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Povzetek: Prispevek je raziskava možnosti vzpostavitve odgovornosti katoliške Cer-

kve (KC) za dejanja duhovnikov in redovnikov v Republiki Sloveniji (RS). Omejena je na analizo in na sintezo splošnih in abstraktnih pravnih aktov (zakonov),
saj z navedenega področja še ni bil izdan noben posamičen in konkreten (sodni
ali upravni) pravni akt. Na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) in Obligacijskega zakonika (OZ) pravne osebe v RS odgovarjajo za dejanja svojih delavcev. Pravno osebnost KC določa Sporazum med
Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (BHSPV). Pojem
delavca poleg pravne teorije v prvi vrsti določajo Zakon o delovnih razmerjih
(ZDR), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPZ), Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), Zakon
o dohodnini (Zdoh) in Kazenski zakonik (KZ). Duhovnike in redovnike Zakon o
verski svobodi (ZVS) opredeljuje kot verske uslužbence. Ali je verske uslužbence mogoče ob tem opredeliti kot delavce, pa je – upoštevajoč presojo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (USRS) – treba preučiti tudi v okviru avtonomne
pravne ureditve Cerkva in drugih verskih skupnosti. To še posebno velja za KC,
saj BHSPV kanonskemu pravu, ki ga povzema zlasti Zakonik cerkvenega prava
(ZCP), izrecno priznava naravo avtonomnega pravnega vira v RS.
Ključne besede: odgovornost, delodajalec, pravna oseba, katoliška Cerkev, delavec,
duhovnik, redovnik, klerik, kanonsko pravo
Abstract: Responsibility of Catholic Church for the Deeds of Priests and Religious
The paper researches the possibilities of allocating responsibility for the acts
committed by priests and religious in the Republic of Slovenia to the Catholic
Church. It is limited to an analysis and synthesis of general and abstract legal
acts (statutes) since hitherto no particular and concrete (judicial or administrative) legal act has been issued. On the basis of the Liability of Legal Persons
for Criminal Offences Act and of the Code of Obligations, legal entities in the
Republic of Slovenia are responsible for the deeds of their workers. The legal
personality of the Catholic Church is determined by the Agreement between
the Republic of Slovenia and the Holy See on Legal Issues. The concept of the
worker is determined, in addition to legal theory, by the Employment Relationships Act, the Pension and Disability Insurance Act, the Employment and
Insurance Against Unemployment Act, the Financial Participation Act, the
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Occupational Health and Safety Act, the Personal Income Tax Act and by the
Penal Code. The Religious Freedom Act defines priests and religious as religious employees. It has to be examined whether religious employees can be
defined as workers. This must also be done – under consideration of the opinion of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia – within the framework of the autonomous legal system of the Churches and other religious
communities. This especially applies to the Catholic Church since the Agreement between the Republic of Slovenia and the Holy See on Legal Issues
expressly acknowledges to canon law, which is primarily summarized in the
Code of Canon Law, the character of an autonomous source of law in the Republic of Slovenia.
Key words: responsibility, employer, legal entity, Catholic Church, worker, priest,
religious, cleric, canon law

1.

V

Uvod

RS pravne osebe odgovarjajo za dejanja svojih delavcev. ZOPOKD določa,
da nekdo, ki je kaznivo dejanje storil v imenu, na račun ali v korist pravne
osebe, tudi odgovarja za to dejanje, če so vodstveni ali nadzorni organi te pravne osebe opustili dolžno nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja njim podrejenih
delavcev (ZOPOKD 2004, čl. 4). OZ pa uzakonja, da za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi, odgovarja pravna ali fizična oseba,
pri kateri je delavec delal takrat, ko je bila škoda povzročena, razen če dokaže,
da je delavec v danih okoliščinah ravnal tako, kakor je bilo treba (OZ 2007, čl.
147/1). Katoliški Cerkvi pravno osebnost priznava BHSPV (BHSPV 2004, čl. 2).
Zastavlja se vprašanje, ali je duhovnike in redovnike KC mogoče opredeliti kot
delavce v smislu ZOPOKD in OZ. V skladu z navodilom »Pojdite po vsem svetu in
oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« imajo duhovniki in redovniki – tako kakor
vsi verniki – nalogo, oznanjevati evangelij in nadaljevati Kristusovo delo za uveljavitev božjega kraljestva (SP 2010, Mr 16,15; prim. Mt 28,16–20, Lk 24,36–49,
Jn 20,19–23, Apd 1,6–8). Opredelitev duhovnikov in redovnikov za delavce je
prvi pogoj za vzpostavitev odgovornosti KC za njihova dejanja. Za to je treba poznati bistvene elemente pojma delavec in bistvene elemente pojmov duhovnik
in redovnik.

