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Stanislav Slatinek
Žrtve nepričakovane nosečnosti

Povzetek: Cerkvena sodišča v zadnjem času beležijo vedno več ničnostnih zakon-
skih pravd zaradi nepričakovane nosečnosti. Raziskave kažejo, da govorimo ve-
činoma o mladih dekletih, ki še nimajo končane šole in niso zaposlene, ampak 
so povsem odvisne od svojih staršev. Ob nepričakovani nosečnosti pogosto 
starši od svojih otrok zahtevajo poroko. Čeprav spočetemu življenju ne posta-
vljajo ovir, pa svojega otroka – nosečnico in očeta – naredijo za žrtev, ki nima 
pravice, da bi povedala svoje mnenje. Iz tožbenih spisov ugotavljamo, da starši 
z dobrimi nameni nagovarjajo k poroki, v resnici pa iz svojega otroka delajo žr-
tev. To je zloraba starševske vloge: zahtevajo samo, da otrok izpolni njihovo 
voljo. Nepričakovana nosečnost se pogosto dogaja v začaranem krogu treh do-
godkov. Najprej je nosečnost, potem sledi od staršev zahtevana poroka in čez 
čas nastopi še ločitev. Ko se odkrije nosečnost, so mnogi ljudje brez sape: naj-
prej nosečnica, potem otrokov oče in njuni starši. Včasih nepričakovana noseč-
nost razgiba celo vas. Vsi imajo takoj pripravljene rešitve. Izkušnje kažejo, da 
poroka ob nosečnosti ni najboljša rešitev. Ko se zgodi nosečnost, bi bilo treba 
najprej zmoliti k Svetemu Duhu, sesti za mizo in se mirno pogovoriti. Treba je 
ne samo videti spočeto življenje, ampak poslušati tudi nosečo ženo in otroko-
vega očeta. Vsi bi se morali vprašati, ali sta mlada starša sploh sposobna in zre-
la za zakonsko pot. Če nista, potem je veliko bolje spočeto življenje sprejeti in 
mladim staršem pomagati, da nadoknadijo zamujeno medsebojno spoznavanje. 
Šele potem je mogoče računati, da bo odločitev za poroko veljaven zakon.

Ključne besede: nosečnost, sila in strah, žrtev, zakonska zveza, ničnostne zakonske 
pravde

Abstract: Victims of Unexpected Pregnancy

Ecclesiastical courts have lately been recording ever more annulment legal pro-
ceedings due to unexpected pregnancy. Research shows most cases concern 
young women who have not yet completed their education and obtained jobs 
but still depend on their parents. Parents often demand marriage when faced 
with unexpected pregnancy of their children. Although they do not erect bar-
riers to the unborn life, they make their own child – the pregnant mother and 
father – a victim without the right to express his/her opinion. The texts of 
lawsuits show that parents have good intentions by suggesting marriage, but 
in fact they victimize their child. This is an abuse of parental role; they force 
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the child to do their will. Unexpected pregnancy often happens in a vicious cir-
cle of three events; the pregnancy is followed by wedding required by parents, 
which is followed by separation or divorce. Unexpected discovery of pregnan-
cy brings shock to many people, first to the pregnant woman, then to the child’s 
father and then to their parents. Sometimes an unexpected pregnancy wreaks 
havoc in an entire village. Everybody has a ready solution. However, experien-
ce shows that marriage upon pregnancy is not the best solution; it is better to 
calm down, pray to the Holy Spirit, sit down at a table and discuss. It is neces-
sary to bear in mind the good of all involved, not only the unborn child but also 
the child’s mother and father, and to consider whether or not the new young 
parents are capable and mature at all for married life. If this is not the case, it 
is much better to accept the unborn life out of wedlock and help the young 
parents to make up for their deficiencies and truly get to know each other. Only 
then it is possible to expect that a decision for marriage will result in a valid 
marriage.

Key words: pregnancy, force and fear, victim, marriage, annulment legal proceedings

1. Uvod
Mnogi mislijo, da je nosečnost čas, ko naj bi ženske sijale od sreče, bile polne ener-
gije in življenja. Malokdo pa se zaveda, da gre noseča žena skozi mnogo stisk, 
vprašanj in dvomov. To se dogaja še posebno takrat, kadar nosečnost ni bila na-
črtovana in je prišla nepričakovano. Nepričakovana nosečnost prinese veliko pre-
izkušenj, veselja in radosti, pa tudi žalosti in trpljenja.

Nosečnost najbolj preseneti mamo in očeta in njune starše. V nekaterih prime-
rih so zaradi nosečnosti šokirani tudi drugi ljudje, še posebno sorodniki in prijate-
lji mladih staršev. Pri vseh, ki jih je nosečnost presenetila, se pokažejo dvom, strah 
in obup. Mnoge nosečnice se zaprejo v osamo, ker se bojijo izpostaviti in poveda-
ti resnico. Prva misel, ki se nosečnici porodi, je vprašanje, ali naj sprejme ali zavr-
že spočetega otroka. Še večja težava nastane, če zdravniška diagnoza napove no-
seči materi otrokovo bolezen. V tistem hipu se za mnoge matere ponuja odprava 
plodu (abortus) kot najbolj sprejemljiva rešitev (Slatinek 2010, 209). Dejstvo je, 
da noseče žene v tistem trenutku niso zmožne treznega razmišljanja. Novico bi 
morale takoj sporočiti otrokovemu očetu in se predvsem z njim pogovoriti o naj-
bolj modri rešitvi tega vprašanja.

