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Lex victrix in caritate: Zbornik ob se-
demdesetletnici p. Viktorja Papeža 
OFM. Miran Špelič, ur. Ljubljana: Brat 
Frančišek, 2013. 224 str. ISBN: 978-
961-6873-18-5.

Ob sedemdesetletnici frančiškana p. 
dr. Viktorja Papeža, profesorja cerkve-
nega prava in predsednika Metropoli-
tanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani, 
je pri založbi Brat Frančišek v letu 2013 
izšla znanstvena monografija z naslo-
vom Zakon veže v ljubezni (slov. prevod) 
s trinajstimi pretežno pravnimi članki. 
Njihovi avtorji pišejo v angleškem, hr-
vaškem, italijanskem, latinskem, nem-
škem in v slovenskem jeziku in so s sla-
vljencem povezani na znanstvenem ozi-
roma strokovnem področju. 

Provincialni minister frančiškanskega 
reda p. Stane Zore OFM v uvodu zapiše, 
da je delo, ki poleg znanstvenih prispev-
kov vsebuje tudi spremno besedo (10–
1), intervju s slavljencem (12–3) in nje-
gov življenjepis (214–7) ter izbrano bi-
bliografijo (218–22), sad dosedanjega 
sejanja, dela in graditve odnosov. Ži-
vljenjska pot ga je iz rodne Savinjske do-
line, kjer je bil rojen 20. maja 1943 v 
vasi Dobletina v župniji Nazarje, zanesla 
k frančiškanom, pri katerih je v redov-
niškem in duhovniškem poklicu ter na 
znanstvenem področju razvil in udeja-
njil svoje talente. Jubilant je poleg pa-
storalnega dela na župniji in na cerkve-
nem sodišču ter v drugih škofijskih služ-
bah in nalogah znotraj reda v Sloveniji 
od leta 1985 do leta 2002 deloval kot 
profesor cerkvenega prava v Rimu in kot 
sodelavec različnih dikasterijev Svetega 
sedeža in frančiškanske kurije. Po vrnitvi 
v domovino je nadaljeval delo v pasto-

ralnih, vodstvenih, znanstvenih in stro-
kovnih vlogah, med drugim je prevzel 
službi provincialnega ministra in sodne-
ga vikarja, in poučeval cerkveno pravo. 
Poglejmo, o čem v monografiji pišejo 
avtorji.

V prvem prispevku z naslovom O od-
nosu med etiko in pravom glede na vi-
dik uklonljivosti pravnih norm (25–36) 
filozof dr. Vojko Strahovnik razpravlja o 
moralnem in pravnem vrednostnem 
ozadju, ki določa delovanje ljudi. V 
ospredju je vprašanje pravnega poziti-
vizma. Ta pozitivizem uči, da so vse ure-
ditve legitimne, če so legalne. V najviš-
jo vrednoto povzdigne pravno varnost, 
ne pa pravičnosti. Zagovarja načelo 
stroge ločitve prava od morale in trdi, 
da si med seboj nasprotujeta. Uklonlji-
vost pravnih norm, poudarja avtor, je 
posledica normativnega pluralizma, ni 
pa združljiva s strogim in izključujočim 
pravnim pozitivizmom. Moralnost in 
pravo sta tesno povezana tako, da prva 
razsežnost daje temelj drugi. 

Drugo delo z naslovom Aequitas ca-
nonica i epikeja – Evanđeljem nadahnu-
ta pravna kultura (37–58) obravnava ka-
nonično pravšnost in epikijo. Zakonoda-
jalec v zadnjem predpisu Zakonika cer-
kvenega prava iz leta 1983 (ZCP, kan. 
1752) določa, da je zveličanje duš v Cer-
kvi najvišji zakon, ki še posebno velja 
kot merilo delovanja in presojanja na 
sodiščih in v drugih postopkih. Ko pri 
odločanju ni na voljo zakona ali predpi-
sa, na podlagi katerega bi neki primer 
presojali, in ko ne govorimo o kazenskih 
zadevah, je treba upoštevati pravno 
analogijo, prakso sodišč, mnenja učite-
ljev v podobnih primerih in kanonično 



