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Stanislav Slatinek

Pravica do pravične sodne odločitve ob sumu
spolne zlorabe mladoletne osebe
The Right to the Fair Judicial Decision When Suspecting Sexual Abuse of an Underage Person
Povzetek: Katoliška Cerkev (KC) je v zadnjih dvajsetih letih deležna številnih obtožb,

da so nekateri kleriki iz vrst kardinalov, škofov, duhovnikov in diakonov storili kaznivo dejanje spolne zlorabe mladoletne osebe. Prve ukrepe zoper ta dejanja je
sprejel že papež Janez Pavel II. Tudi njegova naslednika, papež Benedikt XVI. in
papež Frančišek, sta uvedla številne norme, da so ob potrditvi suma spolne zlorabe mladoletne osebe storilci primerno kaznovani. Čeprav so to »hudo kazniva
dejanja« (De gravioribus delicta), KC ne podpira medijskega sojenja oziroma hitre
medijske objave imena in priimka osumljenega klerika, ampak zagovarja, da je
treba vsak sum spolne zlorabe mladoletne osebe obravnavati v skladu s pravnimi
standardi. Vsak sum spolne zlorabe mladoletne osebe je treba prijaviti pristojnim
civilnim in cerkvenim oblastem, sprožiti pravni (kazenski ali administrativni) postopek in zagotoviti pravično sodno odločitev. Potrjene spolne zlorabe je treba
kaznovati, nedolžnega klerika pa oprostiti in mu povrniti dobro ime.

Ključne besede: katoliška Cerkev, spolna zloraba, mladoletna oseba, kazniva dejanja,
duhovnik

Abstract: Over the past 20 years, the Catholic Church (CC) has received numerous

accusations that some clergy, including cardinals, bishops, priests, and deacons,
have committed the sexual abuse of a minor. The first steps against these acts
were already taken by Pope John Paul II. Also his successors, Pope Benedict XVI
and Francis, have introduced a number of norms that, in the event of a suspected sexual abuse of a minor, properly punish the perpetrators. Although these
are »serious crimes« (De gravioribus delicta), the CC does not support the trials trough media, ie. swift media posts of the suspected cleric's name and surname, but advocates that any suspected sexual abuse of a minor should be
treated in accordance with legal standards. Any suspected sexual abuse of a
minor should be reported to the competent civil and ecclesiastical authorities,
then a legal (criminal or administrative) procedure should be initiated in order
to ensure a fair court decision. Confirmed sexual abuse should be punished.
The innocent cleric should be pardoned and given back his good name.

Keywords: Catholic Church, sexual abuse, minor, crimes, priest
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Uvod

Vedno znova priteguje pozornost domneva, da so številni mladoletni doživeli najrazličnejše zlorabe od škofov, duhovnikov, redovnikov in laikov v cerkvenih
službah. 1 V mnogih primerih se je sprožil sum spolne zlorabe mladoletne osebe,
ki so jo zagrešili kleriki. 1 To zadeva tudi katoliško Cerkev (KC) in pomeni resno oviro pri njenem poslanstvu. Zahvaljujoč spremenjeni občutljivosti ljudi, se je v KC in
tudi zunaj nje začel proces reševanja teh vprašanj. 2 Da bi se odkrile resnične nepravilnosti klerikov v odnosu do mladoletnih oseb, je vrh KC odločil, da je treba
vsak primer obtožbe temeljito preiskati in ga reševati z veliko natančnostjo (Frančišek 2019d, 11). Samo pravična sodna odločitev lahko zagotovi, da se sum spolne
zlorabe dokončno potrdi ali ovrže. Ob potrditvi je storilec kaznovan, kadar pa se
sum spolne zlorabe ovrže, je treba storiti vse, da se obtoženemu kleriku povrne
dobro ime. KC si iskreno 3 prizadeva, da se ob najmanjšem sumu spolne zlorabe
mladoletne osebe takoj aktivirajo vse sile za dosego pravične odločitve (Frančišek
2019c, 95; Tornielli 2019, 1).
51F

2F
5
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54F

2.