2.

Pojem delavec

2.1 Pozitivnopravna ureditev

Z

DR delavca opredeljuje kot fizično osebo, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi (ZDR 2002, čl. 5/1). Po ZPIZ je delavec fizična oseba, zaposlena v skladu s predpisi o delovnih razmerjih (ZPIZ 2006, čl. 8).
ZZZPZ določa, da se delavci v delovnem razmerju za pravice iz zakona obvezno
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zavarujejo (ZZZPZ 2006, čl. 14). Po ZUDDob je delavec vsaka fizična oseba, ki je v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. (ZUDDob 2008, čl.
6/1). ZVZD določa, da je delavec oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi (ZVZD 1999, čl. 3).
KZ pojem delavec povezuje s predpisi: o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in prenehanju delovnega razmerja; o plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja; o
delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela; o varstvu
žensk, mladine in invalidov; o varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva; o
varstvu starejših delavcev; o prepovedi nadurnega ali nočnega dela in o plačilu
predpisanih prispevkov (KZ 2008, čl. 196). V skladu z ZDR, ZPIZ, ZZZPZ, ZUDDob,
ZVZD in s KZ je element pojma delavec torej povezanost pojma delavec s pojmom
delovno razmerje oziroma z njegovimi sestavnimi deli.

2.2 Teoretično-pravni pogled

I

zhajajoč iz načela prostega pretoka oseb, storitev in kapitala, je tudi Sodišče
evropskih skupnosti vzpostavilo koncept, da govorimo o pojmu delavec takrat,
ko je na podlagi objektivnih kriterijev mogoče ugotoviti, da je navzoče delovno
razmerje (Knez 2004, 305). Ob sporu oziroma vprašanju o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja,
če obstajajo sestavine delovnega razmerja (ZDR 2002, čl. 16). Tako na primer
pogodba o zaposlitvi v pisni obliki ni bistvena sestavina delovnega razmerja, zato
za pojem delavec ni konstitucionalnega pomena (ZDR 2002, čl. 15/4). Pravna teorija meni, da je v kontekstu odgovornosti pravne osebe za dejanja drugega treba pojem delavec definirati širše od delovnopravnega razmerja. Delavca opredeljuje kot osebo, ki na področju druge osebe dela v korist in v interesu te osebe
(Pensa 2003, 836–837; Cigoj 1983, 626). Posli, to je gospodarjevo delo, se opravljajo za delovno organizacijo (Cigoj 1970, 445; 1983, 637). Pri tem je delavec v
odnosu do delodajalca v podrejenosti, odvisnosti in nesamostojnosti. To se kaže
v delavčevih dolžnostih, da spoštuje: navodila o načinu dela, predpise o delovnem času in načinu plačila in institute nadzorstva (Pensa 2003, 836–837; Cigoj
1959, 303). Podobno tudi praksa vrhovnega sodišča pojem delavca povezuje s
subordinacijo, s prejemom plače itd. (VS 1999). Podrejenost je razumeti kot pooblastilo za delo v okviru dejavnosti pravne osebe, in to na kakršnikoli pravni
podlagi (Deisinger 2007, 54). Tako za delavca na primer ni mogoče šteti samostojnega pogodbenika, čeprav mora pri delu upoštevati naročnikova navodila.
Delo namreč opravlja v svojem lastnem interesu in za svoj račun (Pensa 2003,
836–837). V skladu s pravno teorijo so elementi pojma delavec torej delo v korist
oziroma v interesu delodajalca in podrejenost, odvisnost in nesamostojnost delavca pri opravljanju teh del in nalog. Teoretično-pravni pogled na pojem delavec
pa mora v skladu z načelom pravne države (jasnost in sistematičnost pravnih
predpisov) učinkovati v mejah razlage pozitivnopravne ureditve (Šturm 2002,
52–90; Pavčnik 1991, 67–74). Kakor rečeno, pozitivno pravo poudarja povezanost
pojma delavec s pojmom delovno razmerje (3.1).
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Sestavine delovnega razmerja