342 Bogoslovni vestnik 74 (2014) • 2

pravšnost (ZCP, kan. 19). Predstojnik ali 
sodnik mora pri svojem delu temeljiti 
na evangeljski pravičnosti in imeti pred 
očmi končni namen zakona, ki je v iska-
nju tega, kar je prav in pravično. S tem 
v povezavi p. dr. Jure Brkan OFM spre-
govori tudi o epikiji, ki je moralna kre-
post. Pomeni vidik pravičnosti, ki je viš-
ji od zakonskega predpisa in ga v kon-
kretni situaciji kot posledica tega dopol-
njuje. Moralna krepost se izraža v spo-
sobnosti odgovornega presojanja, kaj je 
dejanski cilj zakona in njegova resnična 
zahteva v nekih določenih okoliščinah. 

S. dr. Giovanna Maria Colombo SL v tre-
tjem razdelku z naslovom L'applicazione 
del principio della »certitudo moralis« nei 
pronunciamenti dei giudici ecclesiastici 
(59–72) razpravlja o moralni zanesljivo-
sti kot pomembnem ključu razumevanja 
celotnega postopkovnega cerkvenega 
prava. Cerkveni sodnik mora v postop-
kih, da lahko izreče sodbo, na podlagi 
spisov in predloženih dokazov (ex actis 
et probatis) o preiskovani zadevi najprej 
priti do moralne trdnosti (ZCP, kan. 
1608). V delu so podrobneje obdelani: 
načelo moralne zanesljivosti, kakor ga 
razlaga cerkveno učiteljstvo (izključitev 
verjetnosti nasprotnega), pravna razse-
žnost tega načela in funkcionalnost pro-
cesnih norm v luči doseganja moralne 
zanesljivosti. Cilj vsakega pravnega po-
stopka je, priti čim bliže resnici. Resnica 
nam je navadno v absolutnem pomenu 
zakrita, lahko pa se ji z dosego moralne 
trdnosti, do katere pridemo z upošteva-
njem predpisanih preskušenih korakov, 
zanesljivo približamo; to je potrebni po-
goj in dovolj za izrek sodbe, v kateri mo-
rajo biti pojasnjeni in razvidni motivi za 
neko odločitev.  

Razprava dr. Andreja Sajeta z naslo-
vom Narava in meje odgovornosti kra-

jevnega škofa za duhovnike v primeru 
kaznivih dejanj in povzročitve škode 
(73–100) se v povezavi z razmerjem 
med škofom in duhovnikom in župniško 
službo osredotoča na naravo svetega 
reda oziroma zakramentalnega duhov-
ništva in se dotika odgovornosti za ka-
zniva dejanja s področja spolnega nasi-
lja in gospodarjenja s premoženjem. 
Razlikovati je treba različne vrste odgo-
vornosti, na primer kazensko in odško-
dninsko odgovornost, odgovornost za 
zaščito žrtev in odgovornost za ustrezne 
postopke. Ko predstojnik izve za nedo-
pustna ravnanja, postane v enem ali 
drugem smislu soodgovoren, zato mora 
glede na primer pravočasno ukrepati. 
Pri tem je treba poleg samih kaznivih 
dejanj posebno pozornost posvetiti tudi 
nedopustnim opustitvam dolžnih rav-
nanj, malomarnosti in hoteni nevedno-
sti odgovornih, to pa pomeni neizpol-
njevanje vodstvene službe. V kazen-
skem smislu za kazniva dejanja in za na-
stalo škodo odgovarja storilec. Odško-
dninsko soodgovornost lahko ob opu-
stitvi dolžnih ravnanj ali malomarnosti 
nosi tudi predstojnik.  