Raziskave kažejo (Grandos Garcia 2015), da nepričakovana nosečnost najbolj 
prizadene mladoletne matere. To so dekleta, ki so ponavadi še dijakinje ali pa so 
komaj začele študirati. Bojijo se odziva okolice, porajajo se jim strahovi pred ma-
terinstvom, finančno so popolnoma odvisne od svojih staršev. Le redke so toliko 
pogumne, da svojo nosečnost takoj zaupajo staršem, sorodnikom in prijateljem. 
Pogovor je v takšnih trenutkih zelo pomemben in koristen. Nosečnice se tedaj ne 
bi smele odločati same. Še posebno so pomembni pogovori glede vprašanj, ki se 
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dotikajo novega življenja in zakonske zveze. Strah ob nosečnosti ni nikoli dober 
svetovalec. Zato sta za pravilno odločitev in veljavno sklenitev zakona (Saje 2014, 
95) vedno potrebni svoboda in trezna presoja vseh dejstev in okoliščin.

Danes je na svetu veliko klinik in zdravstvenih ustanov, ki nosečim materam 
takoj ponujajo medicinsko pomoč, v smislu odprave nepričakovane nosečnosti. 
Če žena, ki nosi otroka, trezno premisli in se posvetuje, lahko sprejme boljšo reši-
tev. Nepričakovana nosečnost je vedno priložnost, da se pretehtajo vse možnosti. 
Krščanske ustanove pri nas (Karitas, Anin sklad, Zavod Živim) in po svetu (Aktion 
Leben) zagotavljajo pomoč nosečim ženam in materam in jih napotijo v posveto-
valnice, kjer dobijo pravi nasvet za trenutek stiske. Pogovori s katoliškimi zdravni-
ki in ljudmi, ki lahko pomagajo, so zelo koristni. Če je edina stiska noseče žene, da 
ne bo mogla preživljati otroka, ga bo še vedno lahko dala v posvojitev ali rejo. 
Hoteni splav ali prehitra odločitev za poroko pa nasuje v nosečo ženo občutke 
sramu, obžalovanja in kesanja; tega noseča žena nikoli ne bo mogla izbrisati iz 
svojega spomina. Pogosto se matere, ki so naredile splav, premalo zavedajo, da 
so naredile napačno odločitev. V trenutkih stiske niti ne pomislijo na usodne po-
sledice, ki jih bodo spremljale skozi vse življenje. Prav tako usodno je, če nepriča-
kovana nosečnost prehitro izzove cerkveno poroko, na katero noseča žena še ni 
pripravljena. Takšne poroke so lahko nične zaradi pomanjkljive svobodne privoli-
tve (Saje 2014, 97).

2. žrtve nepričakovane nosečnosti

Sodobne raziskave potrjujejo, da sta ob vsaki nepričakovani nosečnosti vsaj dve 
neposredni žrtvi, mama in otrok, pa tudi oče (Vuletić 2015, 441). Mladi starši do-
življajo nosečnost kot zlo in krivico, zato se tudi počutijo v vlogi žrtve nosečnosti. 
Ko se znajdejo v tem težkem položaju, najprej pomislijo na odpravo plodu, na hi-
tro poroko ali celo na samomor (Slatinek 2013, 455).

Ne smemo prezreti, da nosečnost najbolj preseneti mamo in otroka, še zlasti 
če zadržuje njeno kariero in izobraževanje, če jo diskriminirajo na delovnem mestu 
in se nad njo pohujšuje njena domača družina, prijatelji in sorodniki. Največ ne-
razumevanja in pritiskov navadno doživljajo nosečnice od svojih staršev. To je po-
sebno navzoče v tradicionalno vernih družinah. Do svojih hčera se vedejo avtori-
tarno in brez usmiljenja. Mlade mame tako doživijo hude zlorabe, ki puščajo v njih 
trajne psihološke posledice. Nepričakovana nosečnost jih tako zmede, da jim ne-
nehni pritiski in očitki družinskih članov popolnoma ohromijo sposobnost za zdra-
vo komunikacijo in sprejemanje življenjskih odločitev. Najbolj so prizadete, če jih 
ob nosečnosti zapusti še otrokov oče. Takrat padejo v še večjo duševno stisko in 
v travmo, iz katere se težko izvlečejo.

Tudi otrokov oče se kdaj znajde v vlogi žrtve nosečnosti. Stisko, ki jo doživi ob 
novici, da je postal oče, navadno oče laže predela in se hitreje postavi na noge. 
Raziskave kažejo: nosečnost moških ne prizadene tako hudo, da bi ne mogli spre-
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jemati treznih odločitev (Grandos Garcia 2015, 110). V posameznih primerih pa 
tudi očetje podležejo depresiji, ko jih nepričakovana nosečnost tako preseneti, da 
pobegnejo pred odgovornostjo, zapustijo nosečnico ali pa se popolnoma podredi-
jo pritiskom okolice. V takšnih primerih so skupaj z nosečnico potegnjeni v avtori-
tarno spiralo zahtev, ki jih ponavadi postavijo njihovi starši ali pa najbližji sorodniki.