3.1 Pojem delovno razmerje

Z

DR delovno razmerje definira kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v
katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod
nadzorom delodajalca (ZDR 2002, čl. 4/1). Z vidika Sodišča evropskih skupnosti so
temeljne karakteristike delovnega razmerja: opravljanje ekonomske storitve oziroma storitve, ki ji je mogoče pripisati neko ekonomsko vrednost (cena na trgu),
opravljanje dela pod nadzorstvom delodajalca in plačilo za delo (Knez 2004, 305).

3.2 Organiziran delovni proces delodajalca

V

ključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca je torej ena od sestavin delovnega razmerja. To pomeni, da praviloma delodajalec zagotovi
delovna sredstva, material, prostor, kapital, delo drugih delavcev, znanjein upravljanje resursov za delo delavca. Delavec delovnega procesa sam v celoti niti ne
vodi niti ne odgovarja za rezultate svojega dela (Kresal, Kresal Šoltes in Senčur
Peček 2002, 49). Organiziranost delovnega procesa zadevajo določbe, ki urejajo
delovni čas (polni delovni čas, nadurno delo, dodatno delo, dopolnilno delo) in
njegovo razporejanje. Letni razpored delovnega časa mora delodajalec določiti
pred začetkom koledarskega leta (ZDR 2002, čl. 141–148). Organiziranost delovnega procesa zadevajo tudi določbe o nočnem delu, o odmorih in počitkih, o letnem dopustu in o drugih odsotnostih z dela (čl. 149–173).

3.3 Opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca

N

adalje je ena od sestavin delovnega razmerja opravljanje dela po navodilih
in pod nadzorom delodajalca. Delavec mora upoštevati zahteve in navodila
delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (ZDR 2002, čl. 32). Delavec je v razmerju do delodajalca v podrejenem
položaju. Dela ne opravlja samostojno in ne nosi odgovornosti za rezultat (Kresal,
Šoltes, Senčur 2002, 50). Na pristojnost nadzora delodajalca nad delavcem kažejo
določbe ZDR o disciplinski odgovornosti. Delavec je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, drugače je disciplinsko odgovoren
in mu delodajalec lahko izreče sankcijo (ZDR 2002, čl. 174–181).

