Na področje vzgoje in izobraževanja se nanašajo 19., 20. in 21. člen Konkordata.  
 
Država zagotavlja potrebne pogoje za poučevanje predmeta Katoliška religija in morala 
(Religione e Morale Cattolica) v osnovnih in srednjih šolah, pri čemer s tem v zvezi ne sme 
biti nobene diskriminacije. Pouk je odvisen od izjave posameznega učenca, ki jo poda bodisi 
sam ali pa njegov starš oziroma zakoniti zastopnik. Lahko ga izvaja samo oseba, ki jo kot 
primerno potrdi pristojna cerkvena oblast v skladu s pogoji, določenimi tako v portugalskem 
kot tudi v kanonskem pravu. V izključni pristojnosti cerkvene oblasti je določitev vsebine 
poučevanja navedenega predmeta, ki pa mora biti v skladu s splošnimi smernicami 
portugalskega šolskega sistema (19. člen). 
 
Država KC tudi zagotavlja pravico do ustanavljanja semenišč ter drugih institucij za cerkveno 
izobraževanje in kulturno dejavnost. Notranja pravila teh institucij niso podvržena državnemu 
nadzoru. Priznavanje stopenj izobrazbe in pridobljenih nazivov je urejeno v portugalski 
zakonodaji, pri čemer ne sme obstajati diskriminacija v primerjavi s podobnimi študijskimi 
smermi (20. člen). 
 
Poleg navedenega država zagotavlja KC in pravnim osebam cerkvenega prava (persone 
giuridiche canoniche) pravico do ustanavljanja in vodenja šol na vseh nivojih izobraževanja v 
skladu s portugalsko zakonodajo, pri čemer ne sme biti nobene diskriminacije. Stopnje, 
nazivi in diplome, pridobljene v teh šolah, se priznajo v skladu s pogoji, določenimi za 
podobne šole v portugalski zakonodaji.  
Portugalska katoliška univerza (A Universidade Católica Portuguesa), ustanovljena leta 1967 
in s strani države priznana leta 1971, izvaja svojo dejavnost v skladu s portugalsko 
zakonodajo in upoštevajoč svojo specifično naravo (21. člen).  
 
Kulturna dediščina 
 
Konkordat v 22. členu določa, da tiste nepremičnine, ki so bile v smislu prejšnjega 
konkordata iz leta 1940 klasificirane kot državni spomeniki ali kot objekti javnega pomena, 
ostanejo v trajni uporabi KC. Država poskrbi za njihovo ohranjanje, izvedbo popravil in 
restavriranje v skladu z načrtom, izdelanim v soglasju s cerkveno oblastjo; s tem načrtom se 
tudi omogoča, da ne prihaja do motenj med verskimi obredi. Cerkev pa po drugi strani skrbi 
za varovanje in notranji režim, zlasti kar zadeva ure obiskov ter njihovo vodenje.      
 
V 23. členu Konkordata je določeno, da si država in KC prizadevata za varovanje, 
povečevanje vrednosti in uporabo nepremičnih ter premičnih stvari, ki so v lasti KC oziroma 
priznanih cerkvenih pravnih oseb in predstavljajo sestavni del portugalske kulturne dediščine. 
Država priznava, da se mora cerkveni namen teh stvari zaščititi po portugalskem pravu, 
obenem pa se mora po načelu sodelovanja ta namen uskladiti tudi z drugimi nameni, ki 
izhajajo iz njihovega kulturnega značaja. Za izboljšanje sodelovanja na tem področju se 
ustanovi mešana komisija, ki ima za nalogo spodbujanje varovanja, povečevanja vrednosti in 
uporabe stvari v lasti cerkve, še posebej prek pomoči države in drugih oseb javnega prava, 
in sicer z namenom izvedbe nujnih del identifikacije, vzdrževanja, zavarovanja, restavriranja 
in funkcioniranja ter brez diskriminacije glede na druge podobne stvari. S tem namenom 
komisija v primeru potrebe spodbuja sklenitev posebnih sporazumov med državo in cerkvijo, 
ki so na splošno predvideni v 28. členu Konkordata.      
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Naslednji, 24. člen Konkordata pa še določa, da je treba pristojno cerkveno oblast vedno 
prositi za mnenje v primeru potrebe po restavriranju teh objektov in v primeru začetka 
postopka za inventarizacijo ali klasifikacijo posameznega objekta kot kulturni objekt.    
 