Pereča vprašanja za KC: pedofilija, efebofilija in
homoseksualnost

Vprašanje spolnih zlorab je, žal, razširjeno v zgodovini v vseh kulturah in družbah.
Zaslužni papež Benedikt XVI. je z veliko natančnostjo orisal to problematiko v svojih delih (Messori 1985, 83–92; Benedikt XVI. 2010, 37–57; 2013, 168–172; 2019,
13–15). Spolne zlorabe so se po njegovem razbohotile po revolucionarnem letu
1968, ki velja za leto, po katerem so padli tudi vsi dotakratni tabuji, s spolnostjo
na čelu. Pedofilija, 4 efebofilija 5 in homoseksualnost 6 so v civilni družbi in v KC na5F

56F

57F

1

Zlorabe so lahko različne: zloraba moči, vesti, finančna zloraba, spolna zloraba itd.

2

Spolna zloraba je kršenje seksualnih meja in vsako neverbalno, verbalno ali fizično dejanje zaradi spolne potešitve. S tem se krši dostojanstvo in prekoračijo meje druge osebe. Kršilec čustveno, telesno in
duhovno vpliva na posameznika. (Sperry 2008, 29)

3

Proces spreminjanja človeškega življenja zelo spodbujajo »transhumanisti«. Transhumanizem je gibanje,
ki želi preseči zgolj »človeško« – navadno z uporabo sodobne tehnologije, medicine in znanosti. To je
gibanje, ki želi imeti nadzor nad človekom in človeškim življenjem. Nekateri transhumanisti omenjajo
možnost računalniških vsadkov v možganih, s katerimi bi uravnavali človekov spolni nagon. Tako bi se
lahko zdravile deviacije v spolnosti (npr. pedofilija itd.). Pri sodnih postopkih pa sodniškega dela tehnološki napredek ne bo mogel nadomestiti, meni vrhovni in nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec: »Sleherni
sodnik je tako ali drugače svetovnonazorsko opredeljen. Sodniki smo namreč misleča bitja, upam, da
tudi intelektualci z izdelanim moralnim in etičnim pogledom na svet ter na svoj poklic. Njegova moralna
zasidranost zato zagotovo vpliva na razumevanje in na razlago prava. Ne morem si predstavljati etično,
moralno, svetovnonazorsko izpraznjenega sodnika. Trdo verjamem, da stroji nikoli ne bodo mogli opravljati sodniškega dela, četudi nekateri že eksperimentirajo z umetno (pravniško – sodniško) inteligenco.«
(Valentan 2019) Za poglobitev teme glej: Petkovšek 2019, 25–26.

4

O iskrenosti namenov glej Valentan 2017, 145.

5

Pedofilija označuje seksualno nasilje odrasle osebe nad predpubertetnim otrokom, starim trinajst let in
manj (Sperry 2008, 30).

6

Efebofilija zadeva seksualno privlačnost in vzburjenje, ki jo odrasli doživlja ob popubertetnih ali adolescentnih mladoletnikih približne starosti štirinajst do sedemnajst let (Sperry 2008, 31).
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stopile kot dovoljene in primerne prakse. V nekaterih bogoslovnih semeniščih so
se oblikovali homoseksualni klubi, ki so delovali bolj ali manj javno in razločno
spremenili ozračje v semeniščih. Vzgojitelji so gojencem dopuščali celo pornografske filme, da bi jih napravili odporne zoper protiversko ravnanje. Sledile so številne zlorabe v odnosih do oseb, posledica pa je bil velik osip duhovniškega
naraščaja. 7 Vprašanja, povezana z neurejeno spolno prakso klerikov, so za KC postala žgoča šele v drugi polovici osemdesetih let. Neurejene spolne prakse so postale resen problem za duhovniške kandidate. V cerkvenih krogih so si želeli, da
bi se čimprej izdelali ustrezni ukrepi in zakrpale vrzeli v cerkvenem pravu, ki se do
teh vprašanj ni posebej opredelilo.
58F