Med posredne žrtve nepričakovane nosečnosti lahko uvrstimo tudi stare starše, 
sorodnike in prijatelje. V tradicionalno vernih družinah, v katerih prevladuje avto-
ritarni tip vzgoje, so starši odločilni faktor, ko je govor o življenjskih odločitvah 
njihovih otrok. Vzgoja je navadno tako postavljena, da starši bistveno vplivajo na 
odločitve svojih otrok, na primer na izbiro življenjskega stanu, partnerja in poklica. 
Tudi ob nosečnosti avtoritarni starši otroka postavijo pred odločitev, ki se v tistem 
trenutku njim zdi najboljša. Starši namreč s tem, ko od otroka zahtevajo poslu-
šnost, ubogljivost in pokorščino, navadno rešujejo svoj ugled, dobro ime, položaj, 
ki ga uživajo v okolici ali na delovnem mestu, in vpliv, ki ga imajo med ljudmi. Raz-
iskave kažejo, da ob nepričakovani nosečnosti ponavadi prav starši postavijo pred 
otroka zahtevo, da odpravi komaj spočeto življenje ali pa se takoj odloči za poroko 
(118–120).

3. nepričakovana nosečnost in spoštljivostni strah

Nepričakovana nosečnost navadno zbudi v nosečnici »spoštljivostni strah« (metus 
reverencialis), ki je pogosto razlog za ničnost zakonske zveze (Ortiz 2006, 130). Ško-
fijska cerkvena sodišča in rimska rota obravnavajo številne tožbe za ničnost zakona 
zaradi spoštljivostnega strahu. To je strah, ki se navadno pokaže v družinah, v odno-
su med avtoritarnimi starši in otroci. V nekaterih primerih ga povzročajo tudi drugi 
ljudje, ki jim je zaupana vzgoja (npr. skrbniki, ožji sorodniki, vzgojitelji, učitelji, du-
hovniki itd.). Otroci, ki so v vzgojnem procesu, iz spoštovanja in strahu ubogajo in 
izpolnjujejo, kar jim starši ali vzgojitelji naročajo. Tako si še naprej zagotovijo njihovo 
zaščito, varstvo in pomoč. Prav tako pa se s tem rešijo strahu ali stiske, ki jo doživlja-
jo. Govorimo o čustveno nesamostojnih in odvisnih osebah, ki svoje odločitve vedno 
naredijo pod vplivom svojih staršev ali skrbnikov. Spoštovanje, ki ga čutijo do nad-
rejenih, v njih vzbudi strah in bojazen, da bi jih razočarali. Vse to ohromi njihovo 
svobodno voljo in sposobnost treznega odločanja (Scilligo 2006, 86).

Raziskave kažejo (D'Auria 2007, 657), da spoštljivostni strah vedno sproži avto-
ritarna vzgoja, ki se začne že v zgodnji otroški dobi in se nadaljuje med odrašča-
njem. Zato otrok postane pasivni izvrševalec ukazov, želja in hotenj svojih staršev, 
skrbnikov ali vzgojiteljev. To je čustvena odvisnost, ki lahko v posameznih primerih 
dobi znake čustvene zlorabe in se je zlorabljena oseba težko otrese. Čustvena sta-
bilnost zlorabljene osebe je v takšnih primerih tako pohabljena, da oseba ni več 
zmožna samostojnega odločanja. Vse življenje ostane žrtev nepravilne vzgoje.

V nekaterih primerih starši ali drugi vzgojitelji z avtoritarno vzgojo, ki v podre-
jenem vzbuja spoštovanje in strah, zahtevajo celo pomembne življenjske odločitve, 
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na primer sklenitev cerkvene poroke. Starši, skrbniki ali varuhi storijo (zunanje) 
dejanje (npr. grožnja, prigovarjanje, siljenje ali ukazovanje), ki v podrejeni osebi 
zbudi občutek spoštovanja in strahu, da ubogljivo izpolnjujejo njihove želje in uka-
ze. Poslušnosti se takšne osebe ne morejo upreti niti takrat, ko si tega, kar se od 
njih zahteva, ne želijo. Navadno so to mladi ljudje, ki so staršem ali drugim ljudem, 
ki jih imajo radi, v vsem poslušni, pokorni in ubogljivi. Ker jih ne želijo razočarati, 
opustijo trezno razmišljanje in se zgolj čustveno odločajo. Zaradi spoštljivostnega 
strahu nastanejo med njimi posebne relacije. Na eni strani so povzročitelji strahu 
(incutiens metum), ki v podrejenih vzbujajo spoštovanje in strah (suspicio metum) 
in jih primorajo v trpečo (patiens) poslušnost (653).