Duhovna oskrba 
 
V 17. členu Konkordata je navedeno, da država zagotavlja spoštovanje verske svobode prek 
nudenja katoliške duhovne oskrbe tistim pripadnikom oboroženih in varnostnih sil (policija in 
drugi podobni organi), ki zanjo zaprosijo, in sicer tudi v obliki izvajanja verskih obredov. KC 
zagotavlja v skladu s kanonskim pravom in prek cerkvene pristojnosti Vojaškega ordinariata 
Portugalske (Ordinariato Castrense de Portugal) duhovno oskrbo tistim pripadnikom 
oboroženih in varnostnih sil, ki zanjo zaprosijo. Pristojni državni organ in pristojna cerkvena 
oblast lahko v zvezi z izvrševanjem ter organizacijo duhovne oskrbe pripadnikov oboroženih 
in varnostnih sil skleneta poseben sporazum. Duhovniki lahko izvajajo duhovno oskrbo v 
oboroženih in varnostnih silah, vendar imajo zagotovljeno pravico do ugovora vesti.   
 
Podobno je v 18. členu Konkordata določeno zagotovilo države KC, da svobodno zagotavlja 
katoliško duhovno oskrbo tistim osebam, ki se zaradi zdravljenja, izobraževanja, prestajanja 
prostostne kazni ali iz podobnih razlogov nahajajo v položaju, ko ne morejo na običajen 
način izvrševati pravice do verske svobode in same zaprosijo za duhovno oskrbo. 
 
Gospodarska oz. finančna vprašanja 
 
Poleg zgoraj navedenih določb o financiranju na področju šolstva in kulturne dediščine je 
treba v zvezi z gospodarskimi oz. finančnimi vprašanji omeniti še 26. in 27. člen Konkordata.  
 
V 26. členu Konkordata je tako navedeno, da so Sveti sedež, Portugalska škofovska 
konferenca, škofije in druge cerkvene organizacijske enote, pa tudi druge pravne osebe 
cerkvenega prava, ki jih pristojne cerkvene oblasti ustanovijo za uresničevanje verskih ciljev, 
oproščene plačila vsakršnega davka v zvezi z:  
- darovi vernikov za opravljanje bogoslužja in verskih obredov, 
- darili za izvajanje verskih ciljev, 
- izkupički javnih zbiranj sredstev za verske cilje, 
- brezplačnim razdeljevanjem publikacij, ki vsebujejo izjave, sporočila ali verska navodila, 

in njihovim razobešanjem na vidna mesta v verskih objektih.  
 
Navedeni subjekti so oproščeni tudi kakršnegakoli davka ali takse splošnega, regionalnega 
ali lokalnega značaja, ki se nanaša na:  
- verske objekte in druge nepremičnine ali njihove dele, neposredno namenjene za versko 

dejavnost, 
- vse vrste namestitvenih kapacitet za neposredno in izključno podporo verski dejavnosti, 
- semenišča ali druge institucije verskega izobraževanja, 
- stranske stavbe ali prizidke nepremičnin iz prejšnjih alinej, ki jih uporabljajo zasebne 

ustanove socialne solidarnosti (istituzioni private di solidarietà sociale), 
- vrtove in predprostore nepremičnin iz prejšnjih alinej, če niso namenjeni pridobitni 

dejavnosti,  
- premičnine verskega značaja, ki so vključene v nepremičnine iz prejšnjih alinej. 
 
V nadaljevanju 26. člen Konkordata tudi določa, da so navedeni subjekti oproščeni 
kolkovanja vlog in plačevanja vseh dajatev na prenos premoženja, kar se nanaša na: 
- nakup nepremičnin za verske namene, 
- brezplačno pridobitev pravic na stvareh, ki služijo verskemu namenu, 
- akte o ustanovitvi fundacij, ki se vpisujejo v državni register. 
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Tista cerkvena oblast, ki je pristojna za fundacije, namenjene delovanju KC, je oproščena 
plačila davka na dohodek.  
 
V primeru, da pravne osebe cerkvenega prava opravljajo dejavnosti zunaj okvira verskih 
aktivnosti, mdr. na področju socialne solidarnosti, izobraževanja in kulture, vključno s 
komercialnimi in pridobitnimi dejavnostmi, so podvržene plačilu davkov po splošnih 
predpisih.   
 
Država zagotavlja, da so vsa darila za izvajanje verskih ciljev, ki jih prejmejo pravne osebe 
cerkvenega prava, v splošnih  predpisih upoštevana kot davčne olajšave.  
 
V 27. členu Konkordata pa je določeno, da lahko Portugalska škofovska konferenca uveljavi 
pravico do vključitve KC v sistem pobiranja davkov po splošnih predpisih. To se lahko izvede 
s posebno pogodbo, sklenjeno med pristojnimi organi države in pristojnimi cerkvenimi 
oblastmi.   
 
 
2.5 Slovaška 
 
Slovaška republika s Svetim sedežem ni sklenila konkordata, pač pa tri sporazume: Osnovni 
sporazum med Svetim sedežem in Slovaško republiko9 (v nadaljevanju Osnovni sporazum), 
Sporazum med Svetim sedežem in Slovaško republiko o duhovni oskrbi katoliških vernikov v 
oboroženih in varnostnih silah10 (v nadaljevanju Sporazum o duhovni oskrbi) in Sporazum 
med Svetim sedežem in Slovaško republiko o katoliški vzgoji in izobraževanju11 (v 
nadaljevanju Sporazum o vzgoji in izobraževanju). 
 