3.4 Plačilo za delo

S

estavina delovnega razmerja je tudi plačilo za delo. Sestoji iz plače, ki mora biti
vedno v denarni obliki, in iz morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s
kolektivno pogodbo (ZDR 2002, čl. 126/1). ZPIZ plačo pojmuje kot prejemek iz naslova delovnega razmerja, od katerega se obračunavajo prispevki za obvezno zavarovanje (ZPIZ 2006, čl. 8). Plača je sestavljena iz osnovne plače, iz dela plače za
delovno uspešnost in iz dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno
uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (ZDR
2002, čl. 126/2). Dodatki se določijo za delo v posebnih okoliščinah dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in to za: nočno delo, delo prek polnega delovne-
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ga časa, delo v nedeljo in delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (čl. 127/3,
128/1). Delavcu pripada tudi dodatek za delovno dobo (čl. 129/1). Delodajalec
mora delavcu nadalje zagotoviti povračilo stroškov: za prehrano med delom, za
prevoz na delo in z dela in za stroške, ki jih ima delavec pri opravljanju del in nalog
na službenem potovanju (čl. 130/1). V okviru plačila za delo delavcu pripadajo še:
regres za letni dopust (čl. 131), odpravnina ob upokojitvi (čl. 132) in nadomestilo
plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, zaradi predpisanih
osebnih okoliščin (npr. smrt sorodnika, nesreča), zaradi izobraževanja v interesu
delodajalca, zaradi z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni, zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni in zaradi nedela iz delodajalčevih razlogov (čl. 137). ZDoh
med dohodke iz delovnega razmerja vključuje tudi: vsako plačilo za opravljeno delo;
jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči; bonitete delodajalca v korist delavca ali njegovega družinskega člana; nadomestila delodajalca zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo; vsa izplačila delodajalca v zvezi s prenehanjem
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi; prejemke zaradi začasnega neizplačila dohodka
iz zaposlitve; nadomestila in druge prejemke od delodajalca ali druge osebe kot
posledico zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno varnost; dohodke
na podlagi udeležbe v dobičku iz delovnega razmerja; dohodke za vodenje ali nadzor pravne osebe; dohodke iz avtorskega dela iz delovnega razmerja in dohodke za
opravljanje malega dela po predpisih o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(ZDoh 2006, čl. 25). Plača se izplačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša
od enega meseca. Izplača se najpozneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja, na
običajnem izplačilnem mestu (ZDR 2002, čl. 134–135).

4.

P

Verski uslužbenci

ojma duhovnik in redovnik navaja pravo RS v povezavi s pojmom verski uslužbenec Cerkve ali druge verske skupnosti. ZVS verske uslužbence opredeljuje
kot pripadnike verske skupnosti, ki se v celoti posvečajo versko-obredni, versko-dobrodelni, versko-izobraževalni in versko-organizacijski dejavnosti (ZVS 2007, čl.
7/2, 27/2). ZVS določa, da imajo duhovniki in redovniki pravico do namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost (obvezno zdravstveno in obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje) (čl. 27/2).
Čeprav ta sredstva na podlagi ZVS prejme verska skupnost in plača prispevke duhovnikov in redovnikov v skladu s predpisi, ki urejajo plačilo prispevkov za socialno varnost (čl. 27/3, 28), teh izplačil ni mogoče opredeliti kot plačilo delodajalca
za delo delavca. To je namreč odnos med državo in versko skupnostjo v okviru
določbe ZVS in ustavno-sodne presoje, da država lahko gmotno podpira verske
skupnosti zaradi njihovega splošno koristnega pomena, in ne odnos med delodajalcem in delavcem (prim. ZVS 2007, čl. 29/3, 5; prim. USRS 2010). V tem smislu
ZPIZ določa, da osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo, veljajo za samozaposlene in ne za zaposlene osebe
(ZPIZ 2006, čl. 15). Pravo RS torej pojmov duhovnik in redovnik neposredno ne
povezuje s pojmom delavec v smislu ZOPOKD in OZ. Področje prepušča avtonomni
pravni ureditvi Cerkve oziroma druge verske skupnosti.

346

5.