Družbeni nauk Cerkve zato poudarja, da je temeljna človekova pravica svobo-
dna ustanovitev družine (Papeški svet Pravičnost in mir 2007, 155). Mladim ljudem 
je treba pomagati, da ne bodo žrtve raznih vrst nasilja, kakršno je, na primer, si-
ljenje v zakonsko zvezo (158). Še posebno v trenutkih stiske je treba mladim lju-
dem pomagati, da naredijo svobodne življenjske odločitve (npr. odločitev za za-
kon). Samo osebna, svobodna in nepreklicna privolitev lahko pomeni, da se je 
nekdo veljavno odločil za zakon (Slatinek 2014, 97). 

Seveda je pri tem pomembna vzgoja, ki sta jo zakonca prejela vsak v svoji lastni 
družini. Zelo pomembno je skrbno sodelovanje obeh roditeljev pri vzgoji otrok. 
Naloga staršev in varuhov je, da mlade ljudi pri ustanavljanju nove družine vodijo 
z modrim svetovanjem. Vedno se morajo starši varovati, da bi otroke silili v zakon 
(CS 52). Če starši dajejo otrokom dober zgled, jim bodo otroci s hvaležnostjo po-
plačevali to, kar so jim storili dobrega v dobi odraščanja. Dobra družinska vzgoja 
je šola za prihodnje zakonce.

4. Raziskava nepričakovane nosečnosti v tožbenih spisih
Metropolitansko cerkveno sodišče v Mariboru v zadnjem petletnem obdobju 
(2011–2015) beleži izredno veliko število tožbenih spisov za ničnost cerkvenega 
zakona (NCS MB 2011–2015). Število tožbenih spisov se je povečalo med zadnjima 
dvema škofovskima sinodama o družini (2014–2015), ki sta potekali v Rimu. Med 
razlogi za ničnost zakonske zveze zelo izstopajo nepričakovane nosečnosti. 

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj %
Vsi tožbeni spisi 54 52 37 56 54 253 100

Nepričakovana nosečnost 15 6 7 12 6 46 18,1

Tabela 1: Nepričakovana nosečnost.

Skoraj petina tožbenih spisov (18,1 %), ki jih je Nadškofijsko cerkveno sodišče 
v Mariboru prejelo od leta 2011 do leta 2015, izpostavlja »nepričakovano noseč-
nost« kot razlog za sklenitev zakonske zveze. V vseh teh primerih (46 tožbenih 
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spisov) so zakonci prosili sodišče za uvedbo ničnostnega postopka, da se razišče 
veljavnost oziroma neveljavnost sklenjenega zakona. Ker nepričakovane nosečno-
sti ZCP ne uvršča med samostojne hibe v privolitvi, se to vprašanje raziskuje v 
smislu sile in strahu (ZCP, kan. 1103) oziroma psihične nesposobnosti za sklenitev 
zakonske zveze (ZCP, kan. 1095).

Iz tožbenih spisov, ki opisujejo nepričakovano nosečnost, je razvidno, da noseč-
nost zelo preseneti ljudi, še posebno mamo in očeta ter njune starše. Nosečnice 
pogosto v šoku izjavljajo: »Starši me bodo ubili! Če sprejmem otroka, bom ostala 
brez stanovanja. Kaj si bodo mislili ljudje? Čas za roditev otroka je popolnoma ne-
primeren! Nisem pripravljena biti mama. Ne morem si privoščiti tega otroka. 
Zdravnik pravi, da je možno, da otrok ne bo zdrav. Že imam majhnega otroka. Ne 
vem, kaj naj naredim.« (NCS MB 2011–2015) Vse te izjave kažejo na veliko stisko, 
ki jo nosečnice doživljajo. Ker so pod vplivom »hudega strahu«, sramu, očitkov pri 
starših in pri sorodnikih, vidijo v cerkveni poroki edino rešitev. V tožbenih spisih 
beremo, da pobuda za cerkveno poroko prihaja na različne načine.

 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj %
Otrokov oče 2 1 1 0 1 5 10,9
Nosečnica 5 2 0 4 1 12 26

Starši očeta 2 1 1 2 2 8 17,4
Starši nosečnice 4 1 4 5 2 16 34,8

Drugi 2 1 1 1 0 5 10,9
Skupaj 15 6 7 12 6 46 100

Tabela 2: Pobudniki za cerkveno poroko.

Pobudo za cerkveno poroko najbolj pogosto dajejo starši nosečnice (34,8 %). 
To je razvidno iz preglednice št. 2. V tožbenih spisih beremo, da avtoritarni starši 
od svoje hčere zahtevajo poroko. Še posebno imajo v tožbenih spisih na nosečni-
ce velik vpliv njihove mame, ki cerkveno poroko navadno izsilijo. Svojo hčer pri-
morajo v poroko z besedami: »Na koruzi pa že ne boš! Poročiti se morata!« (NCS 
MB 2011–2015)