Okrožnica Sijaj resnice, ki je izšla leta 1993, je prinesla prve rešitve. Papež Janez
Pavel II. je v okrožnici navedel dejanja, ki so sama po sebi zla (intrinsece malum)
in jih ni mogoče naravnati na Boga in na blagor človeške osebe (1994, 80–81). Takšna dejanja so na primer nečistovanje in vse drugo, kar je temu podobno. Sveto
pismo pa med »v sebi zla dejanja« uvršča tudi homoseksualnost, ker ponižuje
človekovo dostojanstvo (1 Kor 6,9-10). Tudi Kongregacija za katoliško vzgojo je po
letu 2000 objavila več dokumentov za spodbuditev ustreznega in celostnega oblikovanja prihodnjih duhovnikov in tako ponudila podrobnejše smernice in določbe
glede raznih vidikov oblikovanja. 8 Kongregacija je zavzela stališče, da se osebam,
ki prakticirajo homoseksualnost oziroma kažejo globoko zakoreninjena homoseksualna nagnjenja ali podpirajo tako imenovano gejevsko kulturo, ne dovoli vstop
v semenišče. Podobno stališče je leta 2016 zavzela tudi Kongregacija za duhovščino v dokumentu Dar duhovniškega poklica in opozorila, da so homoseksualna
nagnjenja izraz še nedokončane adolescence in neprimerna »za služenje Kristusu
in njegovi Cerkvi« (2018, 200).
59F

3.

Skrb Cerkve za pravične pravne norme

Obtožbe klerikov, da so v različnih zgodovinskih obdobjih spolno zlorabljali mladoletne osebe, so bile najbolj številne prav v času papeža Benedikta XVI., 9 ki se je
nemudoma odzval. Za nekatere škofije in redovne skupnosti je odredil apostolsko
vizitacijo, Kongregaciji za nauk vere pa naročil, da pripravi nove pravne norme za
reševanje spolnih zlorab (KNV 2010, 97–98; 2010a, 419–430; 2011, 142–144).
Kongregacija je objavila dve novi kaznivi dejanji proti mladoletni osebi: dejanje
klerika, ki greši proti šesti božji zapovedi z osebo z motnjo v duševnem razvoju, in
vsako ukvarjanje klerikov z otroško pornografijo (KNV 2010a, čl. 6 § 1,1–2). Tako
se je dopolnil seznam »hudo kaznivih dejanj« (De gravioribus delictis) proti mlaF
06

7

Homoseksualnost je seksualna želja ali vedenje, ki sta usmerjena k posamezniku ali več ljudem istega
spola (Sperry 2008, 26).

8

Kongregacija za katoliško vzgojo je objavila več dokumentov za spodbuditev ustreznega in celostnega
oblikovanja prihodnjih duhovnikov. Seznam vseh dokumentov je objavljen v KKV 2006, 5–6.

9

Seznam dokumentov za presojanje duhovnega poklica je objavljen v KKV 2006, 5. V pravu je pomemba
zmožnost pravilne presoje. Za poglobitev glej Saje 2016, 600.
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doletni osebi, ki jih je leta 2001 prvič objavil papež Janez Pavel II. Sledila sta še
pismo irskim katoličanom (Benedikt XVI. 2010a) in ustanovitev posebnega urada
v okviru rimske rote za obravnavanje primerov ničnosti mašniškega posvečenja
(2011, 243–244). Podobno kakor Benedikt XVI. se je na škandale spolnih zlorab
klerikov odzival tudi papež Frančišek. »Njegove drzne odločitve izvirajo iz konkretnih srečanj z ljudmi in poznavanj njihovih stisk ter navidezno brezizhodnih življenjskih situacij.« (Valentan 2018, 16) Takoj po izvolitvi je ustanovil posebno papeško
komisijo za zaščito mladoletnih (Frančišek 2015, 562–563). Želel je, da se pravno
varstvo zagotovi ne samo domnevni žrtvi, ampak tudi osumljenemu in vsem, ki
so kakorkoli vpleteni v sum spolne zlorabe. V številnih primerih se je namreč izkazalo, da so bile prijave spolnih zlorab krive ovadbe in da je bila v ozadju le želja po
odškodnini (Saje 2007, 491–500). Zato je papež Frančišek naročil, da je treba vsak
sum obravnavati z veliko previdnostjo; tako bi se v potrjenih primerih spolne zlorabe zagotovila pravna pomoč žrtvi in po potrebi tudi psihološko in terapevtsko
zdravljenje vseh vpletenih.