Bogoslovni vestnik 70 (2010) • 3

Avtonomna ureditev

5.1 Svoboda delovanja verskih skupnosti

Z

VS navaja, da se status duhovnikov in redovnikov kot uslužbencev Cerkve ali
druge verske skupnosti določa v skladu z ureditvijo, predpisi, zahtevano izobrazbo in s pooblastili vrhovnega organa verske skupnosti (ZVS 2007, čl. 7/2). Svoboda delovanja (avtonomija) verskih skupnosti v okviru načela ločitve države in
verskih skupnosti zagotavlja, da so Cerkve in druge verske skupnosti samostojne
v svojih notranjih zadevah (USRS 2010, tč. 105). Po vsebini to pomeni tudi svobodo organiziranja in samostojnega odločanja o svojem notranjem ustroju, sestavi,
internih pristojnostih, delovanju organov in o imenovanju in nalogah duhovnikov
in drugih predstavnikov verske skupnosti (tč. 106). BHSPV kot avtonomni pravni
vir, po katerem KC v RS deluje svobodno, priznava kanonsko pravo (BHSPV 2004,
čl. 1/2). Eventualna opredelitev duhovnikov in redovnikov za delavce KC v smislu
ZOPOKD in OZ je zato odvisna od vsebine pojmov duhovnik in redovnik v virih kanonskega prava. Osrednjo mesto med njimi imajo ZCP, ki določa bistvene elemente pojmov duhovnik in redovnik (ZCP 1999, kan. 1–6), in dokumenti drugega vatikanskega koncila (KO 1980).

5.2 Pojma duhovnik in redovnik

Z

CP loči med duhovniki in redovniki. Ko določa pravna razmerja oziroma pravice in dolžnosti, ki jih zadevajo, govori predvsem o klerikih. Vzpostavitev kleriškega stanu izvira iz božje uredbe (ex divina institutione), saj je klerik udeležen pri
Kristusovi duhovniški službi (ZCP 1999, kan. 207/1). Vsi duhovniki so kleriki, med
redovniki pa so kleriki le nekateri, to je prejemniki svetega reda. Sveti red obsega
episkopat, prezbiterat in diakonat (kan. 1008, 1009/1). Klerik postane, kdor prejme
»vsaj« sveti red diakonata (kan. 266/1). Duhovnik je vernik, ki je z zakramentom
svetega reda posvečen in pooblaščen, da opravlja učiteljsko, posvečevalno in vodstveno službo. Redovnik je vernik, ki v skladu s pravili redovne skupnosti javno izpove, da bo izpolnjeval evangeljske svete čistosti, uboštva in pokorščine (kan.
573/2). Duhovniki in redovniki opravljajo posamezne cerkvene službe. Cerkvena
služba je katerakoli naloga, ki je trajno ustanovljena in se opravlja v duhovni namen
(kan. 145/1). Smisel vsake cerkvene službe je reševanje duš (salus animarum) (Papež 2004, 25). Poslanstvo klerika torej ni pravne, ampak izrazito biblično-teološke
narave. Opravlja se na temelju nadnaravnega klica, ki prihaja od Boga. Naloga klerika je, oznanjati evangelij, voditi človeka k poslednjim rečem in s tem k uresničenju
njegovih najbolj temeljnih ciljev. Pomembni so način življenja, življenjska drža in
dolžnosti, ki izhajajo iz naslova popolne človekove uresničitve pred Bogom in s tem
tudi pred ljudmi. Cerkvena služba se podeli s prosto podelitvijo, umestitvijo, potrditvijo oziroma dopustitvijo ali izvolitvijo (ZCP 1999, kan. 147).

