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»ne vidim 
razloga za 

predporočno 
pogodbo«

Mag. Sebastijan 
Valentan je 
duhovnik 
mariborske 
nadškofije 
in sodnik pri 
Metropolitanskem 
cerkvenem sodišču 
v Mariboru. 
Je magister 
kanonskopravnih 
znanosti in 
sodelavec Inštituta 
za kanonskopravne 
vede na Teološki 
fakulteti. V Rimu 
pripravlja doktorat 
na Fakulteti za 
kanonsko pravo 
papeške univerze 
Santa Croce.

Predporočna pogodba je lahko 
ovira za cerkveno poroko, 

lahko pa je tudi dobrodošla

Mag. Sebastijan 
Valentan
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Kaj pomeni predporočna 
pogodba?

Gre za ureditev premoženjsko 
-pravnih razmerij med bodo-
čima zakoncema, predporočno 
pogodbo, ki ji po domače rečemo 
tudi ženitna pogodba, pa lahko 
skleneta tudi zakonca, ki sta že 
poročena. S pogodbo lahko določi-
ta, kako se bo urejalo upravljanje 
s tistim, kar bosta pridobila po 
poroki.

Do sedaj je bilo tako, da so 
stvari, ki sta jih imela pred po-
roko, recimo žena hišo, mož kaj 
drugega, ostale v lasti vsakega 
posameznika. Kar pa sta pridobi-
la v času trajanja zakonske zveze, 
pa je bilo skupna last. Predporoč-
na pogodba to lahko spremeni. S 
pogodbo lahko zaročenca ali tudi 
že zakonca določita, da premože-
nje, pridobljeno v času trajanja 
zakonske zveze, ne bo več skupno, 
ampak se bo delilo, kot sta se 
dogovorila v predporočni pogodbi.

Lahko poveste kakšen 
primer?

Če bo žena ustanovila podjetje, 
mož pa bo vikend preoblikoval v 
apartmaje, na primer, lahko s po-
godbo določita, da bo dobiček od 
podjetja pripadal samo ženi, dobi-
ček od apartmajev pa samo možu. 
In da lahko s tem denarjem 
upravljata po lastni presoji. Drugi 
primer je poroka med vdovce-
ma, ki že imata odrasle otroke iz 
prejšnjega zakona. S predporočno 
pogodbo bosta določila, da bosta 
v zakonu pridobljeno premoženje 
po smrti zapustila vsak svojim 
otrokom. Predporočna pogodba 
bo lahko vsebovala tudi določilo, 
da zakonca po smrti vsak svoj 
del premoženja ali pa en del tega 
zapustita kakšni dobrodelni 
ustanovi. To so recimo pozitivni 
vidiki predporočnih pogodb, a 
civilni pravniki opozarjajo, da 
so dednopravne določbe še zelo 
nejasne in bo šele sodna praksa 

pokazala, v 
katero smer se 
bo vse skupaj 
obrnilo.
Mar ne 
pomeni 
to manjše 

varnosti za šibkejšega 
partnerja?

Lahko. Tu je tudi velika kritika 
tega, saj bo tako zakonec, ki je 
finančno šibkejši, lahko še na 
slabšem. Ne le v primeru ločitve, 
ampak že v času zakona. S tem en 
zakonec drugega izključuje eko-
nomsko, pa tudi moralno, vendar 
ne v vseh primerih.

Kateri vidiki so še sporni?
Najbolj problematično je, če 
je predporočna pogodba 
sklenjena za primer razveze. 
Zaročenca bi namreč s tem 
že nakazovala, da dopušča-
ta možnost, da se bosta ob 
primeru težav ločila in da 
zakonske zveze ne pojmujeta 
kot doživljenjske skupnosti.

Pa vendar je v nekaterih 
primerih predporočna 
pogodba sprejemljiva za 
Cerkev.