3.1 Obtožbe klerikov in težave s sodnimi postopki
Do leta 2000 je bila Kongregacija za duhovščino odgovorna za vodenje postopkov ob
obtožbah klerikov, da so storili kaznivo dejanje spolne zlorabe mladoletne osebe. Pri
obravnavi obtožb je kongregacija zagovarjala načelo »velikega jamstva«, saj je bila
tako obsodba kakega klerika izključena. Veljalo je prepričanje, da vsak klerik nujno
potrebuje jamstva, saj se tako prepreči njegova obsodba (Benedikt XVI. 2019, 14). 10
Da bi se te zadeve obravnavale bolj odgovorno, je papež Janez Pavel II. leta 2001 izdal
apostolsko pismo O varovanju svetosti zakramentov (2001, 737–739).11 S tem pismom
je razglasil določbe o hudo kaznivih dejanjih proti mladoletni osebi in vodenje kazenskih postopkov proti klerikom prenesel na Kongregacijo za nauk vere. Domnevne
žrtve pedofilije ali efebofilije so se lahko odslej direktno obrnile na papeža. V hudih
sporih, ki so obravnavali sum kaznivega dejanja proti mladoletni osebi, je rimska rota
dobila vlogo prizivnega sodišča. Tako je bila dana možnost za najvišjo kazen, za izgubo kleriškega stanu. Kongregacija za nauk vere je tako dobila vse pristojnosti in še
danes v celoti preverja kazenske postopke zoper klerike, obdolžene spolne zlorabe
mladoletne osebe, in jamči za temeljne pravice vseh vpletenih. 12
F16

F2 6

F36

3.2 Prenovljeni cerkveni sodni postopki in končna sodba
Obtožbe klerikov in oseb v cerkvenih službah, da so zagrešili zlorabo mladoletne
osebe, danes rešujejo posebna cerkvena sodišča (KNV 210, 97–98). Izoblikovane
so norme za poprejšnjo preiskavo (indagine praevia) in za izpeljavo kazenskega
10

Joseph Ratzinger je bil 19. aprila 2005 izvoljen za 265. papeža rimskokatoliške Cerkve. Izbral si je ime
Benedikt XVI. Dne 28. februarja 2013 je uradno odstopil.

11

Zaslužni papež Benedikt XVI. v razpravi omenja »garantizem« kot obliko »velikega jamstva« klerikov
pred sodnim procesom.

12

Slovenski prevod apostolskega pisma papeža Janeza Pavla II. je objavljen v Sporočilih (2006, 46–48) in
na spletni strani: https://www.kanonist.eu/, na kateri so zbrani vsi dokumenti za zaščito mladoletnih in
ranljivih oseb v KC.
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sodnega ali administrativnega postopka. Nekatere pristojnosti so prejele posamezne krajevne Cerkve, končna sodba pa je vedno v pristojnosti Kongregacije za nauk
vere. Zadnji nastopi papeža Frančiška pa uveljavljajo tudi ničelno toleranco ob
sumu spolne zlorabe (2019d, tč. 2. 8) in vabijo k tesnemu sodelovanju z državnimi
organi pregona (2019a, čl. 19).
Tudi prenovljene Smernice SŠK (2014, 140–145) za ravnanje ob spolnih zlorabah mladoletnih oseb, ki jih zagrešijo kleriki, člani redovnih skupnosti in drugi
cerkveni delavci v Cerkvi v Sloveniji, so izdelane v skladu z navodili Svetega sedeža. Smernice natančno določajo pristojnosti krajevnega škofa ali redovnega predstojnika in posledice, ki zadenejo klerika ali drugo osebo v cerkveni službi, kadar
je dokazana spolna zloraba. Po letu 2018 so škofje Smernice vsebinsko dopolnili
še z Navodilom o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo
(2018, 170) in z Navodilom o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih
zlorab (2019, 106–107).
Vse cerkvene norme zelo spoštljivo obravnavajo vse, ki so vpleteni v sum spolne zlorabe. Posebna pozornost se posveča domnevni žrtvi spolne zlorabe. Osebi,
ki trdi, da je bila prizadeta, se zagotovijo sprejetost, slišanost in spremljanje. Ima
tudi duhovno, zdravniško, terapevtsko in psihološko pomoč, če je to potrebno
(Frančišek 2019a, čl. 5). Tudi domnevnemu storilcu se priznavajo nekatere pravice,
na primer pravica do obrambe, pravica do zastaranja, priziv na sodbo, pravica do
preživnine in možnost terapevtskega zdravljenja (SŠK 2014, tč. 20–29). 13 Kadar je
klerik spoznan za krivega spolne zlorabe, se mu dodelijo primerni kanonični kazenski ukrepi (npr. omejena javna cerkvena služba, prepoved stika z mladoletnimi
ali odslovitev iz kleriškega stanu; čl. 15). Če pa se je zgodila kriva ovadba, je krajevni škof dolžan storiti vse, da se kleriku čimprej povrne dobro ime.
64F