5.3 Pravice in dolžnosti duhovnikov in redovnikov

V

sak klerik mora biti inkardiniran oziroma mora imeti predstojnika (ZCP 1999,
kan. 265). Vendar pa kanonsko pravo po drugem vatikanskem koncilu poudarja podobo samostojnega in odgovornega klerika. Kar je bilo nekoč pod nadzor-
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stvom (vigilantia) pristojne oblasti, je danes v pristojnosti njegove lastne osebne
odgovornosti. Klerik mora v prvi vrsti sam skrbeti za vsestransko in nenehno oblikovanje na vseh ravneh umskega, osebnega, duhovnega, pastoralnega in doktrinarnega področja (Papež 2004, 149), njegov predstojnik pa mora takšno duhovno
in intelektualno izobraževanje omogočiti (ZCP 1999, kan. 384). Duhovnik ima tako
nalogo, oznanjati božji evangelij (kan. 757). Tudi kateheza je osebna in odgovorna
dolžnost pastoralnih delavcev (kan. 773). Pri tem se je treba ravnati po določbah
pristojne oblasti (krajevni škof) (kan. 772/1, 777). Duhovnik v svoji službi v moči
zakramenta svetega reda nastopa in deluje v osebi Kristusa (in persona Christi capitis). To velja za njegovo posvečevalno, učiteljsko in vodstveno službo (Papež
2004, 7, 154). Dolžnosti klerikov so: pokorščina in spoštovanje pristojne oblasti
(papež, ordinarij) (ZCP 1999, kan. 273); sprejetje in opravljanje cerkvene službe
(kan. 274/2); medsebojno sodelovanje (kan. 275); vključevanje laikov (kan. 275/2);
prizadevanje za svetost (kan. 276); popolna in trajna zdržnost (kan. 277); nenehno
izobraževanje (kan. 279); skrb za skromno življenje (kan. 282); rezidencialnost (kan.
283); nošenje dostojne cerkvene obleke (kan. 284) in prizadevanje za mir in slogo
med ljudmi (kan. 287). Klerikom je prepovedano: članstvo v združenjih, ki jih ni
mogoče uskladiti z obveznostmi njihovega stanu (kan. 278/3); vse, kar ni v čast
njihovemu stanu oziroma mu je tuje (kan. 285); sprejemanje civilnih (državnih)
javnih služb (kan. 285/3; 289/2); upravljanje premoženja laikov (kan. 285/4); opravljanje trgovskih ali kupčijskih poslov (kan. 286); sodelovanje v političnih strankah
in vodenje sindikalnih združenj (kan. 287/2) in prostovoljno vključevanje v vojaško
službo (kan. 289/1). Kleriki imajo pravico: do združevanja in do združenj (kan. 278);
do primernega plačila in socialnega varstva (kan. 281) in do potrebnih in zadostnih
počitnic (kan. 283/2). Dolžnosti redovnikov so: duhovna kontemplacija; prebivanje
v redovni hiši; ohranjanje skupnega redovnega življenja; upravljanje svojega lastnega premoženja v skladu s pravili pristojne oblasti in sprejemanje služb in opravil zunaj ustanove le z dovoljenjem pristojne oblasti (kan. 663/1, 665/1, 668, 671).
Naravo pravic in dolžnosti duhovnikov in redovnikov oziroma razmerje, ki ga vzpostavljajo med njimi in pristojno oblastjo, je najprimerneje označiti za avtonomijo
pri opravljanju poslanstva in v zasebnem življenju (Saje, 2007, 499).

5.4 Kanonična pokorščina

D

olžnost pokorščine in spoštovanja pristojne oblasti je tako imenovana kanonična pokorščina (oboedientia canonica). Pomeni obveznost, držati se cerkvenega učiteljstva v zadevah vere in nravnosti. Kleriki, ki so hkrati redovniki, pa
imajo v skladu z zaobljubo pokorščine ob tem dolžnost, pristojni oblasti izkazovati tudi iskreno vdanost in spoštovanje v zadevah pastoralnega dela, javnega bogočastja in drugih del apostolata (Papež 2004, 16–22). Dolžnost sprejetja in opravljanja cerkvene službe izhaja iz samega svetega reda. Duhovnikova služba je namreč obsežena v njegovem temeljnem odnosu do Kristusa. Pomeni skupnostno,
odgovorno in nujno sodelovanje s pristojno oblastjo (škof), saj se zaradi svoje
narave lahko uresničuje samo, kolikor je duhovnik združen s Kristusom po zakramentalnem posvečenju. Obstaja torej globok odnos med duhovnikovim notranjim
življenjem in izpolnjevanjem (dolžnostjo izpolnjevanja) njegove službe. Duhovnik
pravzaprav opravlja službo duha in pravičnosti, v okviru neprisiljene pastoralne
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ljubezni. Opravlja jo v moči zakramentalne posvetitve v svetem redu in ne v hierarhični podrejenosti pristojni oblasti. Zato se duhovniška služba imenuje služba
ljubezni (amoris officium) (prim. Papež 2004, 24–28). Kanonsko pravo, skratka,
ureja medsebojni odnos in pristojnosti posameznih oblastnih ravni v KC, ki jim
verniki dolgujejo poslušnost, vendar ne zoper svojo vest in zoper božje pravo, ki
je nad kakršnokoli človeško pravno pristojnostjo.

