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Povzetek: Služba rimskega papeža je v katoliški Cerkvi najpomembnejša služba z 
največjo odgovornostjo. Zato so papeži zelo pogosto spreminjali in dopolnje-
vali določbe, ki zadevajo stanje izpraznjenega sedeža in izvedbo konklava. Sedež 
je bil, razen redkih izjem, vedno izpraznjen ob smrti vladajočega papeža. V tem 
času smo priča dokaj presenetljivemu dejanju papeža Benedikta XVI., da je kot 
papež odstopil. Papežev odstop je predviden z ZCP v kan. 332, § 2. V tem član-
ku smo predstavili spremembe apostolske konstitucije Universi Dominici Gregis 
papeža Janeza Pavla II., ki jih je uvedel papež Benedikt XVI., največ zato, ker je 
bil papežev odstop do sedaj nenavaden in nepričakovan način izpraznitve apo-
stolskega sedeža.
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izpraznjeni sedež, konklave, izvolitev, kardinal

Abstract: Changes in Conclave Law at Resignation of Pope Benedict XVI
In the Catholic Church the office of the Roman Pontiff is the most important 
office with the greatest responsibility. Therefore the Popes have often amen-
ded the provisions relating to the state of Sede Vacante and to the execution 
of the conclave. So far, the Apostolic See has always, with very few exceptions, 
become vacant by the death of the ruling Pope. Presently, we are witnessing 
the rather suprising act of Pope Benedict XVI, namely his resignation. The re-
signation of the Roman Pontiff is foreseen in Can. 332 § 2 of the Code of Canon 
Law. The article deals with the amendments introduced by Pope Benedict XVI 
to the Apostolic Constitution Universi Dominici Gregis issued by Pope John Paul 
II. The latest changes were made mostly due to the fact that resignation is a 
hitherto unusual and unexpected manner of making the Apostolic See vacant.
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Služba rimskega škofa, ki je hkrati papež katoliške Cerkve, je najodgovornejša 
služba, s katero vsakokratni papež služi božjemu ljudstvu. Kan. 331 ZCP 1983 

pravi: »Škof rimske Cerkve, v katerem namreč ostane služba, ki jo je Gospod po-
sebej podelil Petru, prvaku apostolov, in se mora prenašati na njegove naslednike, 
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je glava škofovskega zbora, Kristusov namestnik in tu na zemlji pastir vesoljne 
Cerkve; zato ima v moči svoje službe vrhovno, polno, neposredno in splošno redno 
oblast v Cerkvi in jo more vedno svobodno izvajati.« Iz same dikcije kanona je raz-
vidno, da Cerkev ne more v polnosti izvajati svojega poslanstva, če nima papeža. 
Takšen položaj nastopi, kadar je apostolski sedež izpraznjen: »Kadar je rimski se-
dež izpraznjen ali povsem oviran, naj se v vodstvu vesoljne Cerkve ne uvede nič 
novega; upoštevajo naj se pa posebni zakoni, ki so dani za te razmere.« (ZCP 1983, 
kan. 335) Čas izpraznjenega sedeža je za Cerkev neželen in pomeni za Cerkev iz-
redne razmere. Zato so, kakor naroča kanon, skoraj vsi papeži izdali posebna na-
vodila, največkrat v obliki apostolske konstitucije ali motuproprija, s katerimi do-
ločajo predvsem način uprave Cerkve v času, ko je apostolski sedež izpraznjen, in 
način izbire novega papeža (izvedba konklava).

V preteklem stoletju in tudi danes so vrhovne oblasti pripravile dokumente, ki 
urejajo to področje. Tako so papeži v prejšnjem in v tem stoletju izdali naslednje 
dokumente: sv. Pij X., Apostolska konstitucija Vacante Sede Apostolica (z dne 25. 
decembra 1904); Pij XII., Vacantis Apostolicae Sedis (z dne 8. decembra 1945); 
Pavel VI., Apostolska konstitucija Romano Pontifici eligendo (z dne 1. oktobra 1975) 
(intr. 2).