Osnovni sporazum je bil podpisan 24. 11. 2000, veljati pa je začel 18. 12. 2000. Njegova 
vsebina je na kratko naslednja: 
- splošna določba, medsebojno priznavanje pravne osebnosti (1); 
- država priznava KC svobodo delovanja, kar mdr. vključuje tudi pravno avtonomijo 

upravljanja z lastnino (2); 
- KC je pristojna za cerkveni pravni red, za ustanavljanje in spreminjanje cerkvenih struktur 

ter za ustanavljanje pravnih oseb (3); 
- mednarodno sodelovanje, svoboda povezovanja (4); 
- država zagotavlja nedotakljivost cerkvenih objektov, samo v izjemnih primerih je 

dovoljena njihova uporaba v druge namene (5); 
- imenovanje škofov in duhovnikov (6); 
- pravica do ugovora vesti iz verskih razlogov, sklenjen bo še poseben sporazum (7); 
- država zagotavlja spoštovanje spovedne molčečnosti in pravico do ohranjanja v tajnosti 

drugih zaupno pridobljenih podatkov pri opravljanju duhovniške službe (8); 
- določitev nedelj in desetih cerkvenih praznikov kot dela prostih dni (9); 
- cerkvene poroke, varstvo družine (10–11); 
- vzgoja in izobraževanje, o financiranju se napotuje na poseben sporazum (12–13); 
- duhovna oskrba vojakov in policistov, napotuje se na poseben sporazum (14); 

                                                           
9
 Základná Zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou Republikou, v italijanščini: Accordo Base tra 

la Santa Sede e la Repubblica Slovacca. Dostopen je na spletni strani: 
https://www.iuscangreg.it/conc/slovacchia-2000.pdf. 
10

 Zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou o duchovnej sluzbe katolickym veriacim v 
ozbrojenych silach a ozbrojenych zboroch Slovenskej republiky, v italijanščini: Accordo tra la Santa 
Sede e la Repubblica Slovacca circa l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei 
Corpi Armati della Repubblica Slovacca. Dostopen na spletni strani: 
https://www.iuscangreg.it/conc/slovacchia-2002.pdf. 
11

 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej vychove a vzdelavani, v 
italijanščini: Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca sull'educazione e istruzione cattolica. 
Dostopen na spletni strani: https://www.iuscangreg.it/conc/slovacchia-2004.pdf. 

https://www.iuscangreg.it/conc/slovacchia-2000.pdf
https://www.iuscangreg.it/conc/slovacchia-2002.pdf
https://www.iuscangreg.it/conc/slovacchia-2004.pdf
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- duhovna oskrba drugih oseb in delovanje v posebnih institucijah (15–16);  
- pravica KC do opravljanja različnih dejavnosti, ustanavljanje organizacijskih enot in 

njihovo financiranje, v zvezi s katerim se napotuje na poseben sporazum (17);  
- zagotovljena pravica do svojih medijev in do oddajanja programov bodisi v svojih bodisi v 

javnih medijih (18); 
- pravica KC do pridobitve lastninske pravice na nepremičninah in premičninah (19);   
- financiranje KC (assicurazione finanziaria della Chiesa Cattolica), napotuje se na 

posebno pogodbo, nabirke v cerkvah se ne obdavčijo (20); 
- kulturna dediščina, tudi v zvezi z njo se napotuje na poseben sporazum, pravica KC do 

gradnje cerkvenih objektov v skladu s splošno zakonodajo (21); 
- diplomatska predstavništva (22); 
- reševanje spornih vprašanj po diplomatski poti (23); 
- določba o začetku veljavnosti Osnovnega sporazuma (24) 
- določena je možnost spreminjanja in dopolnjevanja Osnovnega sporazuma na podlagi 

soglasja obeh strani (25). 
 