Podobno (17,4 %) se ob nepričakovani nosečnosti odzivajo tudi starši otroko-
vega očeta. Tudi tukaj imajo velik vpliv njihove matere. Starši pogosto kar sami 
določijo datum poroke, povabijo sorodnike in vse pripravijo za poročni obred. V 
teh primerih starši tudi plačajo vse stroške. Iz nekaterih tožbenih spisov je razbra-
ti, da so starši ob nepričakovani nosečnosti naravnost osramočeni. Pred sosedi 
hočejo ohraniti ugled in dobro ime. Prav tako hočejo pred sorodniki z načrtovano 
poroko opravičiti svojo krščansko držo. Iz tožbenih spisov je razvidno, da nepriča-
kovana nosečnost šokira tudi druge ljudi, njihove sorodnike, prijatelje in duhov-
nike. V cerkveni poroki se išče rešitev, zaščita in mir. Zato nosečnice iz strahu, da 
bi razočarale svoje starše in druge ljudi, sprejmejo poroko in tudi same nagovori-
jo otrokovega očeta (26 %), da se z njimi poroči. V tožbenih spisih pogosto noseč-
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nice izjavijo: »Tako dolgo sem jokala, da je (otrokov oče) pristal na poroko.« Ali še 
bolj drzno: »Ko sem zanosila, sem otrokovega očeta naravnost prisilila, da se mora 
poročiti z menoj.« (NCS MB 2011–2015) Nosečnice v glavnem niso pripravljene 
na noben kompromis. Če otrokov oče še dvomi ali se upira, mu dajo jasno vedeti, 
da je poroka edina pot, ki jo mora sprejeti. V nekaterih primerih so nosečnice 
otrokovemu očetu celo grozile, da otroka ne bo nikoli videl, če se ne bo poročil. 
Otrokovi očetje so navadno ob nepričakovani nosečnosti osramočeni in takoj po-
pustijo. Le redki se dlje upirajo ali poroki nasprotujejo. V večini primerov uboglji-
vo sprejmejo poroko, čeprav si je osebno ne želijo. Le v redkih primerih (10,9 %) 
so pobudo za poroko dali prav otrokovi očetje. Nekajkrat so cerkveno poroko iz-
silili tudi sorodniki. V dveh primerih sta k cerkveni poroki nagovarjala tudi duhov-
nika (domača župnika), in to z opravičilom, da se za »verno družino spodobi, da so 
otroci cerkveno poročeni« (NCS MB 2011–2015).

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj %
Od 2 do 4 leta 11 5 4 6 5 31 67,4
Od 5 do 9 let 3 1 2 4 1 11 23,9

Nad 25 let 1 0 1 2 0 4 8,7
Tožbeni spisi 15 6 7 12 6 46 100

Tabela 3: Trajanje zakonske zveze.

Iz tožbenih spisov je razvidno, da zakonske zveze zaradi nepričakovane noseč-
nosti niso trajale dolgo. Preglednica št. 3 sporoča, da so zakoni, ki so se sklenili 
zaradi nepričakovane nosečnosti, hitro razpadli. Več kakor polovica zakonov (67,4 
%) je razpadla v prvih štirih letih. Slaba tretjina zakonov (23,9 %) je trajala več ka-
kor pet let. Zelo redki zakoni (8,7 %) pa so dosegli daljše obdobje. Iz tožbenih spi-
sov je razvidno, da so zakonci vztrajali skupaj predvsem zaradi otroka, ki se je ro-
dil. Težave zaradi hitre poroke so med zakonci nastopile takoj po poroki, tako da 
noben zakon ni zaživel. Zaradi prisiljene poroke zakonca nista zaživela ljubečega 
zakonskega odnosa, ampak sta živela drug ob drugem kot tujca. Iz tožbenih spisov 
je razvidno, da so tudi pri razpadu zakonov pomembno vlogo odigrali avtoritarni 
straši. Tam, kjer so starši izsilili poroko, so ponavadi tudi vplivali na razpad zakon-
ske zveze.

2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj %
1 otrok 12 6 5 11 6 40 86,9

2 otroka 2 0 1 1 0 4 8,7
3 otroci 1 0 1 0 0 2 4,4

Tožbeni spisi 15 6 7 12 6 46 100

Tabela 4: Število otrok ob civilni razvezi.

Ugotavljamo, da tudi otrokovo rojstvo zakoncev ni med seboj povezalo. Iz pre-
glednice št. 4 je razvidno, da je največ zakoncev (86,9 %) imelo samo po enega 
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otroka, ko je zakon razpadel. V tožbenih spisih beremo, da navzočnost otoka za-
koncev ni povezala med seboj. Otrok je pri zakoncih vzbujal slabo vest, povzročal 
očitke in povečal pogostnost zakonskih prepirov. Skrb za otroka so pogosto pre-
vzemali stari starši. Le v redkih primerih sta zakonca pristala na drugega (8,7 %) 
ali celo tretjega (4,4 %) otroka. To so redki primeri, ko sta starša skušala rešiti za-
konsko zvezo, čeprav jima kljub dobri volji to ni uspelo.

5. Prednostne naloge zakonske pastorale
V prihodnosti bo treba več pozornosti posvetiti zaročencem, nosečnicam in njiho-
vim družinam in ustrezno izobraževati širšo družbo. To so najbolj ranljive skupine 
in potrebujejo več vedenja o vrednosti človeškega življenja, o pravilni spolnosti in 
o svobodni odločitvi za zakon. Samo po tej poti se bodo zajezile nepričakovane 
nosečnosti, ki so izraz »svobodne ljubezni« in pomanjkljive vzgoje za odgovorno 
starševstvo. Zato je pomembno, da dobi zakonska pastorala v prihodnosti neka-
tere prednostne naloge; tako se bodo ljudje, ki jih preseneti nosečnost (mati in 
otrokov oče ter njuni starši), čutili sprejete in ne zavržene.