1. izpraznitev apostolskega sedeža

Zadnjo apostolsko konstitucijo, ki obravnava stanje izpraznjenega sedeža in 
volitve novega papeža in nosi naslov Universi Dominici Gregis (UDG), je dne 

22. februarja 1996 izdal papež Janez Pavel II. Stanje izpraznjenega sedeža in izved-
bo konklava v celoti še danes ureja navedena apostolska konstitucija (intr. 3). Ne-
katere manjše popravke je dne 11. junija 2007 izdal papež Benedikt XVI. z motu-
proprijem De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis (z 
dne 11. junija 2007) (intr. 1). Z navedenim motuproprijem spreminja Benedikt VI. 
določbo v točki 75 UDG, ki predvideva: če papež v rednih skrutinijih nikakor ne 
more biti izvoljen na predpisani način, naj se izvoli med dvema kandidatoma, ki 
imata v zadnjem skrutiniju največ glasov. Janez Pavel II. določa, da se v tem pri-
meru za izvolitev zahteva absolutna večina, Benedikt XVI. pa, sklicujoč se na tra-
dicijo, ponovno določi, da mora kandidat, ki naj bo izbran, prav tako dobiti dve 
tretjini glasov navzočih kardinalov volivcev.

UDG kot možno izpraznitev apostolskega sedeža predvidi smrt vladajočega pa-
peža, omeni pa tudi možno veljavno odpoved službi. Vendar iz nadaljnjega teksta 
izhaja, da kot redni način izpraznitve apostolskega sedeža urejuje UDG stanje ob 
papeževi smrti. Zato pove, da je sedež izpraznjen, kadar papež umre (UDG 1996, 3).

Po nekaj stoletjih se je zgodilo, da se je papež Benedikt XVI. odločil odstopiti s 
svojega položaja. Takšna poteza vladajočega papeža je predvidena v kan. 332, § 
2, ZCP 1983, zato se ni zgodilo nekaj, česar samo pravo ne bi urejevalo: »Če se 
zgodi, da se rimski papež odpove svoji službi, se za veljavnost zahteva, da je od-
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poved svobodna in pravilno izražena, ne pa, da jo kdorkoli sprejme.« Pogoj za ve-
ljavni odstop je, da je odpoved dana popolnoma svobodno in da je dana na pra-
vilen način. Kakšen je ta pravilni način, naj bi urejevali podzakonski akti, ki pa niso 
bili sprejeti. Nekateri kanonisti so bili mnenja, da bi bilo primerno, čeprav ni ob-
vezno, da bi papež o svoji odločitvi obvestil vsaj kardinale volivce. Kar določa ka-
non, da namreč sprejetje odpovedi ni možno, je logično. Papež je Kristusov name-
stnik na zemlji, zato ni nobene oblasti, ki bi bila na tem svetu višja in kateri bi 
papež predložil svojo odpoved. Dolžan se je pred Bogom posvetovati s svojo vestjo 
in odločiti, kar spozna, da je prav (Košir 2013, 123–127). Benedikt XVI. je določil, 
da se bo njegov pontifikat končal dne 28. januarja 2013 ob 20. uri. V tem primeru 
govorimo o posebni okoliščini, ko bodo kardinali izbirali novega papeža ob upo-
kojenem še živečem predhodniku. UDG, 37 določa, da se mora konklave začeti 
najmanj petnajst dni in največ dvajset dni od trenutka, ko je bil sedež izpraznjen. 
UDG seveda predvideva opravila, ki jih je treba izvesti pred začetkom konklava. 
Med drugim je treba pripraviti pogreb umrlega papeža; v tem primeru se to ne bo 
zgodilo, ker je upokojeni papež še živ. Zato je Benedikt XVI. dne 22. februarja 2013 
izdal motuproprij (Mp.) z naslovom Normas Nonnullas (NN), v katerem je spre-
meni nekatera določila UDG (Košir 2013, 120–127; intr 2).

2. Spremembe, ki jih je uvedel Benedikt Xvi. v zvezi s 
konklavom

V članku si bomo ogledali tiste člene UDG, ki jih Mp. NN spreminja ali dopol-
njuje. Mp. NN spreminja petnajst členov UDG:

Št. 35 − UDG določa, da nobenemu kardinalu volivcu ne more biti odvzeta pa-
sivna ali aktivna volilna pravica, velja pa tisto, kar določa čl. 40 te apostolske kon-
stitucije. NN razširi člen in doda še, da velja, kar je določeno v čl. 40 UDG, velja pa 
tudi, kar je določeno v čl. 70 UDG.