Vzgoja in izobraževanje  
 
Osnovni sporazum v 13. členu določa pravico KC, da v skladu s pogoji, ki so določeni v 
pravnem redu Slovaške republike, ustanavlja in upravlja osnovne šole, srednje šole, univerze 
in druge šolske ustanove, ter v njih izvaja izobraževanje. Vse navedene ustanove imajo enak 
položaj kot ustrezne državne ustanove in predstavljajo neločljiv del vzgojno-izobraževalnega 
sistema države. O financiranju teh ustanov se v skladu z 20. členom Osnovnega sporazuma 
sklene posebna pogodba. Starši lahko svobodno izberejo šolo ali šolsko ustanovo za 
svojega otroka.  
Na podlagi določil slovaške zakonodaje se pod enakimi pogoji, kot veljajo za civilne šolske 
ustanove, priznava veljavnost vseh dokumentov, ki jih izdajajo šolske ustanove KC, kar velja 
tudi za potrdila o akademskih in znanstvenih nazivih.  
Država se zaveže, da bo ustvarjala pogoje za katoliško vzgojo otrok v skladu z verskim 
prepričanjem njihovih staršev. Ta zaveza pomeni, da mora država ugoditi zahtevam staršev 
po verskem pouku njihovih otrok na vseh stopnjah izobraževanja ter da mora podpirati 
katoliške šolske organizacije ter mladinska gibanja.  
Ob izpolnjevanju splošnih pogojev za opravljanje pedagoškega poklica ima učitelj verskega 
pouka enak delovnopravni položaj kot ostali učitelji. Za izvajanje verskega pouka mora imeti 
tak učitelj nujno dovoljenje pristojnega organa KC.  
V devetem odstavku navedenega člena je predvidena sklenitev posebnih sporazumov v 
zvezi z izobraževanjem v verskih šolah in o njihovem položaju, pa tudi v zvezi s poukom 
religije v ostalih izobraževalnih ustanovah.      
 
Sporazum o vzgoji in izobraževanju je bil podpisan 13. 5. 2004, veljati pa je začel 9. 7. 2004. 
 
V členu I tega sporazuma so opredeljeni pojmi, določena je pravica cerkvenih oblasti, da 
imenujejo ravnatelje verskih šol in določijo kriterije za zaposlovanje učnega osebja ob 
spoštovanju splošne zakonodaje, cerkvene oblasti pa tudi določijo kriterije za sprejem 
učencev na srednje šole in v višje stopnje izobraževanja. Notranji red katoliške šole, ki ga 
določi njen ravnatelj, mora biti v skladu s pogoji, določenimi v splošni zakonodaji, obenem pa 
tudi v skladu z načeli katoliškega poučevanja. Učni načrti katoliških šol se morajo v 
določenem delu ujemati z učnimi načrti primerljivih civilnih šol in jih mora potrditi ministrstvo, 
pristojno za šolstvo. Država se zaveže, da od katoliških šol ne bo zahtevala izvajanja učnega 
programa, ki ne bi ustrezal bistvu katoliškega poučevanja.  
V 8. točki člena I je posebej določeno, da se v skladu s pravnim redom države katoliške šole 
s strani države financirajo v enaki meri kot vse druge šole.     
  
V členu II je mdr. določeno, da takoj ob vpisu učenca na versko šolo ravnatelj ponudi 
njegovim staršem oz. zakonitim zastopnikom možnost katoliškega verskega pouka, vendar 
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pa njihova odločitev ne predstavlja nikakršne diskriminacije učenca v procesu njegovega 
šolanja.  
Navedeni člen tudi določa, da država glede na interes staršev omogoča verski pouk v 
predšolskih ustanovah, v osnovnih in srednjih šolah pa je pouk katoliške vere obvezen izbirni 
predmet v skladu s pogoji, določenimi v slovaški zakonodaji. Učni načrt in načela poučevanja 
določi Slovaška škofovska konferenca po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za 
šolstvo. Člen določa tudi način izvajanja šolske inšpekcije. Po predhodnem dogovoru z 
ravnatelji lahko KC v šolah organizira še nekatere druge aktivnosti, ki so povezane z verskim 
poukom.   
 
V členu III so predpisani pogoji za poučevanje verskega pouka; učitelj mora pridobiti 
dovoljenje cerkvenih oblasti oz. missio canonica. 
 
Člen IV ureja položaj edine katoliške univerze v državi (Katolícka univerzita v Ružomberku); 
gre za javno izobraževalno ustanovo, ki je ustanovljena tako v skladu z določbami civilnega 
kot tudi kanonskega prava. Njen položaj je enak položaju drugih primerljivih univerz v državi. 
Država in Sveti sedež se zavezujeta, da bosta podpirala sodelovanje navedene univerze in 
drugih univerzitetnih ustanov – predvsem na področju izmenjave učnega osebja in 
študentov, organiziranja raznih seminarjev, sodelovanja pri različnih projektih ter 
izmenjavanja znanstvene dokumentacije oz. informacij. Ravno tako država in Sveti sedež 
spodbujata študij in podobne aktivnosti na drugih verskih visokošolskih ustanovah, kot so 
npr. katoliške fakultete, teološki inštituti in semenišča. Pedagoško osebje mora imeti za 
poučevanje dovoljenje KC (missio canonica). 
Država zagotavlja finančna sredstva za financiranje katoliških fakultet in semenišč ter v 
skladu s pravnim redom države priznava veljavnost diplom in akademskih nazivov.  
 
