
Izpoved zakoncev 
in pričevanje 
njihovih prič
V postopku ničnosti imajo zasliševanja zakoncev  
in prič osrednje mesto

Foto: splet
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vloga sodnika  
zasliševalca je v ničnostni  

pravdi izredno aktivna  
in pomembna, saj bdi nad vsem, 

še posebno nad tem,  
kar notar zapiše.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cerkvena sodišča v ničnostnih zakonskih 
pravdah ugotavljajo, ali je bil zakon veljav-
no sklenjen ali ne. Kadar je zakon sklenjen 
z zvijačno prevaro, nihče ne dvomi, da je 
ničen. Vendar pa je zvijačno prevaro težko 
dokazati.1 Zato so v ničnostnih zakonskih 
pravdah izjemnega pomena zasliševanja za-
koncev in pričevanja njihovih prič.2 Brez 
dokazov ni mogoče razglasiti zakonske nič-
nosti. Temelj vsakega pravičnega postopka 
je doseči čim večje soglasje med objektivno 
resničnostjo in vsebino sodne odločitve. 
To prizadevanje je še posebej pomembno v 
kanonskih postopkih, ker gre za zveličanje 
duš (kan. 1752). Zato je dokazovanje odlo-
čilno za cerkvenega sodnika. Če je sodnik 
zbral dovolj prepričljivih dokazov, bo lahko 
sestavil pravično sodbo. Sodnik je zato osre-
dotočen na izpoved zakoncev in na druge 
dokaze, ki jih predlagata.3 Še posebej je to 
pomembno v skrajšanem postopku, ker je 
potrebno v kratkem časovnem razponu 
zbrati čim več dokazov.4 Zaradi praktič-
nih razlogov in hitrosti je zasliševalni del 
postopka ločen od postopka odločitve, saj 
je sodba v primeru skrajšanega postopka 
pridržana škofu, da razsodi, ko je zbranih 
dovolj dokazov.

Zbiranje dokazov

Kan. 1686 določa, da »sodnik zasliševalec, če 
je le mogoče, zbere dokaze na enem samem 
zasedanju in določi petnajstdnevni rok, da 
se predložijo vsi dokazi v korist zakona 
in zagovori strank, če ti obstajajo«. Pravo 
narekuje, da se zaslišanje opravi na enem 
samem zasedanju, kar pa ne sme voditi v 
brezbrižnost in pomanjkljivost. V nekaterih 
primerih se podaljšanje zaslišanja celo sve-
tuje, četudi lahko to zakoncema in njihovim 
pričam povzroči težave in nelagodje. Zako-
nodajalec dopušča možnost, da so zaslišanja 
primerno dolgo. V nekaterih primerih je res 
težko vsa zaslišanja opraviti na isti dan, saj 
je potrebno v odnosu do zakoncev imeti 
veliko mero pozornosti in potrpežljivosti. 

Priporoča se, da se vsa zaslišanja opravijo 
kmalu. Datum zaslišanja vedno določi sodni 
vikar. Kot beremo v kan. 1684, morajo biti 
v tožbenem spisu našteti dokazi, ki jih naj 
sodnik zbere. To pomeni, da morata pred-
vsem zakonca poskrbeti, da dokazov ne bo 
primanjkovalo. Sodni vikar nato z odločbo 
opredeli pravdni spor, sodnik zasliševalec 
pa na dostojen način opravi vsa potrebna 
zaslišanja. Pri svojem delu ni pasiven izvr-
ševalec zaupane naloge, ampak lahko na 
predlog enega izmed zakoncev ali njiho-
vih zagovornikov zahteva celo izključitev 
kakšne nezaželene priče. Vloga sodnika 
zasliševalca je v ničnostni pravdi izredno 
aktivna in pomembna, saj bdi nad vsem, še 
posebno nad tem, kar notar zapiše. Notarski 
zapisnik mora v celoti vsebovati to in samo 
to, kar so zakonci in priče povedali.5

Različni dokazi

V skrajšanem postopku pred škofom so 
načini zbiranja dokazov predvsem izjave 
strank in izpovedi njihovih prič. Med do-

kaze spadajo tudi razni dokumenti in iz-
vedenska mnenja.6 Dokazi so samo tisto, 
kar dokazuje resnico o razpadlem zakonu. 
Dokazi se nanašajo na resnična dejstva in 
nikdar zgolj na domneve ali mnenja. Sodnik 
mora vedno razločevati med nekim zgodo-
vinskim dejstvom in osebnostno sodbo ne-
koga, ki daje izjavo.
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a. Izjave zakoncev