5.5 Narava pristojne cerkvene oblasti

P

omen pristojne oblasti je zagotavljanje apostolske identitete, evangeljske integritete pričevanja in edinosti v KC. Hierarhičnost ne pomeni hierarhije oblasti, ampak hierarhijo služenja. Vsi nosilci služb oziroma funkcij so zavezani naročilom, ki jih daje Bog. Vsakdo, ki ima status vernika, je za svoje odločitve in iz njih
izhajajoče delovanje odgovoren Bogu. Vse zemeljske oblasti v KC so nadomestne
in njeni nosilci zavezani božji avtoriteti. Duhovniki in redovniki so v okviru hierarhije najtesnejši in neposredni sodelavci pristojne oblasti (krajevni škof) (Papež
2004, 154). To je posledica temeljne enakosti med vsemi krščenimi, to je člani KC.
Krst namreč vzpostavlja temeljno dostojanstvo in enakost. Verniki pa imajo glede
na status takšno ali drugačno poslanstvo, skupno ali službeno duhovništvo. Duhovnike zato pristojna oblast (krajevni škof, dekan) posluša kot sodelavce in svetovalce; varuje njihove pravice; skrbi za pravilno izpolnjevanje njihovih dolžnosti;
jim zagotavlja sredstva in ustanove za gojitev duhovnega in intelektualnega življenja; poskrbi za njihovo dostojno vzdrževanje in za socialno varstvo (ZCP 1999, kan.
384, 555). Redovnike pristojna oblast (predstojnik redovne ustanove) vizitira; zbira k obhajanju svetega bogoslužja; jim pomaga v osebnih potrebah; skrbi za bolne
in jih obiskuje; graja nezadovoljne; tolaži malodušne; oskrbi jih z vsem, kar je potrebno za doseganje namena njihovega poklica (kan. 619, 628/1, 670). Pristojna
oblast ima pravico, s kazenskimi sankcijami kaznovati vernike, ki so storili kaznivo
dejanje (kan. 1311). Duhovniki in redovniki so v tem okviru lahko kaznovani, na
primer za prisvajanje cerkvenih opravil in za storitve kaznivih dejanj pri njihovem
opravljanju (kan. 1378–1389) in za kazniva dejanja proti posebnim dolžnostim
klerikov in redovnikov (kan. 1392–1396).

5.6 Primerno plačilo in socialno varstvo

P

ravica klerikov do primernega plačila in socialnega varstva ne pomeni pogodbenega odnosa med delavcem in delodajalcem in s tem plačila ekonomske
narave. Služba klerikov ni pridobitna dejavnost, duhovniki je ne smejo imeti za vir
dobička in dohodkov. Materialna kompenzacija mora omogočiti zgolj sredstva za
dostojno življenje v luči kleriškega stanu, to je možnosti neoviranega opravljanja
duhovniškega oziroma redovniškega poslanstva. Plačilo za dostojno in spodobno
življenje duhovnikov imajo dolžnost oskrbeti verniki, ne verska skupnost kot institucija. Za socialno varstvo klerikov (zdravstveno in pokojninsko in invalidsko zavarovanje) naj bi v skladu s kanonskim pravom poskrbela država (ZCP 1999, kan.
1274/2). Če država tega ne stori, je določeno, naj se ustanovi poseben sklad za
zavarovanje znotraj KC. Takšen sklad je KC v RS ustanovila, ker država v skladu z
veljavno zakonodajo pri tem s svojo finančno podporo zgolj pomaga. Prispevke
duhovniku tako delno krije država, delno pravna oseba KC, kateri duhovnik pripa-
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da, delno Sklad KC za socialno in pokojninsko zavarovanje duhovnikov in delno
duhovnik sam (redovnikom celotno manjkajočo vsoto krije redovna skupnost,
kateri pripadajo).