V členu V je urejeno tudi delovanje univerzitetnih pastoralnih centrov; gre za institucije KC, ki 
delujejo v akademskem okolju na podlagi pogodbe med cerkvenimi oblastmi in posamezno 
visokošolsko ustanovo.   
 
Člen VI Sporazuma o vzgoji in izobraževanju pa predvideva možnost reševanja spornih 
vprašanj po diplomatski poti, določa začetek veljavnosti ter dopušča možnost sprememb in 
dopolnitev.  
 
Kulturna dediščina 
 
V 21. členu Osnovnega sporazuma je določeno, da država in Sveti sedež prispevata 
finančna sredstva za kritje stroškov vzdrževanja ter renoviranja nepremičnin v lasti KC, ki so 
po določbah slovaške zakonodaje kulturni spomeniki. Višina financiranja iz državnega 
proračuna se podrobneje določi v posebni pogodbi, sklenjeni na podlagi 20. člena 
Osnovnega sporazuma.  
KC ima pravico do gradnje in obnavljanja cerkev in drugih verskih objektov v skladu s pogoji, 
določenimi v slovaški zakonodaji. 
 
Duhovna oskrba 
 
V 14. členu Osnovnega sporazuma je določeno, da ima KC pravico do izvajanja pastoralne 
oskrbe pripadnikov oboroženih sil in policije. Duhovniki, diakoni, redovniki, semeniščniki in 
novici imajo pravico, da obvezno vojaško dolžnost opravijo z duhovno službo v oboroženih 
silah. Pripadniki oboroženih sil in policije imajo pravico do udeležbe pri nedeljskih in 
prazničnih mašah, če to ni v nasprotju s pomembnimi nalogami njihove službe. Pri ostalih 
verskih obredih lahko med službenim časom sodelujejo samo z dovoljenjem 
predpostavljenih. Navedeni člen napotuje na sklenitev posebnega sporazuma, ki bo 
podrobneje uredil to področje. 
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Sporazum o duhovni oskrbi je bil podpisan 21. 8. 2002, veljati pa je začel 28. 10. 2002. 
 
V 1. členu navedenega sporazuma se predvideva ustanovitev posebnega ordinariata za 
oborožene in varnostne sile, ki zagotavlja duhovno oskrbo za katoličane v vojski, policiji in 
drugih varnostnih silah, poleg tega pa tudi za osebe, ki jim je po odločitvi državnega organa 
odvzeta prostost. Ordinariat je izenačen s škofijo in deluje tako v okviru oboroženih kot tudi 
varnostnih sil. Gre za pravno osebo cerkvenega prava, ki pa ima priznano tudi pravno 
osebnost po slovaškem pravu.  
 
Sveti sedež ima izključno pravico imenovanja ordinarija (škofa), ki vodi navedeni ordinariat. 
Ordinarij lahko svobodno komunicira z vsemi osebami, ki izvajajo duhovno oskrbo, ter 
nadzoruje in usmerja njihovo delovanje (2. člen).   
 
V 3. členu  Sporazuma o duhovni oskrbi je določen krog oseb, ki so do nje upravičeni. To so 
naslednji katoliški verniki: pripadniki oboroženih in varnostnih sil, zaposleni v državnih 
organih z obrambnega in varnostnega področja, družinski člani omenjenih oseb, ki živijo z 
njimi v istem gospodinjstvu, gojenci oz. študenti šol z obrambnega in varnostnega področja, 
pacienti in zdravstveno ter drugo osebje v bolnišnicah in socialnih ustanovah, ki delujejo v 
okviru obrambnega in varnostnega področja, poleg tega pa tudi osebje v zavodih za 
prestajanje kazni ter zaporniki in priporniki.  
 
Ordinariju v skladu z določbami cerkvenega prava pomagajo generalni vikar, drugi vikarji, 
duhovniki in diakoni. Sam ordinarij je izključno pristojen za imenovanje generalnega vikarja in 
drugih vikarjev ter za izbiro duhovnikov in diakonov, ki opravljajo delo v ordinariatu. Odloča o 
njihovem imenovanju, premeščanju in prenehanju opravljanja dolžnosti (4. člen). Primerno 
število klerikov za ordinariat prispevajo posamezni škofi (5 člen). Če so kleriki določeni za 
stalno izvajanje duhovne oskrbe v oboroženih in varnostnih silah, imajo vse pravice po 
cerkvenem pravu, delovno razmerje pa sklenejo v okviru oboroženih oziroma varnostnih sil 
(7. člen).      
 
V 10. členu je določeno, da država v skladu s pravnim redom poskrbi za finančne in 
materialne potrebe klerikov v ordinariatu, pa tudi nasploh finančno in materialno podpira delo 
ordinariata v oboroženih in varnostnih silah, poleg tega pa zagotovi sredstva za sedež 
ordinariata in za objekte, v katerih se odvijajo njegove aktivnosti.     
 