4.

Prednostne naloge za zaščito mladoletnih

Za uspešno reševanje težav, spremljajočih prijave spolnih zlorab mladoletnih, ki
so jih zagrešili kleriki, so se v KC uveljavili nekateri dobro sprejeti standardi. Raziskave navajajo drže, koristne tako za civilno družbo kakor za KC. Pogosto se omenjajo »odgovornost« do mladoletnih oseb, »tovariško ravnanje«, popolna »prosojnost v odnosih« (Gandolfi 2019, 135), tesno »sodelovanje s civilno družbo« in
s starši mladoletnih oseb in ljubeznivo »spremljanje« vseh vpletenih ob sumu
spolne zlorabe (Cupich 2019, 135). Nekatere škofije so v ta namen izdelale posebne pravilnike ustreznega ravnanja z mladoletniki, namenjene zaposlenim v škofijskih in župnijskih službah. 14
65F

13

Po letu 2001 se je začelo poglobljeno razmišljati o prenovi cerkvenega, še posebno kazenskega cerkvenega prava. Papeži so opozarjali na problem pomanjkanja vere in trdili, da so prestopki zoper mladoletne osebe pri klerikih mogoči samo tam, kjer vera ne določa več ravnanja. Za poglobitev glej: Benedikt
XVI. 2013, 168–172.

14

Pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost je v Sloveniji (KZ) v veljavi zastaralni rok 20 let in začne
teči z 18 letom oziroma polnoletnostjo žrtve. Do 38. leta je čas, da se zoper storilca sproži kazenski
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Po letu 2013 beležimo v KC številne predloge, ki jih navaja papež Frančišek. Škofom
in škofovskim konferencam svetuje nekatere drže, ki bi lahko KC usmerjale na pot
prenove in očiščenja. Papež pravi, da bi bilo treba: 1. napraviti dovzetne in čuteče za
problematiko spolnih zlorab vse škofe in škofovske konference; 2. zagotoviti posameznim škofom in škofovskim konferencam ustrezne norme, da se zaščitijo vse ranljive
skupine otrok; 3. usposobiti zadostno število strokovnjakov, ki bodo beležili posebne
primere zlorab, da se tudi za takšne primere pripravijo ustrezni ukrepi; 4. odstraniti
vse privilegije klerikov, zaradi katerih so se v preteklosti prikrivale zlorabe klerikov in
so storilci ostali nekaznovani; 5. sodelovati z vsemi civilnimi in cerkvenimi strukturami, da se preprečijo lažne obtožbe klerikov; 6. zaščititi vse vpletene v sum spolne
zlorabe; 7. do izreka sodbe ohraniti v tajnosti vse osebne podatke oseb, ki so v postopku sodne obravnave itd. (Frančišek 2019b, 6–7; 2019d, 15–19; 2019, 71–75).
Čeprav je v KC že veliko storjenega za zaščito mladoletnih, je treba iskati vedno
nove poti, da se v prihodnosti preprečijo spolne zlorabe otrok in se sproži proces
spreobračanja človeških src. Glede na naše ugotovitve ni dovolj, če se samo zajezijo zlorabe do te mere, da jih v prihodnosti ne bi bilo več. Treba je predvsem doseči spreobrnjeno kulturo ravnanja, ki vključuje pravično sodbo ob spolni zlorabi
mladoletne osebe, primerno kazen za storilca in ustrezno pomoč za vse vpletene.
Samo tako bo KC ponovno blestela kot moralna avtoriteta in zgled za civilno družbo, da se tovrstni zdrsi izkoreninijo iz vseh por našega življenja.
V nadaljevanju želimo nanizati še nekatere prednostne naloge, ki čakajo civilno
družbo in KC v prihodnosti za uspešno reševanje tega perečega problema:
1. Za pravno državo so nepogrešljivi nekateri standardi, ki se jih je treba držati ob
sumu spolne zlorabe mladoletne osebe. Skrb vsake pravne države je, da si ob
sumu spolne zlorabe mladoletne osebe prizadeva za pravično sodbo v predpisanem roku, da o tem dogodku primerno seznani javnost in da varuje pravne
standarde. To so prednostne naloge urejene pravne države. Brez njih so v nevarnosti pravni red, načelo pravičnosti in varovanje človekovega dostojanstva.
2. Pri reševanju problema spolnih zlorab morata nujno sodelovati civilna in cerkvena struja, in to tako, da se obsojenim klerikom dovoli obisk duhovnika, da
se duhovnik z njimi pogovarja, jim prinaša versko literaturo, zanje opravlja obrede in jih duhovno spremlja. Obiski duhovnika jih lahko okrepijo in jim pokažejo
smisel življenja v težki situaciji (Valentan 2019a, 118). Tudi civilne iniciative, ki
nastajajo, so vedno dobrodošle. Profesionalna etika pa več sogovornikov zavezuje k sodelovanju, ne pa k izključevanju. 15
F
6