6.

V

Sklep

kanonskopravni ureditvi položaja duhovnikov in redovnikov KC so torej navzoči nekateri elementi delovnega razmerja, kakor ga pojmuje zakonodaja RS.
Kanonskopravno dolžnost pokorščine in spoštovanja pristojne oblasti (6.3) je mogoče primerjati s podrejenostjo delavca delodajalcu oziroma z dolžnostjo opravljanja dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca (4.3). Pravico duhovnikov
in redovnikov do primernega plačila in socialnega varstva (6.3) pa je mogoče vzporejati z delavčevo pravico do plačila za delo (4.4). Vendar kanonična pokorščina, v
nasprotju z institutom podrejenosti delavca delodajalcu, ne vsebuje sprejemanja
neposrednih navodil o načinu dela, o delovnem času, o načinu plačila za delo in
o podrejenost institutom nadzorstva. V redu kanonskega prava je namreč poudarjena podoba samostojnega in odgovornega klerika, ki deluje v okviru svoje lastne
osebne odgovornosti (6.3, 6.4). Nadalje pri vprašanju plačila kanonskopravna pravica do primernega plačila in do socialnega varstva (6.6) ne vsebuje določb: o plačilu za delo v denarni obliki; o sestavljenosti plače iz osnovnega dela, delovne
uspešnosti in dodatkov; o povračilu stroškov za prehrano med delom in za prevoz
na delo in z dela; o regresu za letni dopust; o odpravnini ob upokojitvi; o nadomestilu plače za čas upravičene odsotnosti z dela in o določitvi plačilnega obdobja,
ki ne sme biti daljše od enega meseca (4.4). Razlike med ureditvijo odnosa med
kleriki in pristojno oblastjo verske skupnosti na eni in delavci in delodajalci na drugi strani so očitne še na dveh področjih. Pristojna oblast KC namreč nima pravne
dolžnosti, zagotavljati vključitev klerika v organiziran delovni proces, kakor je, nasprotno, ena od bistvenih dolžnosti delodajalca. Delodajalec mora namreč delavcu na svoj račun zagotoviti delovna sredstva, material, prostor, kapital, delo drugih
delavcev, znanje in upravljanje resursov za delo (4.2). Razlika pa se ne nazadnje
kaže tudi v tem, da duhovniki in redovniki pri opravljanju svojega poslanstva ne
delujejo zgolj v korist in v interesu delodajalca, ampak imajo svojo lastno nalogo,
oznanjati božji evangelij, in v moči zakramenta svetega reda nastopajo in delujejo
v osebi Jezusa Kristusa (3.2, 6.3).
Ob navedeni analizi bistvenih elementov pojma delavec in bistvenih elementov
pojmov duhovnik in redovnik ne preseneča stališče kongregacije Svetega sedeža
za klerike. Ta je v izjavi posebej poudarila: nikakor se ne more dopustiti, da bi se
status klerika omejil na raven navadnega poklica, ki bi ga bilo mogoče kakorkoli
primerjati s profanimi službami. Prav tako ni dovoljeno dajati videza, da je med
škofom in duhovnikom razmerje delodajalec – delojemalec (KK 1982, 102). V KC
imajo namreč duhovniki poslanstvo in ne zgolj službo. Škof pa duhovniku ni najprej in zgolj s pravom postavljeni predstojnik, ampak duhovni oče in prijatelj. Duhovniki so njegovi sodelavci pri odgovorni službi apostolata. Škof in duhovnik imata v KC isto poslanstvo, le da na različnih hierarhičnih stopnjah. Narava in praktična oblika razmerij delodajalec – delavec in pristojna oblast KC – duhovnik in re-
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dovnik sta si zato v bistvenem različni. Možnost uveljavljanja odgovornosti KC za
dejanja duhovnikov in redovnikov v RS je zato malo verjetna. Duhovniki in redovniki so za svoja dejanja osebno odgovorni, pred Bogom in pred ljudstvom.
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