Delovanje ordinariata ureja njegov statut, ki ga izdela sam ordinariat in izda Sveti sedež, 
usklajen pa mora biti tudi s pravnim redom Slovaške republike in s samim Sporazumom o 
duhovni oskrbi (11. člen). 
 
V 13. členu je določena še možnost spreminjanja in dopolnjevanja navedenega sporazuma 
ob vzajemnem soglasju države in Svetega sedeža.    
 
Poleg opisanih primerov duhovne oskrbe Osnovni sporazum v 16. členu opredeljuje tudi 
pravico KC do izvajanja pastoralne, duhovne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti v vseh 
državnih ustanovah s področja vzgoje, izobraževanja, zdravstvene in socialne dejavnosti – 
vključno z zavodi za obvezno izobraževanje in zavodi za ponovno socialno vključitev 
odvisnikov –, pri čemer se sklene pogodba med KC in posamezno institucijo. Država 
omogoča pogoje za izvrševanje te pravice. Osebe, ki so nastanjene v navedenih institucijah, 
imajo pravico do udeležbe pri nedeljskih in prazničnih mašah ter do drugih verskih obredov.     
 
Gospodarska oz. finančna vprašanja 
 
Nekatere rešitve slovaških sporazumov, povezane s financiranjem, so prikazane že zgoraj – 
v zvezi z izobraževanjem in duhovno oskrbo –, zato v zvezi z gospodarskimi oz. finančnimi 
vprašanji v nadaljevanju navajamo samo še nekatere preostale določbe. 
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V 3. členu Osnovnega sporazuma je na splošno določeno, da ima KC pravico do 
ustanavljanja pravnih oseb. Država zagotavlja zaščito njihovega premoženja in svobodo 
delovanja, sama dejavnost teh pravnih oseb pa mora biti v skladu s pravnim redom države.  
 
Nadalje Osnovni sporazum v 17. členu določa, da ima KC pravico do izvajanja vzgojne, 
izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, misijonske, dobrodelne, zdravstvene in socialne 
dejavnosti. Ta pravica vključuje tudi ustanavljanje ustreznih institucij, ki pa morajo delovati v 
skladu s pogoji, določenimi v pravnem redu Slovaške republike. Kar se tiče povračila za 
izvajanje zdravstvenih storitev s strani državnega zavoda za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, imajo s strani KC ustanovljene institucije enake pravice in dolžnosti kot državne 
institucije enake vrste. Sveti sedež zagotavlja, da bo tudi KC prispevala k financiranju teh 
institucij, delež sredstev iz državnega proračuna pa se določi s posebno pogodbo v skladu z 
20. členom Osnovnega sporazuma.  
 
KC ima po Osnovnem sporazumu tudi pravico do pridobitve lastninske pravice na 
nepremičninah in premičninah ter lahko z njimi razpolaga v skladu s pravnim redom 
Slovaške republike. Podobno velja za avtorsko pravico (19. člen). 
 
Na koncu je treba navesti že večkrat omenjeni 20. člen Osnovnega sporazuma, ki določa, da 
bosta država in Sveti sedež sklenila posebno pogodbo o financiranju KC. Do tega trenutka 
na Slovaškem sicer še ni celovite pogodbe o financiranju RK, se pa posamezne določbe o 
financiranju nahajajo v obeh opisanih posebnih sporazumih. Poleg tega pa navedeni člen še 
določa, da KC lahko v cerkvah organizira nabirke, zbrana sredstva pa niso predmet 
obdavčenja niti niso podvržena obveznosti javnega računovodstva.    
 