Čl. 40 UDG določa: če kateri od kardinalov volivcev ne bi hotel priti v Rim ali bi 
se drugače izogibal svoji dolžnosti voliti papeža, se volitve lahko začno brez njega. 
Tudi če bi kateri od kardinalov volivcev tako zbolel, da bi moral zapustit Vatikan in 
ne bi bilo mogoče dobiti njegovega glasu, volitve lahko potekajo tudi brez prido-
bitve tega glasu.

Mp. NN določa, da se je treba poleg čl. št. 35 ozirati tudi na čl. 70 UDG. Člani 
volilne komisije preštejejo glasove, ki so jih prejeli posamezni kandidati. Če nobe-
den od njih ni pridobil najmanj dveh tretjin glasov navzočih kardinalov volivcev, 
ki so volili, pomeni, da papež ni bil izvoljen. Če pa eden od voljenih kandidatov 
pridobi najmanj dve tretjini glasov navzočih kardinalov volivcev, pomeni, da je bil 
papež kanonično pravilno izvoljen.

Št. 37 − UDG določa: treba je čakati na kardinale volivce, da pridejo na volitve 
najmanj petnajst dni po tem, ko je bil apostolski sedež izpraznjen. Če so ali niso 
vsi kardinali volivci navzoči v Rimu prej kakor v petnajstih dneh, lahko čas petnaj-
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stih dni po svoji lastni presoji podaljšajo, vendar morajo najpozneje dvajset dni po 
izpraznitvi sedeža vstopiti v konklave.

Mp. NN določa: če so zbrani vsi kardinali volivci, morejo čas petnajstih dni tudi 
skrajšati. To pomeni, da se konklave lahko začne takoj, ko so prišli v Rim vsi kardi-
nali volivci. Glede možnega podaljšanja tega roka do dvajset dni Mp. NN dobesedno 
povzame UDG. Dodatek o možnem skrajšanju časa, ki mora preteči do začetka vo-
lilnih opravil, je pomemben predvsem ob odstopu Benedikta XVI. Pomemben je 
tudi zato, ker so zelo blizu velikonočni prazniki, to se pravi, da bi se lahko konklave, 
če se kardinali ne bi mogli zediniti, lahko zavlekel v veliki teden ali še dlje.

Št. 43 − UDG določa, da mora znotraj konklava vse potekati pod skrbnim nad-
zorom kardinala kamerlenga in od zunaj pod nadzorom substituta državnega taj-
ništva. Dom sv. Marte, Sikstinska kapela in drugi kraji, v katerih se bodo zadrževa-
li volivci, prav tako pa tudi vsi kraji, kjer se bodo opravljali liturgični obredi, mora-
jo biti od trenutka, ko se začnejo volilna opravila, popolnoma zavarovani pred 
zunanjimi vplivi ali možnostjo, da bi se tam znašel kdo, ki tam nima kaj iskati. Prav 
tako mora biti celoten teritorij Vatikana pod posebnim režimom glede vstopanja 
in premikanja oseb, da bi se tako omogočil nemoten potek izbire novega papeža. 
Poskrbeti je tudi treba, da se kardinalom volivcem kdorkoli ne bi približal, ko od-
hajajo ali prihajajo v Dom sv. Marte.

Mp. NN spreminja čl. 43 UDG v tistem delu, kjer določa, da je za zunanji nadzor 
za varnost odgovoren substitut državnega tajništva. NN določa, da to ni več sub-
stitut državnega tajništva, ampak vicekamerlenga. Vicekamerlengu pri njegovem 
nadzoru pomagajo prelati kleriki, ki so člani Camerae Apostolicae.