5.1 Preventivni ukrepi za zaročence

Današnja kultura, ki je močno zaznamovana z individualizmom, postavlja mlade 
pare pred zahtevne izzive. Zaroke so postale vedno bolj redek fenomen. Mladi 
pari, ki »hodijo skupaj«, se ne poročijo, ampak živijo na način »zunajzakonskih 
skupnosti«. V tej perspektivi so žrtve neurejene spolne izkušnje, brez iskrenega 
namena, da bi se podarili drug drugemu in ustvarili trdno vez. V raziskavah je ču-
titi, da naraščajoče število skupaj živečih neporočenih parov ni sad spontanega 
dogajanja, ampak je posledica zgodovinskih in kulturnih sprememb, ki so se zgo-
dile v današnji družbi. Iz tega izhajata zavračanje zakonske zveze in soočanje z 
neželeno nosečnostjo (Vuletić 2015, 439). Številne cerkvene ustanove si zato že 
vrsto let prizadevajo, da bi z ustreznimi dokumenti (Janez Pavel II. 1994; Papeški 
svet za družino 1996; Pavel VI. 2014) ustavile ta trend in bi mladim, ki se zaljubijo, 
pomagale stopiti na pot resne priprave na zakon (Papeški svet za družino 1997).

Odgovorna priprava na zakon bi morala nujno vsebovati temeljiti pouk o ljube-
zni in o človeški spolnosti, o odgovornem posredovanju človeškega življenja in o 
podaritvi sebe; to se namreč na poseben način uresniči v zakonu, v posvečenem 
devištvu ali v odločitvi za duhovništvo. Zato Cerkev na Slovenskem že vrsto let 
ustanavlja posebne svetovalnice za mlade pare, prireja predzakonske tečaje in 
organizira vzgojne programe za družinsko življenje (PZ 264–280). Pri nas so najbolj 
razširjeni predzakonski tečaji. Med temami, ki se obravnavajo, so tudi vprašanja 
o človeški spolnosti. Nekateri sodobni avtorji (Vanzetto 2002, 343; Bianchi 2002, 
358) predlagajo, da bi mladim parom večkrat spregovorili o nepričakovani noseč-
nosti in o stiskah, ki jih ob tem doživljajo mladi starši, ter o nevarnostih (hoteni 
splav, siljenje v zakon), kakršne nepričakovane nosečnosti prinašajo s seboj (Vu-
letić 2015, 440). To so zelo občutljive teme, ki morajo biti strokovno pripravljene. 
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Mnoge cerkvene ustanove se zato trudijo, da bi takšne teme prevzemali zdravni-
ki, cerkvena sodišča in v posameznih primerih tudi izobraženi zakonci. Obstajajo 
še drugi načini, s katerimi želi Cerkev mladim parom pomagati, da bi se rešili si-
mulirane privolitve v zakon (Saje 2014, 98–100). Zelo koristen je, na primer, »pred-
zakonski pogovor« (Benedikt XVI. 2011, 110), »prisega resnicoljubnosti« (Bianchi 
2002, 361), ki se izreče ob pripravi na poroko, in »pouk o namenih in bistvenih 
lastnostih zakona« (ZCP, kan. 1125, tč. 3). Tako Cerkev brani svetost zakonske zve-
ze in mlade vernike uči svobodne privolitve. 

Drznem si trditi, da je nežno vzgajanje mladine za zakon med najzahtevnejšimi 
nalogami, s katerimi se moramo spopasti. Predzakonski pogovor mora zato postati 
ena od najvišjih vzgojnih prioritet pastorale. »Ta pogovor ima predvsem pravni po-
men: ugotoviti, da nič ne nasprotuje veljavni in dopustni sklenitvi zakona. Toda prav-
no ne pomeni samo formalno, kot npr. birokratsko izpolnjevanje vprašalnika. Gre 
vendar za enkratno pastoralno priložnost, ki mora biti opravljena z največjo resnostjo 
in zahtevano pozornostjo, v kateri preko dialoga, ki je spoštljiv in prisrčen, dušni pastir 
pomaga osebi, da se resno sooči z resnico o sebi in svoji človeški in krščanski pokli-
canosti v zakon. V tem smislu mora biti pogovor, ki ga je potrebno vedno opraviti z 
vsakim zaročencem posebej, brez razpravljanja o drugih stvareh, opravljen v popolni 
iskrenosti, ob kateri je potrebno poudariti dejstvo, da sta zaročenca prva, ki imata 
interes in dolžnost, da v vesti skleneta veljaven zakon.« (Benedikt XVI. 2011, 111)

Sinodalno poročilo izredne škofovske sinode o družini (SP 2015, 61) priporoča, 
da se po škofijah organizirajo posebne ustanove za mlade pare, v katerih se bodo 
vodili dobro pripravljeni predzakonski pogovori in kjer bodo mladi izkusili, kako ko-
ristni so jutranja in večerna molitev, redno izpraševanje vesti, skupna meditacija, 
obiskovanje svetišč, udeleženost v ljudskih pobožnostih, družinska maša itd. (Müller 
2014, 26–28). V nekaterih cerkvenih pokrajinah so že začeli ustanavljati posebne 
šole, ki mlade pare uvajajo v vero (Valenčič 2015, 683). Večje škofovske konference 
pa si želijo uporabljati tudi sodobne medijske poti (radio, TV, internet), da bi lahko 
vsem, tudi nevernim parom, posredovali informacijo o spolnosti in o zakonu.