 
III ZAKLJUČEK 
 
Vzgoja in izobraževanje 
 
Hrvaška se zavezuje, da bo zagotovila pouk katoliškega verouka na vseh javnih osnovnih in 
srednjih šolah ter v predšolskih ustanovah kot obvezni izbirni predmet pod pogoji, pod 
katerimi se opravlja pouk ostalih obveznih predmetov. Katoliški verouk poučujejo kvalificirani 
učitelji, ki so po presoji cerkve primerni in ki ustrezajo državnim predpisom. Vsi učitelji 
verouka so del učiteljskega zbora. O programu in načinu poučevanja verouka bo sklenjen 
poseben sporazum med vlado in škofovsko konferenco. Cerkev ima pravico ustanavljati 
vrtce in šole katerekoli stopnje, ki pri uresničevanju načrta, programov obveznih predmetov 
in izdajanju spričeval spoštujejo državne predpise. Katoliške šole  s priznanim programom  
imajo enake pravice in dolžnosti kot državne šole in imajo pravico do denarne pomoči, kot jo 
predvideva hrvaška zakonodaja. Latvija priznava pravico staršev, da otrokom omogočijo 
versko vzgojo v državnih in občinskih šolah ter v katoliških nedeljskih šolah. Učenje verouka 
se izvaja izključno na podlagi programa, ki ga odobri Latvijska škofovska konferenca v 
soglasju s pristojnim ministrstvom. Cerkev ima nadalje pravico, da v skladu z nacionalno 
zakonodajo in kanonskim pravom ustanavlja in vodi šole na vseh stopnjah. 
Na Poljskem, Portugalskem in Slovaškem lahko cerkvene oblasti na vseh stopnjah 
ustanavljajo svoje šole, poleg tega pa se verski lahko pouk izvaja tudi na navadnih šolah. 
Učitelji pouka religije morajo imeti dovoljenje (missio canonica). Glede vsebine verskega 
pouka morajo veroučitelji upoštevati cerkvene predpise, v ostalem pa morajo spoštovati 
civilno zakonodajo. Poimensko so naštete katoliške univerze in opisane njihove osnovne 
značilnosti. Urejeno je tudi priznavanje stopenj izobrazbe, diplom in akademskih nazivov. 
Poljski konkordat določa, da so vse cerkvene šolske ustanove subvencionirane s strani 
države ali organov lokalne samouprave v skladu s kriteriji, določenimi v civilni zakonodaji. Na 
Portugalskem je v Konkordatu na več mestih poudarjena zahteva, da v zvezi z 
izobraževanjem na verskih šolah ne sme biti nobene diskriminacije. Slovaški osnovni 
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sporazum določa, da ima učitelj verskega pouka enak delovnopravni položaj kot ostali 
učitelji. V tej državi imajo še poseben sporazum o vzgoji in izobraževanju. V njem je mdr. 
določeno, da se te šole s strani države financirajo v enaki meri kot vse druge šole.  
 
Kulturna dediščina 
 
Hrvaška se je zavezala, da bo sistemsko materialno podpirala obnovo in ohranjanje 
spomenikov verske kulturne dediščine in umetniških del v posesti cerkve. Država se nadalje 
zavezuje, da bo cerkvi vrnila nezakonito odvzete matične in druge knjige. Latvija prispeva k 
stroškom vzdrževanja umetniške in kulturne dediščine Katoliške cerkve. Obe pogodbenici ju 
sporazumno vzdržujeta, zanju skrbita in zagotavljata dostopnost. Tudi na Poljskem, 
Portugalskem in Slovaškem država prispeva k ohranjanju kulturne dediščine. Poljski 
konkordat določa, da država daje materialno pomoč za ohranjanje in restavratorska dela na 
cerkvenih kompleksih s spomeniško vrednostjo ter na sosednih stavbah, pa tudi na 
umetniških delih, ki predstavljajo kulturno dediščino. Portugalski konkordat določa, da tiste 
nepremičnine, ki so bile v smislu prejšnjega konkordata iz leta 1940 klasificirane kot državni 
spomeniki ali kot objekti javnega pomena, ostanejo v trajni uporabi KC. Država poskrbi za 
njihovo ohranjanje, izvedbo popravil in restavriranje v skladu z načrtom, izdelanim v soglasju 
s cerkveno oblastjo. Država priznava, da se mora cerkveni namen teh stvari zaščititi po 
portugalskem pravu, obenem pa se mora po načelu sodelovanja ta namen uskladiti tudi z 
drugimi nameni, ki izhajajo iz njihovega kulturnega značaja. Slovaški osnovni sporazum pa 
določa, da se višina financiranja iz državnega proračuna podrobneje določi v posebni 
pogodbi. 
 