Št. 46 − UDG našteva osebe, ki niso volivci, pa morajo med konklavom bivati v 
prostorih, ki so strogo zavarovani pred zunanjimi vplivi. To so: tajnik kardinalskega 
zbora, ki postane tajnik volilnega zbora, véliki papeški ceremoniar z osmimi cere-
moniarji, dva redovnika, ki sta redovnika zakristana in skrbita za papeško zakristi-
jo, duhovnik – izbere ga kardinal dekan ali drug kardinal –, ki je skrbnik konklava 
in dekanu pomaga pri opravljanju njegove službe.

Vse drugo, kar našteva čl. 46 UDG, je izpuščeno. Ta člen našteva osebe, ki naj 
bi bile poleg zgoraj naštetih še navzoče v prostorih, kjer poteka konklave. To so 
različni uslužbenci, kuharji, strežniki, ki skrbijo za potrebe kardinalov. Ker sedaj 
stanujejo v Domu sv. Marte, so vsi v UDG našteti tam.

Št. 47 − UDG določa, da so vse osebe, naštete v tč. 46 te konstitucije, zavezane 
k strogi molčečnosti o vsem, kar izvedo direktno ali indirektno in zadeva konklave. 
O teh stvareh se smejo pogovarjati samo s kardinali volivci.

Mp. NN skrajša seznam oseb, ki smejo biti v prostorih, v katerem poteka kon-
klave, in doda spremembo, oziraje se tudi na tč. 55, 2. Tč. č. 55, 2 predvideva, da 
sta v prostorih konklava navzoča tudi dva tehnika. Poskrbeti morata, da ne bi bilo 
mogoče vnesti ali uporabljati na varovanem področju kakršnekoli tehnične sne-
malne naprave. Vsi našteti so dolžni priseči, da bodo varovali tajnost s prisego, 
katere besedilo prinaša naslednji člen.
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Št. 48 − UDG določa, da morajo vsi našteti, ki niso kardinali volivci, priseči, da 
bodo spoštovali najvišjo obliko (papeško) tajnosti o vsem, kar bodo naravnost ali 
posredno izvedeli med potekom konklava. Latinsko besedilo prisege, ki ga pred-
pisuje UDG:

Ego N. N. promitto et iuro me inviolate servaturum esse secretum absolutum 
cum omnibus quotquot participes non sunt Collegii Cardinalium electorum, hoc 
quidem in perpetuum, nisi mihi datur expresse peculiaris facultas a novo Pontifice 
electo eiusve Successoribus, in omnibus quae directe vel indirecte respiciunt su-
ffragia et scrutinia ad novum Pontificem eligendum.

Itemque promitto et iuro me nullo modo in Conclavi usurum esse instrumentis 
quibuslibet ad vocem transmittendam vel recipiendam aut ad imagines exprimendas 
quovis modo aptis de iis quae tempore electionis fiunt intra fines Civitatis Vaticanae, 
atque praecipue de iis quae quolibet modo directe vel indirecte attinent ad negotia 
coniuncta cum ipsa electione. Declaro me editurum esse ius iurandum utpote qui 
plane noverim quamlibet eius violationem adducturam esse me in spiritales illas 
canonicasque sanctiones quas futurus Summus Pontifex opportunum duxerit ferre.

Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.

Besedilo prisege, ki ga določa Mp. NN, je nekoliko spremenjeno:

Ego N. N. promitto et iuro me inviolate servaturum esse secretum absolutum 
cum omnibus quotquot participes non sunt Collegii Cardinalium electorum, hoc 
quidem in perpetuum, nisi mihi datur expresse peculiaris facultas a novo Pontifice 
electo eiusve Successoribus, in omnibus quae directe vel indirecte respiciunt su-
ffragia et scrutinia ad novum Pontificem eligendum.

Itemque promitto et iuro me nullo modo in Conclavi usurum esse instrumentis 
quibuslibet ad vocem transmittendam vel recipiendam aut ad imagines exprimen-
das quovis modo aptis de iis quae tempore electionis fiunt intra fines Civitatis Va-
ticanae, atque praecipue de iis quae quolibet modo directe vel indirecte attinent 
ad negotia coniuncta cum ipsa electione. Declaro me editurum esse ius iurandum 
utpote qui plane noverim quamlibet eius violationem adducturam esse excommu-
nicationis mihi poenam latae sententiae Sedi Apostolicae reservatae.

Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.

Št. 49 − UDG in besedilo Mp. NN se po vsebini v ničemer ne razlikujeta. Vklju-
čeni so nekateri jezikovni popravki. Na posameznih delih je oblikovno spremenjen 
tekst UDG. Tekst Mp. NN je po stilu pisanja malo manj okoren, kakor je tekst UDG. 
Govori pa o tem, da se morajo kardinali, ki bodo vstopili v konklave, po opravlje-
nem pogrebu umrlega papeža zbrati v baziliki sv. Petra. Udeležijo se slovesne vo-
tivne maše Pro eligendo Papa.

Št. 50 − UDG določa, da se vsi kardinali volivci ob določeni uri zberejo v Pavlin-
ski kapeli. Oblečeni morajo biti v korna oblačila. V slovesni procesiji odidejo v Si-
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kstinsko kapelo apostolske palače, ki je kraj, kjer bodo potekale volitve. Medtem 
pojejo Veni Creator in prosijo za pomoč Svetega Duha.

MP. NN določa, da poleg kardinalov volivcev pri procesiji sodelujejo tudi vice-
kamerleng, generalni avditor Camerae Apostolicae, vsak kolegij apostolskih pro-
tonotarjev naj v procesiji zastopata po dva apostolska protonotarja, poleg njih pa 
še avditorji rimske rote in prelati kleriki Camerae apostolicae.

Št. 51, 2 − UDG določa, da kardinalski zbor deluje pod vodstvom kardinala ka-
merlenga, ki je, kakor ureja čl. 4 UDG, zadolžen za seje kardinalskega zbora, in da 
je v Sikstinski kapeli in v drugih prostorih vse pripravljeno za izvedbo konklava. Od 
zunaj pri tem pomaga substitut državnega tajništva.

Mp. NN zgolj dodaja, da za zunanjo pomoč vsem, ki so v konklavu, ne skrbi samo 
substitut državnega tajništva. Pomaga mu tudi vicekamerleng.

Št. 55, 3 − UDG določa: če bi kdo kršil katero od predpisanih norm, ga zadane 
težka kazen, ki jo določi papež.

M.p. NN pa bolj natančno določi predvidene kazni za prekrške zoper zapove-
dane norme. Tisti, ki bi kršil predpisane norme, zapade izobčenju latae sententiae, 
ki je pridržano Apostolskemu sedežu.

Št. 62 − UDG določa, da se odpravi način izbire papeža s tako imenovanim per 
acclamationem seu inspirationem in prav tako per compromissum. Edini možni 
način izbire papeža so volitve.

Da je nekdo izvoljen, se zahtevata najmanj dve tretjini glasov navzočih volivcev. 
Mp. NN pa dodaja, da se za izvolitev zahtevata dve tretjini glasov vseh navzočih 
volivcev, ki so volili.

Št. 64 − Mp. NN nekoliko dopolni določila UDG, čeprav ne bistveno. Postopek 
volitev poteka po naslednjih fazah: 1) Priprava in razdelitev volilnih lističev. To je 
naloga ceremoniarjev, ki so za to opravilo poklicani na kraj volitev skupaj s tajni-
kom kardinalskega zbora in z vélikim papeškim ceremoniarjem. Ti izročijo vsakemu 
kardinalu volivcu najmanj dva ali tri volilne lističe. 2) Izmed kardinalov volivcev se 
izberejo trije skrutatorji, trije kardinali, ki so zadolženi, da pridobijo izpolnjene 
volilne lističe od kardinalov, ki so zboleli (infirmiarii), in trije revizorji. Izbor našte-
tih kardinalov se izvede javno. Imena zgoraj naštetih kardinalov se določijo z žre-
bom, ki ga izvede kardinal dekan kardinalskega zbora. 3) Če je kdo od izbranih 
bolan in ne more opravljati tako naložene mu dolžnosti, se namesto njega izžreba 
drug kardinal, ki je zmožen opravljati navedene dolžnosti. Prvi trije, katerih imena 
so izžrebana, so skrutatorji, naslednji trije infirmarii in naslednji trije revizorji.