The presence of the Holy See and 
the scope of this activity in internatio-
nal relations and organizations je naslov 
dela dr. Mitja Leskovarja. Dotakne se 
navzočnosti Svetega sedeža in vsebine 
njegove dejavnosti na mednarodnem 
področju. Zgodovinski pregled nam po-
kaže, da je Sveti sedež mednarodni 
pravni subjekt, ki navzven predstavlja 
vesoljno Cerkev. Kot posledica tega ga 
ne moremo enačiti z državo Vatikan, če-
prav na njenem ozemlju kot najvišji za-
stopnik Cerkve prebiva papež. Sveti se-
dež predstavlja Cerkev tako v bilateral-
nih kakor tudi multilateralnih mednaro-
dnih odnosih. V letu 2013 je imel bila-
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terale diplomatske odnose s sto osem-
desetimi državami sveta in status opa-
zovalca pri OZN. Poleg tega je še član ali 
opazovalec več kakor petnajstih organi-
zacij in agencij, med njimi tudi tistih, ki 
ne sodijo pod okrilje OZN. Papeški di-
plomaciji daje pravno podlago za delo-
vanje znotraj Cerkve Zakonik cerkvene-
ga prava. 

V prispevku Pravica do časti in dobre-
ga imena (101–12) opozarja dr. Stani-
slav Slatinek na nevarnost kršenja ome-
njene dobrine, ki ni le človekova narav-
na pravica, temveč jo ščitijo tudi ustava, 
civilni zakoni in predpisi cerkvenega 
prava. Čast in dobro ime sodita k njego-
vemu dostojanstvu, ki izhaja iz človeko-
ve bogopodobnosti. Mediji in javnost 
imajo na eni strani pravico do javnega 
izražanja, po drugi strani pa ima posa-
meznik pravico do zasebnosti in zaščite. 
Težave nastopijo, kadar je interes javno-
sti do neke določene osebe zelo velik. 
Takrat se lahko zgodi kolizija dveh pra-
vic, pri tem pa je treba pretehtati, kate-
ra pravica prevlada. Avtor v tem smislu 
podrobneje razmisli o pojmu pravice do 
osebnega dostojanstva in ugotovi, da se 
sodobna družba nagiba v prid dajanju 
prednosti pravici javnosti pred zasebno-
stjo. Še posebno to velja za javne osebe. 
V praksi se po eni strani vse bolj zavze-
mamo za pravice posameznika, v na-
sprotju s tem pa so pravice posamezni-
ka do dobrega imena zaradi medijev in 
njihovega senzacionalnega pristopa ve-
dno bolj ogrožene.  

Razprava z naslovom Die rechtliche, 
theologische und pastorale Problematik 
des Austritts eines Gläubigen aus der 
Katholischen Kirche: Gibt es Lösungen? 
(113–32) p. dr. Nikolausa Schöcha OFM 
se dotika občutljivega vprašanja obrav-
nave izstopa iz katoliške Cerkve. Motivi 

za to dejanje so različni, prav tako pa so 
različno obravnavani posamezni prime-
ri izstopov glede na državno zakonoda-
jo oziroma davčni sistem. V Avstriji ali 
Nemčiji, kjer je katoliška Cerkev pravna 
oseba javnega prava, so verniki lahko 
izstopili pred državnim uradom, v dru-
gih deželah, kjer je primerov izstopov 
bistveno manj, pa pred pristojno cer-
kveno oblastjo. Medtem ko je v nemško 
govorečih deželah motiv za izstop nava-
dno finančno breme cerkvenega davka, 
je v drugih deželah razlog na primer iz-
guba vere, prestop v drugo versko sku-
pnost ali (izrazito) negativna izkušnja z 
(uradnimi) predstavniki Cerkve. – Zara-
di neenotne obravnave izstopov je Pa-
peški svet za zakonska besedila določil 
pogoje, ki so potrebni, da je izstop 
obravnavan kot formalnopravno deja-
nje zapustitve katoliške Cerkve. Da so 
pogoji za izstop izpolnjeni, mora imeti 
vernik katoliške Cerkve namen, pretrga-
ti vezi s Cerkvijo, njegova odločitev 
mora biti osebna in svobodna, pristojna 
cerkvena oblast jo mora sprejeti na zna-
nje. Če manjka eden od naštetih pogo-
jev, izstopa iz Cerkve ni mogoče obrav-
navati kot formalnopravnega, predvsem 
pa o tem ne more odločati civilna 
oblast. Neplačevanje cerkvenega davka 
ne more biti edini razlog za to, da je 
nekdo razglašen za izločenega iz Cerkve. 
Članek obravnava spremembe nemške 
prakse glede obravnave izstopov in opo-
zori na dileme, ki ostajajo. 