Sprejemljiva je v primerih, ko 
imata zaročenca neko stvar že 
od prej, želita jo nadgraditi in 
skleneta predporočno pogodbo, da 
bo tisto, kar bo po poroki prido-
bljeno, uživano tako, kot sta se 
dogovorila. Pomembno pa 
je, da s tem ne pogojujeta 
sklenitve zakona.

Kako se bo to 
ugotavljalo?

Potrebno bo presojati vsak 
primer posebej. Velika bo 
odgovornost duhovnikov, 
ki bodo zakonce pripravlja-
li na poroko. Mislim, da bo 
najvažnejše presojati, ali je 
pogodba vezana na samo 
sklenitev zakona, se pravi, 
da se ne bosta poročila, če 
je eden od zaročencev ne 
bo podpisal.

Pri poročnem zapisni-
ku, ki ga podpišejo zaro-
čenca in župnik, zaenkrat 
vprašanja o predporočni 
pogodbi ni, ker je to no-
vost. Škofje se bodo morali 

odločiti, ali bo to vprašanje prišlo 
v zapisnik. Sam menim, da je to 
skoraj neizogibno in da bi to vpra-
šanje duhovnik moral zastaviti. 
Če bosta zaročenca odgovorila, da 
sta predporočno pogodbo sklenila 
ali jo nameravata skleniti, mora 
biti naslednje vprašanje, za 
kakšen namen jo sklepata. Če bo 
odgovor »za primer razveze«, ju 
bo moral duhovnik poučiti, da 
je v takem primeru lahko zakon 
neveljaven, ker izključujeta doži-
vljenjsko skupnost.

Ali ju bi v takem primeru 
sploh poročil?

Moral bi odložiti poroko, da zaro-
čenca premislita o tem.

Če bi k vam na posvet prišla 
zaročenca, ki razmišljata o 
predporočni pogodbi, kaj bi 
jima svetovali?

Če razumemo, kaj je zakonska 
skupnost, ne vidim razloga za 
predporočno pogodbo. Bistvena 
lastnost zakona je enost in nera-
zvezljivost. To pomeni celostno 
podaritev, kar vključuje tudi 
vprašanja premoženja. Tako da bi 
res moral biti nek izredno tehten 
razlog, da bi priporočal predpo-
ročno pogodbo. Zakon je tako 
velika in sveta stvar, da bi o vsem 
morala zakonca odločati skupaj 
in tudi skupaj uživati pridobljene 
dohodke. Tu bodo tudi otroci, 
za katere bosta skrbela skupaj. 
Gre tudi za vprašanje skrbi za 
zakonca v starih letih. Mislim, da 
imata zakonca drug do drugega 
odgovornost. Nekdo od njiju bo 
prej onemogel in drugi bo imel 
dolžnost v dobrem in slabem 
skrbeti zanj.

D ružinski zakonik, ki je v veljavo stopil 15. aprila, 
je prinesel kar nekaj novosti. Med drugimi je 
zdaj mogoča civilna poroka brez prič, poročajo 

lahko župani, možno pa je uradno obeležiti tudi jubilej 
poroke. Zaročenci lahko po novem sklenejo tudi pred-
poročno pogodbo.

»Preprosto lahko rečemo, da so pogoji za veljavno 
sklenitev zakona naslednji: da bodoča zakonca nista 
že v kakšni predhodni zvezi (civilno razvezana, a 
še vedno cerkveno poročena), odsotnost impoten-
ce, da še nista prejela svetih redov (duhovništvo, 
redovništvo) idr. Zakona ne moreta skleniti osebi, ki 
sta v krvnem sorodstvu ravne črte in stranske črte 
do četrtega kolena, neveljaven pa bi bil tudi zakon, 
sklenjen zaradi sile ali hudega strahu.«

Kdaj je cerkveni zakon veljaven?

»
Zakon je tako 

velika in sveta 
stvar, da bi o 
vsem morala 

zakonca odločati 
skupaj in tudi 

skupaj uživati 
pridobljene 

dohodke.o
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Mojca Purger
mojca.purger@druzina.si