Najboljši način pridobivanja 
dokazov so izjave zakoncev. 
Od zakoncev se pričakuje, 
da bosta iskrena in odkrita, 
ko opisujeta svoj propadli 
zakon. Zaslišanje je lahko v 
prosti obliki ali pa z že vna-
prej pripravljenimi vprašanji. 
Zaželeno je, da si sodnik zasli-
ševalec sestavi nekaj opornih 
točk, na osnovi katerih zasli-
šuje stranke. Pomembno je, 
da je pri svojem delu pozo-
ren in da posluša, kadar želi 
kateri od zakoncev spontano 
kaj dodati. Notar zapisuje pod 
njegovim vodstvom tako, da 
napravi kratek in jedrnat 
zapisnik, ki ga na koncu 
zaslišanja prebere obema 
zakoncema. S podpisom za-
pisnika zakonca potrdita, da 
se strinjata s tem, kar je za-
pisano. Poleg zagovornikov 
in branilca vezi lahko v tem 
delu sodelujeta oba zakonca. 
Za skrajšani postopek morata 
prošnjo za uvedbo postopka 
predložiti oba, lahko pa jo se-
stavi samo eden s privolitvijo 
drugega. Odsotnost enega od 
zakoncev nikoli ni pozitivno 
dejanje in otežuje potek sod-
be, prav tako pa zmanjšuje 
pomen polnega dokaza. Če 
škof v primeru skrajšanega 
postopka nima moralne go-
tovosti o ničnosti zakona, ne 
sestavi sodbe, temveč primer 
prepusti rednemu postopku.

b. Pričevanje prič

Pri zbiranju dokazov je po-
trebno omejiti tudi število 

prič. Bolje je, da se pozorno in potrpežljivo 
zasliši manj prič in da so ta pričevanja do-
bro motivirana. Sodni vikar lahko dopusti, 
da se zaslišijo le take priče, ki največ vedo 
o razpadlem zakonu. Pismo papeža Franči-
ška (Gospod Jezus, blagi Sodnik) prednostno 
poudari izpoved zakoncev, kar je sicer že v 
Zakoniku cerkvenega prava (1983). Če priče 
njihove izjave potrdijo, dobijo vsa zaslišanja 
veljavo polnega dokaza. Tudi pričevanje ene 
same priče lahko prejme verodostojnost, če 
gre za kvalificirano pričo, ki priča o stvareh 
po svoji službi ali o okoliščinah, kot je sliša-
la od ljudi. Polni dokaz je tisti, ki sam po sebi 
sodniku daje moralno gotovost, medtem ko 
drugi dokazni elementi, ki sodnika vodijo v 
preseganje dvomov, uživajo moč le delnih 
dokazov.

c. Dokumenti in izvedenska mnenja

V dokumentu papeža Frančiška (Gospod Je-
zus, blagi Sodnik) beremo, da je v primeru 
skrajšanega postopka potrebno tožbi prilo-
žiti besedila, na katera se sklicuje prošnja. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Odsotnost enega od 
zakoncev na zaslišanju 

ni nikoli pozitivno 
dejanje in otežuje 

potek sodbe, prav tako 
pa zmanjšuje pomen 

polnega dokaza.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zbrana besedila pospešijo pravdo in pre-
prečijo nepotrebno upočasnitev. Dokazne 
dokumente je potrebno predložiti hkrati s 
prošnjo, da se tako laže začne tožbeni zah-
tevek, čeprav jih je mogoče dodati tudi med 
samim zaslišanjem. Foto: splet
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Papežev dokument glede 
izvedenskih mnenj pravi, 
da so lahko nekoristna, če 
se tožbi priložijo zdravni-
ške diagnoze,7 sodnik pa si 
lahko v primerih, ko gre za 
spolno nezmožnost ali hibo 
v privolitvi zaradi duševne 
bolezni ali zaradi psihičnih 
nepravilnosti, pomaga z deli 
enega ali več izvedencev, če 
iz okoliščin ni razvidno, da 
bi bilo to nekoristno (kan. 
1678 §3). Izključitev izve-
denskih mnenj je v posame-
znih primerih zgolj izjema.

Sklep

Začetna pobuda in aktivno 
sodelovanje zakoncev po-

maga sodnemu vikarju, da hitreje oceni, 
da je tožba utemeljena. Sodnik zasliševalec 
nadzira in usmerja pravdo s tem, da resno 
in odgovorno sprejme stranke in njihove 
priče. Pri skrajšanem postopku je sodnik, 
ki zaslišuje, močna opora škofu, ki bo na 
koncu zaslišanj sestavil sodbo in razglasil 
ničnost. Zato je priporočljivo, da se škof te-
meljito pogovori s sodnikom zasliševalcem, 
preden sestavi končni sklep. 

Ena najzahtevnejših nalog v postopku za-
sliševanja se pokaže ob nerazpoložljivosti 
oz. odsotnosti kakšne priče ali katerega 
od zakoncev. Sodnik zasliševalec lahko ob 
upravičenem razlogu zaslišanje preloži na 
primernejši datum. Za čim večjo uspešnost 
postopka je potrebna sočasnost in dejanska 
navzočnost vseh udeležencev postopka. Ko 
je dokazovanje končano, se mora ničnost 
razglasiti z vsem dolžnim spoštovanjem 
do zakoncev in do svetosti zakonske vezi.
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