P. dr. Heinz Meinolf Stamm OFM v 
osmem razdelku z naslovom Das Orden-
srecht der Kirche Anfang des 16. Jhs. in 
der Sicht Martin Luthers (133–49) 
obravnava primer Lutrovega zavračanja 
cerkvenega prava z utemeljitvijo, da na-
sprotuje božjim običajem. Še posebej 
zavrača redovno pravo, po katerih živijo 
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člani različnih redovnih skupnosti. Po 
njegovem mnenju so redovne zaoblju-
be »error circa votorum essentiam vo-
luntatem determinans«, zato so po Lu-
trovem mnenju nične in neveljavne. 
Nemški avguštinski eremiti so v tem 
smislu izjavili, da so vse zaobljube pred 
Bogom neveljavne, zato redovnih zaob-
ljub niso dopuščali niti ne njihove obno-
vitve. Luter je tako do poroke živel re-
dovno življenje brez zaobljub, v samo-
stanu v Wittenbergu pa vse do smrti.  

Dr. Borut Košir v študiji Pravica do iz-
bire življenjskega stanu v kontekstu pra-
vic in dolžnosti vernikov v ZCP (150–60) 
izhaja iz koncilske ekleziologije in iz nje-
nega pojmovanja človekovih pravic in 
dolžnosti, ki niso zgolj naravna danost, 
temveč so utemeljene v zakramentu 
svetega krsta in z dostojanstvom božje-
ga otroštva. To dostojanstvo osebi v 
Cerkvi zagotovi položaj, ki gre verniku, 
ima pa tudi pravice in dolžnosti, ki si jih 
s tem pridobi. Vernikove pravice so po-
vezane z njegovimi dolžnostmi. V sklo-
pu nabora pravic in dolžnosti je posebej 
obdelana pravica vsakega vernika do 
svobodne izbire življenjskega stanu 
(kan. 210 ZCP), ki izhaja iz naravnega 
prava, Cerkev pa ji zaradi pomembnosti 
posveti posebno pozornost. Vsakdo si 
lahko svobodno izbere laiški ali kleriški 
stan. Laiki imajo pravico do svobodne 
izbire življenjskega partnerja, s katerim 
se zakramentalno združijo v krščanskem 
zakonu.  

P. dr. Priamo Etzi OFM v sestavku Cri-
si economica attuale e possibile appor-
to del francescanesimo al suo supera-
mento (161–70) spregovori o vpraša-
nju, ali frančiškanska karizma lahko po-
maga premostiti sedanjo gospodarsko 
krizo. Sv. Frančišek Asiški in njegovi bra-
tje so v stiku z ljudmi zaznali izzive časa 

in se lotili študija aktualnih vprašanj ter 
ponudili nekatere rešitve. Spričo gospo-
darske krize postaja Frančiškov model 
nenavezanosti na materialne stvari ak-
tualen model evangeljske preprostosti, 
nove kulture vrednot, relativizacije pre-
moženja, zastonjskosti in solidarnosti. V 
središču ne moreta biti trg in dobiček, 
temveč človek, ki je začetek in cilj stvar-
stva. Materialne dobrine morajo biti v 
tem smislu samo sredstvo za dosego ci-
lja in ne človekov cilj. 

P. dr. Velimir Blažević OFM se v član-
ku Pravno-pastoralni osvrt i postupanje 
kod ženidbi između katolika i muslima-
na (171–88) dotika perečega vprašanja 
mešanih porok med katoličani in musli-
mani. Tako katoliška Cerkev kakor tudi 
islamska skupnost na takšne poroke ne 
gledata z naklonjenostjo. V nekaterih 
muslimanskih državah so poroke s ka-
toličani strogo prepovedane in hudo 
sankcionirane. Po kanonskem pravu v 
navedenem primeru obstaja zadržek 
različne vere. Za spregled od zadržka 
mora katoliška stran dati zagotovilo, da 
bo vero ohranila in v njej vzgajala otro-
ke. Muslimanska stran mora biti s tem 
seznanjena in mora to sprejeti, enako 
tudi vsebino krščanskega zakona v vseh 
razsežnostih. Zaradi slabih izkušenj s ta-
kšnimi porokami ima Cerkev odgovorno 
nalogo, da zakonce dobro pripravi in jih 
tudi pouči o vseh nevarnostih in teža-
vah, ki lahko izidejo iz takšnega zakona, 
še posebno če bo par živel v miljeju s 
prevladujočo muslimansko kulturo. 