Duhovna oskrba 
 
Hrvaški sporazum zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom vojske in varnostnih služb – za to 
je ustanovljen vojaški ordinariat s sedežem v Zagrebu. Ministrstvo za obrambo in ministrstvo 
za notranje zadeve bosta skrbela za materialno vzdrževanje osebja vojaškega ordinariata ter 
za materialne pogoje za delo ordinariata, zlasti za njegov sedež ter za primerna mesta za 
bogočastje. S sporazumom o pravnih vprašanjih pa je Hrvaška cerkvi priznala pravico skrbeti 
za duhovno oskrbo v zaporih, bolnišnicah, zdraviliščih, sirotišnicah in v vseh zdravstvenih in 
socialnih ustanovah javne ali zasebne narave, o čemer bo za javne zavode sklenjen 
poseben sporazum. V Latviji se je ustanovil vojaški ordinariat, ki skrbi za versko oskrbo 
katolikov v vojski, med drugim se jim omogoči katehezo in sodelovanje pri cerkvenih obredih 
ob nedeljah in praznikih. Ordinariat svoje aktivnosti usklajuje z obrambnim ministrstvom, ki v 
skladu z zakonodajo osebju ordinariata nudi materialno in logistično pomoč. Duhovna oskrba 
se zagotavlja tudi katolikom v zaporih. Na Poljskem je v konkordatu duhovna oskrba 
zagotovljena pripadnikom oboroženih sil, na Portugalskem pripadnikom vojaških in 
varnostnih sil, na Slovaškem pa je duhovna oskrba združena za pripadnike oboroženih sil in 
policije ter za osebe, ki jim je odvzeta prostost (in z vsemi temi kategorijami povezane 
skupine oseb). Na Poljskem pastoralno oskrbo izvaja vojaški škof v okviru vojaškega 
ordinariata, in sicer po posebnem statutu, ki ga odobri Sveti sedež, z njim pa soglašajo tudi 
pristojne oblasti Republike Poljske. Vojaškim osebam je zagotovljena možnost udeležbe pri 
mašah ob nedeljah in praznikih, če to ni v nasprotju s pomembnimi vojaškimi nalogami, 
zagotovljeni pa so jim tudi drugi obredi. Smiselno podobna ureditev je tudi v drugih državah. 
Na Slovaškem je bil sklenjen poseben sporazum med državo in Svetim sedežem; med 
drugim določa krog oseb, ki pomagajo ordinariju, način njihovega imenovanja in status oseb, 
določenih za stalno izvajanje duhovne oskrbe. Slovaški sporazum še določa, da država 
finančno in materialno podpira delo ordinariata.     
 
Duhovna oskrba je na Poljskem, Portugalskem in Slovaškem omogočena tudi drugim 
kategorijam oseb. Na Poljskem so to osebe, ki prebivajo v kazenskih in popravnih domovih 
ter v zdravstvenih, socialnovarstvenih in podobnih ustanovah. Na Portugalskem te 
kategorije oseb obsegajo osebe, ki se zaradi zdravljenja, izobraževanja, prestajanja 
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prostostne kazni ipd. nahajajo v položaju, ko ne morejo na običajen način izvrševati pravice 
do verske svobode. Na Slovaškem pa osnovni sporazum določa, da KC izvaja dejavnosti v 
vseh državnih ustanovah s področja vzgoje, izobraževanja, zdravstvene in socialne 
dejavnosti, vključno z zavodi za obvezno izobraževanje in zavodi za ponovno socialno 
vključitev odvisnikov.   
 
Gospodarska oz. finančna vprašanja 
 
Hrvaška, Latvija, Poljska, Portugalska in Slovaška v svojih konkordatih oziroma 
sporazumih posebej opredeljujejo financiranje v zvezi z izobraževanjem in duhovno oskrbo. 
Hrvaška  še določa, da cerkev svobodno prejema miloščino in običajna darila ter druge 
prispevke vernikov za vzdrževanje cerkva, za kar ne veljajo določbe davčnega sistema 
države. Nadalje je dogovorjeno, da bo država KC vrnila zaseženo premoženje in ji za 
pospeševanje splošnega dobra iz državnega proračuna nakazovala določene mesečne 
zneske za vzdrževanje duhovnikov in drugih cerkvenih uslužbencev ter za stroške izgradnje 
in vzdrževanje cerkev in pastoralnih središč, ki niso kulturni spomenik. Zaradi reševanja 
pokojninskega zavarovanja članov duhovščine in redovnikov se ta  sredstva za prvih deset 
let veljavnosti sporazuma povišajo za 20 %. Država podpira še druge splošno koristne 
posebne programe in projekte cerkve ter po svojih zmožnostih pripeva k izgradnji in obnovi 
cerkvenih stavb. Latvija poleg finančnih pomoči na področju šolstva in kulturne dediščine 
daje še sredstva za svetišče Aglona: država prispeva k stroškom njegovega vzdrževanja in 
mu v skladu z zakonom daje oprostitve ali olajšave pri davkih. Poljski konkordat določa, da 
imajo cerkvene institucije pravico organizirati javna zbiranja sredstev. Zakonodaja o javnih 
zbiranjih sredstev se ne uporablja za tiste primere, ko se zbirajo darovi za verske cilje, za 
razne druge namene ali za vzdrževanje duhovnikov in redovnikov, če se to zbiranje darov 
izvaja na območju ali v okviru cerkvenih objektov ter na tradicionalno uveljavljen način. 
Smiselno podobno velja tudi za druge države. Na Portugalskem imajo še posebej razdelan 
sistem različnih davčnih oprostitev in ugodnosti. Portugalska škofovska konferenca lahko 
uveljavi pravico do vključitve KC v sistem pobiranja davkov po splošnih predpisih. Na 
Slovaškem je, podobno kot tudi v drugih obravnavanih državah, KC upravičena do 
ustanavljanja pravnih oseb. Država zagotavlja zaščito njihovega premoženja in svobodo 
delovanja, sama dejavnost teh pravnih oseb pa mora biti v skladu s pravnim redom države.  
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