5.2 Pomoč žrtvam nepričakovane nosečnosti

V Sloveniji so varne hiše okolje, kamor se nosečnice rade zatečejo. Tam se lahko 
posvetujejo z raznimi ljudmi in izrazijo svoje skrbi, ki jih navdajajo v trenutkih no-
sečnosti. Porodijo se jim nešteta vprašanja, ki so potrebna temeljite terapevtske 
poglobitve. Številne raziskave potrjujejo, kako pomembna je celostna pomoč nose-
čim ženam. Nekateri avtorji (Grandos Garcia 2014, 128; Platovnjak 2015, 483) opi-
sujejo organizirano pomoč, ki jo nosečim ženam lahko zagotovijo strokovne službe 
in specializirani centri. Govorimo o premagovanju stresa in o svetovanju, kako pre-
magati krizo, ki je nastopila z nepričakovano nosečnostjo. Učinkovita pomoč žrtvam 
nepričakovane nosečnosti, kakor jo svetuje večina sodobnih avtorjev (Müller 2014; 
Platovnjak 2015; Frančišek 2016), se kaže v naslednjih predpostavkah:

Noseče žene potrebujejo sprejemajoč in spoštljiv odnos celotne okolice do nji-
hove nosečnosti. V trenutkih krize, ki jo doživljajo, potrebujejo empatično bližino, 
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da si opomorejo in naredijo načrte za svojo prihodnost. Treba se je posvetiti no-
seči ženi in otrokovemu očetu, ju poslušati in jima pomagati, da ohranita veselje 
do spočetega življenja.

Tudi otrokov oče potrebuje pristop, ki je zaznamovan s toplino in z razumevanjem. 
Starši in prijatelji lahko očetu pomagajo, da, opogumljen z dobrimi nasveti, sprejme 
odgovornost za svojo družino in pred novonastalo situacijo ne klone in ne pobegne.

Starši mladega para so dolžni zavreči svoja lastna pričakovanja in svoje otroke 
sprejeti v njegovi ranjenosti. Vsako avtoritarno ravnanje (ukazovanje, siljenje k 
poroki, pričakovanje neme poslušnosti itd.) naredi otroka za žrtev in nemega iz-
vrševalca njihovih želja. S vsakim avtoritarnim ravnanjem starši hudo zlorabijo svoj 
položaj in so krivični do otrok.

Sorodniki, prijatelji in znanci so dolžni k materi z otrokom in k očetu pristopiti 
z usmiljenjem in s potrpežljivostjo. Zelo veliko se pričakuje tudi od duhovnikov in 
od drugih Bogu posvečenih ljudi, ki so prijatelji ali sorodniki nosečnice ali otroko-
vega očeta. V takšnih primerih so dolžni upoštevati temeljna pravila duhovnega 
spremljanja, razlikovanja in vključevanja. Paziti morajo, da s svojim ravnanjem 
nikogar ne obsojajo, ampak da vsem potrpežljivo in obzirno pomagajo najti naj-
boljšo rešitev.

Škofovske konference in posamezni škofje so dolžni, da na področju cerkvene 
pokrajine ali posamezne škofije ustanovijo posebne centre, ki so specializirani za 
pomoč mladim staršem. Dobro je, da škofje cerkvene pokrajine izdelajo skupne 
norme in pomagajo mladim parom, ko jih preseneti nosečnost ali se pripravljajo 
na zakon. Ob nosečnosti so škofje v nekaterih škofijah (Buenos Aires) cerkvene 
poroke celo prepovedali (Frančišek 2016b).

Tudi druge osebe (npr. botri, učitelji), ki jih mladi starši spoštujejo, so dolžne, 
da se ob nepričakovani nosečnosti pokažejo sočutne, ljubeče, rahločutne, pozor-
ne in nežne. 

5.3 nenehno izobraževanje

Raziskave kažejo, da je še veliko neizkoriščenih možnosti. Papež Frančišek v apo-
stolski spodbudi Radost ljubezni (Amoris laetitia) vabi širšo skupnost, da se posve-
ti otrokom v zgodnji mladosti in jim pomaga k pravilni spolni vzgoji (Frančišek 
2016a, 205). Mladim parom je treba primerno spregovoriti o vrednosti poroke, o 
ljubezni »za zmeraj«, o nerazvezljivosti zakona (211). Velik izziv za sodobno druž-
bo je, da hitro sklenjeni zakoni ostanejo zaprti vase, po vzoru predstav o privati-
zaciji (Müller 2014, 9). Mladim bo treba spregovoriti na nov način, z novim jezikom, 
ki bo primeren sedanjemu trenutku, da bodo ponovno prisluhnili besedam, kakor 
so »Bog, zakramenti, milost in odrešenje« (21).