P. dr. Tadej Strehovec OFM stopa z 
študijo Aktualnost kan. 1055 ZCP v raz-
pravah o »teoriji gender« (189–201) na 
področje družine in njenega razumeva-
nja v sodobni družbi. Omenjena teorija 
relativizira pomen spola, spolne identi-
tete, spolne usmerjenosti in kot posle-
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dica tega zakonske zveze, materinstva 
in očetovstva, to pa je v popolnem na-
sprotju s koncilskim pojmovanjem za-
kona in družine, se pravi: z naukom cer-
kvenega učiteljstva, ki ga vsebuje tudi 
kan. 1055 ZCP. Cerkev zato stoji pred 
novim izzivom, kako današnjemu člove-
ku, ki je pod močnim vplivom protikr-
ščanskih teorij in praks glede zakona in 
družine, osmisliti cerkveno poroko, dru-
žino, trajnost zakona, zvestobo, enost in 
nerazveznost ter rodnjo otrok, ki za nor-
malen razvoj potrebujejo očeta in 
mamo. 

Kot sklepni prispevek je v monogra-
fiji objavljena razsodba Rimske rote v 
zadevi ničnosti zakona – coram Jaeger z 
dne 1. marca 2012 (202–13). To je za-
konska pravda iz Portorika, ki je bila za-
radi psihičnih vzrokov pri tožencu ugo-
tovljena na tretji instanci v Rimu za nič-
no. Omenjeni toženec trpi za mejno 
osebnostno motnjo (Borderline Perso-
nality Disorder). Toženec je tožnico zlo-
rabljal in bil do nje nasilen. Izvedenec 
psihiatrične stroke je predložil mnenje, 
v katerem utemelji njegovo nezmožnost 
za zakon iz psihičnih razlogov. Sodnik 
cerkvenega sodišča je v takšnih prime-
rih zavezan pridobiti izvedensko mnenje 
stroke, da se podrobneje seznani, kaj 
neka bolezen ali anomalija pomeni za 
življenje neke osebe, kako težka je in v 
čem človeka onesposablja. Sodbe Rim-
ske rote so objavljene v latinskem jeziku 
in jih uporabljajo cerkvena sodišča po 
krajevnih Cerkvah kot šolske in vzorčne 

zglede, po katerih se sodišča lahko ori-
entirajo in jih v svojih sodbah tudi citi-
rajo. 

Monografijo odlikuje pestrost tem in 
njihova interdisciplinarnost. Pozornega 
bralca tu in tam zmotijo netočni prevo-
di nekaterih povzetkov, zapletenost iz-
ražanja in sintaksa (predvsem v enem 
od člankov). Obravnavana področja, ki 
niso neposredno pravne narave, so z 
njo povezana, še posebno to velja za 
področja filozofije, moralke, etike in 
zgodovine. Prispevki vsebujejo povze-
tek v slovenskem in v tujem jeziku, 
ključne besede, znanstveni aparat in 
ustrezno bibliografijo. Razprave so ak-
tualne, saj krepijo medverski dialog in 
spodbujajo k razmišljanju in iskanju od-
govorov na pereča vprašanja Cerkve in 
sodobne družbe. Opozarjajo na to, da 
pravni red nima namena sam v sebi, 
temveč je v službi v človeka in njegove-
ga poslednjega cilja. Naslovnico knjige 
krasi kronogram, izdelal ga je upokojeni 
mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej, 
ki na začetku knjige tudi razloži njegovo 
vsebino. Zbirka znanstvenih študij je za-
nimiva za vse, ki si želijo poglobiti zna-
nje cerkvenega prava in poznavanje 
Cerkve. Bralec se bo strinjal z jubilanto-
vimi besedami iz intervjuja, da je pravo 
nekaj pozitivnega, koristnega in potreb-
nega za urejeno življenje tako v družbi 
kakor v Cerkvi in je končno − kakor pove 
naslov − izraz ljubezni do bližnjega.  

 Andrej Saje  