pregon. Za lažja kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost pa je zastaralni rok 10 let. Podobno ureditev imajo tudi Hrvaška, Češka, Danska, Nizozemska in Švedska. Tudi Francija ima zastaralni rok 20 let.
Edino Nemčija ima od leta 2010 dalje določeno, da zastaralni rok (20 let) začne teči šele, ko je žrtev
stara 30 let. Od vseh držav ima najstrožja določila glede zastaranja Sveti sedež. Od leta 2010 dalje je
zastaralni rok 20 let, ki začne ob zlorabi mladoletne osebe teči po polnoletnosti žrtve. V posebnih primerih lahko KNV ta rok podaljša oziroma zastaralni rok popolnoma ukine. Samo za kazniva dejanja zoper
človečnost v Sloveniji ni zastaranja. Zato v stranki NSi predlagajo, da bi se na ta seznam uvrstilo tudi
kaznivo dejanje spolne zlorabe. Na pravosodnem ministrstvu so do te zahteve zelo previdni in opozarjajo, da KZ ni mogoče spreminjati na hitro in brez premisleka. (Glej: KZ-1-UPB2, čl. 90, tč. 3.)
15

SŠK je leta 2016 ustanovila Ekspertno komisijo za reševanje primerov spolnih zlorab. V Sloveniji in po
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3. Za dosego pravične sodbe je treba vsak sum spolne zlorabe prijaviti centru za
socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu. 16 Kadar so kaznivega dejanja obdolženi kleriki, morata biti o dogodku obveščena tudi pristojni škof ordinarij
oziroma redovni predstojnik in ekspertna komisija. Kadar je sum spolne zlorabe
potrjen, se nemudoma obvesti Kongregacija za nauk vere. Če so zadostni razlogi, se uvede kazenski sodni ali administrativni postopek, ki v svojem jedru sledi
etiki in pravu, v vseh stopnjah in v odnosu do vseh vpletenih. Ves čas trajanja
sodnega postopka obdolženi uživa varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, sodno varstvo te pravice in pravično zadoščenje ob njeni morebitni kršitvi (ZVPSBNO 2012, čl. 1). Kadar so storjene procesne napake, se pričakujeta razveljavitev odločb sodišča in vrnitev zadeve v novo sojenje.
F
76