Št. 70, 2 − MP. NN je dobesedno povzet po UDG.
Št. 75 − Mp. NN določa: če z volitvami v smislu tč. 72, 73 in 74 UDG nihče ne 

pridobi zadostnega števila glasov, kardinali volivci en dan posvetijo premišljevanju 
in pogovorom; če tudi potem nihče ne zbere zadostnega števila glasov v smislu 
tč. 74 UDG, imata pasivno volilno pravico samo še dve imeni, ki sta v zadnjem kro-
gu volitev pridobili največ glasov. Tudi v tem primeru pa se zahteva, da pridobi 
tisti, ki naj bo izvoljen v tem skrutiniju, kvalificirano večino dveh tretjin glasov 
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navzočih kardinalov, ki so volili. Toda imeni, ki dobita pasivno volilno pravico, v 
tem krogu volitev nimata aktivne volilne pravice.

Št. 87 − Mp. NN ponovi določila tč. 87 UDG: »Ko pride do kanonične izvolitve, 
zadnji izmed kardinalov diakonov v dvorano, kjer so bile volitve, pokliče tajnika 
kardinalskega zbora, velikega papeškega ceremoniarja in dva ceremoniarja; potem 
kardinal dekan ali najstarejši kardinal po imenovanju in po letih v imenu vsega 
kardinalskega zbora vpraša izvoljenega, ali sprejme izvolitev z besedami: Sprejmeš 
svojo kanonično izvolitev za rimskega papeža? Takoj ko dobi pritrdilni odgovor, ga 
vpraša: Kako se želiš imenovati? Veliki papeški ceremoniar, ki v tem primeru opra-
vlja nalogo notarja, s tem da ima dva ceremoniarja kot priči, sestavi dokument v 
zvezi s sprejetjem izvolitve izvoljenega in v zvezi z imenom, ki si ga je nadel.«

3. Sklep

Služba rimskega papeža je v katoliški Cerkvi najpomembnejša služba z največjo 
odgovornostjo. Zato so papeži zelo pogosto spreminjali in dopolnjevali določ-

be, ki zadevajo stanje izpraznjenega sedeža in izvedbo konklava. Apostolski sedež 
je bil, razen redkih izjem, vedno izpraznjen ob smrti vladajočega papeža. V tem 
času smo priče dokaj presenetljivemu dejanju papeža Benedikta XVI., da je namreč 
kot papež odstopil. Papežev odstop je predviden z ZCP v kan. 332, § 2.

Zadnja apostolska konstitucija, ki je bila izdana v zvezi z izpraznjenim sedežem 
in s konklavom, je bila apostolska konstitucija Universi Dominici Gregis, ki jo je 
izdal papež Janez Pavel II. Njegov naslednik papež Benedikt XVI. jo je delno spre-
menil z Mp. De aliquibus mutationibus in normis de electione romani pontificis z 
dne 11. junija 2007. Po odstopu se je Benediktu XVI. zdelo potrebno, da UDG v 
nekaterih delih spremeni ali dopolni. Najbolj pomembna sprememba je, da mo-
rejo kardinali vstopiti v konklave prej kakor v petnajstih dneh po izpraznitvi sede-
ža, in to takoj, ko so v Rimu zbrani vsi kardinali volivci. To se zdi posebej pomemb-
no, ker je papež odstopil dne 28. februarja 2013 ob 20. uri. Velika noč je to leto 
31. marca. Če bi kardinali začeli izbirati novega papeža šele po petnajstih dneh po 
izpraznitvi apostolskega sedeža, bi se lahko zgodilo, da bi se konklave zavlekel v 
veliki teden ali morda še čez velikonočne praznike. Temu se je bilo treba izogniti 
tudi zato, da bi se – po besedah Benedikta XVI. – novi papež lahko mirno pripravil 
na velikonočne praznike (intr. 2 in 3).

kratice
 AAS – Acta Apostolicae Sedis
 Mp. – Motuproprij
 NN – Benedikt XVI. 2013. Normas Nonnullas.
 ZCP – Zakonik cerkvenega prava
 UDG – Janez Pavel II. 1996. Universi Dominici Gregis. 
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