Čeprav obstajajo različne ustanove, ki so specializirane za pomoč nosečnicam, 
bo treba več pozornosti nameniti tudi širši družbi. Posebna izobraževanja bodo 
nujna za starše noseče žene in očeta. Tudi oni so posredne žrtve, kadar njihovi 
otroci doživijo nepričakovano nosečnost. Velikokrat si starši, drugi sorodniki in 
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prijatelji pri tem ne znajo pomagati. Zato bi morali duhovniki v velikih mestih da-
jati prednost tkanju vezi in grajenju mostov med krščanskimi družinami. Tako bodo 
župnije postale prostor srečevanja družin in prave učilnice za življenje in prazno-
vanje vere (13).

Posebno izobraževanje potrebujejo tudi kleriki (škofje, duhovniki in diakoni). 
Župniki, ki pripravljajo na poroko, so premalo strokovno poučeni, da bi lahko no-
sečim ženam pravilno svetovali. Še posebno v velikih mestih potrebujejo duhov-
niki temeljito izobrazbo, da bodo zmožni podpirati poklicanost zakoncev v njihovo 
zakonsko in družinsko življenje (CS 52, 5). Tudi v obdobju rednega oblikovanja 
bogoslovcev je premalo vsebin, ki bi jih naredile sposobne za pogovor ob nepri-
čakovani nosečnosti. Nekateri avtorji (Citrini 2013, 191) celo menijo, da se tukaj 
odpirajo posebne poti za službo stalnih diakonov. Morda bo Cerkev v prihodnje 
oblikovala posebno obliko »diakonata« tudi za ženske (193), ki bodo lahko delo-
vale na področju predzakonske in zakonske problematike.

Slovenska javnost je prav tako medijsko podhranjena glede ozaveščanja ljudi in 
pravilnega pristopa k ženam, ki so doživele nepričakovano nosečnost. TV in radijski 
programi nimajo načrtno izoblikovane strategije na tem področju. Obstajajo le posa-
mezne dokumentarne oddaje, ki se temu vprašanju bežno posvetijo. Za učinkovitej-
šo pomoč pa bi potrebovali bolj načrtno pripravljene TV in radijske oddaje, ki bi takšna 
vprašanja strokovno vodile in tako zagotavljale temeljito izobraževanje ljudi.

6. Sklepna misel
Ugotavljamo, da cerkvena sodišča v zadnjem času beležijo vedno več ničnostnih 
zakonskih pravd zaradi nepričakovane nosečnosti, ker starši od svojih otrok zah-
tevajo poroko. Čeprav spočetemu življenju ne postavljajo ovir, pa svojega otroka 
– nosečnico in očeta – naredijo za žrtev, ki nima pravice, da bi povedala svoje 
mnenje. Iz tožbenih spisov ugotavljamo, da starši resda z dobrimi nameni nago-
varjajo k poroki, v resnici pa svojega otroka delajo za žrtev. To je zloraba starševske 
vloge. Nepričakovana nosečnost se pogosto dogaja v začaranem krogu treh do-
godkov. Najprej je nosečnost, potem sledi poroka iz »spoštljivostnega strahu« in 
čez čas nastopi še ločitev. Ko se odkrije nosečnost, so mnogi ljudje brez sape: naj-
prej nosečnica, potem otrokov oče in njuni starši. Včasih nepričakovana nosečnost 
razgiba celo vas. Vsi imajo takoj pripravljene rešitve. Izkušnje kažejo, da poroka ob 
nosečnosti ni najboljša rešitev. Ko se zgodi nosečnost, bi bilo treba najprej zmoli-
ti k Svetemu Duhu, sesti za mizo in se mirno pogovoriti. Treba je ne samo videti 
spočeto življenje, ampak je tudi poslušati nosečo ženo in otrokovega očeta. Vsi bi 
se morali vprašati, ali sta mlada starša sploh sposobna in zrela za zakonsko pot. 
Če nista, potem je veliko bolje spočeto življenje sprejeti in mladim staršem poma-
gati, da nadoknadijo zamujeno medsebojno spoznavanje. Šele potem je mogoče 
računati, da bo odločitev za poroko veljaven zakon. Samo zdrave zakonske sku-
pnosti, ki nosečnost z veseljem pričakajo, se otroka veselijo in ga radostno sprej-
mejo medse, lahko na dolgi rok koristijo celotni skupnosti in Cerkvi.



344 Bogoslovni vestnik 76 (2016) • 2

Kratice
 AAS – Acta Apostolicae Sedis.
 CS – Koncilski odloki 1980 [Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu].
 NCS MB – Nadškofijsko cerkveno sodišče Maribor (arhiv 2011–2015).
 PZ – Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem 2002.
 SP – Sinodalno poročilo 2015 [Relatio synodi].
 ZCP – Zakonik cerkvenega prava 1983.
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