4. Zelo pomembna naloga pravne države je, zagotoviti transparentno obveščanje
cerkvene in civilne javnosti o sumih spolnih zlorab in o storilcih (Naglič 2018, 3).
Svoboda obveščanja je resda ena od pomembnih človekovih in civilizacijskih
pravic, vendar pa nikakor ni absolutna. Omejena je tudi s pravicami drugih. Te
omejitve je treba upoštevati in kršitve ustrezno kaznovati. Pomembno je, da se
skrbno spoštujejo predpisi, katerih namen je preprečevanje zlorab ali poprava
krivic, če so se zgodile. Z načelom zakonitosti, s pravico do dobrega imena in s
pravno varnostjo pa niso združljivi »medijsko sojenje« ali »medijski linč«, širjenje polresnic in napačnih informacij in posploševanje. »Medijsko sojenje« prehiteva zakonite postopke pravosodnih organov in izvaja pritisk nanje ter je v
nasprotju z neodvisnostjo in nepristranskostjo sodstva. Pravičnosti ne moremo
uveljavljati in ji pomagati do prevlade, če eno krivico popravljamo in nadomeščamo z drugo. Končni cilj prizadevanj za pravico ne moreta biti maščevanje in
uničenje posameznika (npr. obdolženega), temveč poprava krivic, ozdravljenje
in sprava. (Stres 2019)
5. Domneva nedolžnosti in zahteva po sojenju v razumnem roku veljata za vsakogar;
na to varuh človekovih pravic nenehno opozarja. V svojih letnih poročilih in javnih
izjavah venomer poudarja, da domneva nedolžnosti in pravica do poštenega sojenja zahtevata, vse do pravnomočne odločitve pristojnega organa, posebno pozornost pri poročanju o kaznivih ravnanjih. Varuh obsoja primere tako imenovanega »medijskega sojenja«, to je: vnaprejšnje javne obsodbe posameznikov, o
katerih se pristojna sodišča še niso izrekla s pravnomočno sodbo. (VČP 2018)
6. Storiti je treba vse, da se mladoletni obvarujejo pred vsako zlorabo. To narekuje skrb za človekovo dostojanstvo. Civilna družba in KC potrebujeta preoblikovanje misli, besed in dejanj in zavezanost k varovanju dostojanstva človeškega
bitja. Treba je krepiti in vzgajati strukture in pravne norme. Tudi cerkveni postopki se morajo izvesti v predpisanem roku, brez zavlačevanja. Nihče nima
pravice zavlačevati končne odločbe. (Papale 2014, 30–36)
svetu so se oblikovale številne civilne iniciative, ki pomagajo mladoletnim pri prijavi spolne zlorabe.
16

Omenjena dolžnost prijave ne velja za primere, s katerimi se duhovnik seznani v okviru zakramenta
sprave. Za poglobitev: glej SŠK 2019, čl. 2; Piacenza 2019.
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7. Obtožbe klerikov, da so zagrešili spolno zlorabo, sprožajo različne reakcije v
družbi in v Cerkvi. Pomembno je dejstvo, da ni Cerkve brez greha. Če bi tako
Cerkev hoteli naredili mi sami, »je to hudičev predlog. Od nas samih narejena
Cerkev ne more biti upanje.« Kljub temu KC ne obstaja iz samo slabih ljudi. V KC
bodo vedno dobri in slabi. Vogelni kamen, ki rešuje, pa je Kristus. To je velik izziv
za kristjane, da ponovno zaživijo z Bogom in se obrnejo nanj. Boga je treba sprejeti za temelj svojega življenja »ter ga ne puščati ob strani kot kakšno neresnično floskulo« (Benedikt XVI. 2019, 15).
8. Zelo pomembna je tudi drža usmiljenja do obtoženega spolne zlorabe. Upreti
se je treba skušnjavi, da bi človeka sežgali na ognju, preden je ugotovljena njegova krivda. Treba se je brzdati, da se ne uniči dobro ime človeka ali ustanove.
Brez usmiljenja se lahko mimogrede uniči življenje človeka. Usmiljenja so potrebni vsi vpleteni v obtožbo spolne zlorabe, tudi domnevni storilec. Usmiljenje
je pot spreobrnjenja. (Lah 2019)
9. Skrb KC nikoli ne morejo biti samo domnevne žrtve. Dolžna je skrbeti za vse, ki
so vpleteni v obtožbo spolne zlorabe. Nekatere ŠK že imajo svojega delegata, ki
je kot škof zadolžen za obtožene klerike (npr. duhovnike), da jih zbira, se z njimi
pogovarja in jim pomaga v času do pravične sodbe. Ta dolžnost ni zapisana v
nobenih cerkvenih normah. Pričakuje pa se, da bo zbor škofov neke ŠK bdel nad
svojimi kleriki (duhovniki), še posebno če so obtoženi, kaznovani ali spoznani za
nedolžne. Očetovska skrb škofov je pomoč, potrebujejo jo tisti, ki so se s svojim
ravnanjem pregrešili. Samo tako kleriki (duhovniki), ki so zašli, ne obupajo, ampak ohranijo vero, da niso pozabljeni in da Cerkev še računa nanje. Pozorno
ravnanje z obtoženimi lahko veliko pripomore k temu, da bo manj zlorab mladoletnih. (Loppacher 2019, 162–186)
10. Zelo pomembna je tudi sprava. Sprava je beseda za notranjo ozdravitev, ko se
rana zaceli, ko travma izgubi svojo moč in ko nekdo lahko svobodno zadiha. Vsako govorjenje, kritiziranje in obtoževanje, ki nimajo za cilj sprave, je izguba časa,
ali še huje, nujno povzroči nove travme. Lahko je brez empatije udrihati po domnevnem storilcu kaznivega dejanja. S takšno držo se lahko človeku, ki je v sodnem procesu spoznan za nedolžnega, naredi nepopravljivo škodo. (Lah 2019)17
F86

5.

Sklepna misel

Zadnji dokumenti KC in tudi nekatere civilne norme ob suma spolne zlorabe mladoletne osebe poudarjajo nujnost pravične sodne odločitve. V razpravi smo skušali to
argumentirati z navedki stroke in s prizadevanji zadnjih papežev. Samo pravična sodna
odločitev je garant, da se kaznuje resnični storilec kaznivega dejanja ali oprosti nedolžni. Skrb za pravično sodno odločitev sestavljajo nekateri elementi, ki jih je treba
17

Za sodni proces je zelo pomembno načelo preprečevanja škodovanja drugim. Za poglobitev teme glej:
Žalec 2018, 326.
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omeniti. Pravična sodna odločitev ni beg pred javnostjo niti ne prikrivanje obdolženega. Zagovorniki pravične sodne odločitve izražajo predvsem željo po poštenem
sojenju. Pravična sodna odločitev zasleduje en sam cilj, in to je, da se spoštuje pravni red, da se zagotovi pravičnost in kaznuje storjeno zlo. V urejeni pravni državi sta
namreč prijavitelj suma spolne zlorabe in obdolženi pod istim varstvom prava. Ves
čas sodnega postopka uživa obdolženi privilegij nedolžnosti. In tudi prijavitelj se lahko šele ob sodbi postavi v vlogo žrtve. Do takrat pa mu pripada vloga prijavitelja in
nič več. Skozi sito sodnega postopka stopata skupaj: prijavitelj in osumljeni. Vsak s
svojimi argumenti pojasnjujeta resnična dejstva. Pravično sodno odločitev sestavljajo različne faze, ki so med seboj tesno povezane: od poprejšnje preiskave in zunajsodnega ali sodnega postopka vse do končne sodbe. Pravična sodna odločitev, pri kateri sodelujejo ljudje, vneti za resnico, lahko zagotovi pošten izrek kazenskega ukrepa.
Šele ob koncu nekega pravnega postopka (npr. sodnega ali administrativnega) se
lahko govori o kaznivem dejanju, o storilcu kaznivega dejanja, o kazni, o prenehanju
kazni, o spreobrnjenju, o kesanju, o povrnitvi škode itd., v nasprotnem primeru pa
tudi o pravici do zastaranja, o oprostilni sodbi, o dokončni razglasitvi nedolžnosti obdolženega, o zahtevi po povrnitvi dobrega imena itd. Samo pravična sodna odločitev
nikogar ne privilegira in se nad nikomer ne izživlja. Moderna pravna država v enakem
sorazmerju zagotavlja pravice prijavitelju (oz. žrtvi) in obdolženemu (oz. storilcu kaznivega dejanja). Samo tako se ohranja pravno pravilo, da so zakoni za vse enaki.
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KC –
		
KD –
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VČP –
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