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Razdelitev materije:

1. Filozofija in teologija prava
2. Zgodovina kanonsko-pravnih virov
3. Splošne določbe (De normis generalibus; kann 1-203, I. 

knjiga ZCP)



Težave, ki izhajajo
iz Filozofije 

• »O čem govori pravnik? – O pravu vendar! Pa ne samo o 
pravu, temveč predvsem o človeku. Ko govorimo o človeku, 
stopamo v območje, kjer morda poznamo začetek, zagotovo 
pa ne moremo poznati konca« F. D'AGOSTINO, Filosofia del 
diritto, Torino 1996, 1. 

• Težave, ki izhajajo iz filozofije: • Težave, ki izhajajo iz filozofije: 

1. zanikanje, da bi bila filozofija znanost; 

2. koncentracija na materialne stvari; 

3. zanikanje, da lahko pridemo do poslednjega spoznanja 
stvari; 

4. skrčenje človeka na biološko danost – lažja manipulacija z 
njim; 



Težave, ki izhajajo
iz prava

Nepoznavanje prava lahko pripelje do:

1. Enačenje prava s pozitivno normo, zakonom;1. Enačenje prava s pozitivno normo, zakonom;

2. Omejitev prava na del moralke, ekonomije ali 
sociologije; 

3. Etične norme je težko zapisati kot pravne norme; 

4. Za študij filozofije prava bi morali biti dobri filozofi 
in pravniki (meje!)



Filozofija pravaFilozofija prava

• ne raziskuje dejstev, pač pa želi doumeti njihov 
smisel za medčloveške odnose; 

• razlikuje se od zgodovine in teologije prava; 

• vprašanje, na katerega bomo iskali odgovor ni: →• vprašanje, na katerega bomo iskali odgovor ni: →

• → quid iuris (zakaj pravo obstaja ali kako izgleda 
konkretno), temveč, 

• → quid ius (kaj je pravo, kateri so njegovi temelji in 
njegov namen). 



I. I. poglAVJEpoglAVJE: : ČČloveška oseba je loveška oseba je 
središsredišČEČE IN VRH PRAVAIN VRH PRAVA

1.1. ČČloveška oseba je prvi temelj prava. loveška oseba je prvi temelj prava. ČČloveška oseba loveška oseba 
ustvarjena po boustvarjena po božžji podobi, ki je usmerjena k ji podobi, ki je usmerjena k 
drugemu in poklicana k napredovanju.drugemu in poklicana k napredovanju.

2.2. ČČloveška oseba je vir pravaloveška oseba je vir prava. . ŽŽivi v ivi v zgodovzgodov. trenutku, . trenutku, 2.2. ČČloveška oseba je vir pravaloveška oseba je vir prava. . ŽŽivi v ivi v zgodovzgodov. trenutku, . trenutku, 
žželi se uresnieli se uresniččiti. Ima potrebe, pravice in doliti. Ima potrebe, pravice in dolžžnosti. nosti. 

3.3. ČČloveška oseba. Utemeljitev obveznosti pravaloveška oseba. Utemeljitev obveznosti prava. . 
ČČlovekovo dostojanstvo. Pravo je obvezujolovekovo dostojanstvo. Pravo je obvezujočče. e. 

4.4. ČČloveška oseba. Poslednji cilj pravaloveška oseba. Poslednji cilj prava. Skupno dobro . Skupno dobro 
in rast posameznika.in rast posameznika.



II. poglavje: 
Temeljna identiteta prava

• Kant (Kritika čistega uma): »Pravniki še vedno iščejo 

definicijo prava«. Kaj je pravo? 

→Grki: napetost med človeškim in božjim zakonom.
Platon in Aristotel govorita o epikiji/aequitas. To kar je Platon in Aristotel govorita o epikiji/aequitas. To kar je 
prav je pred pozitivnim zakonom

→ Rimljani: »Ius est ars boni et aequi« (Ulp. Dig. 1,1,1). 
Pravo je konkretizacija pravičnosti, pravniki pa tisti, ki 
»častijo« pravičnost in oznanjajo to, kar je dobro in 
pravično.



Pravo in zakoni. razlikePravo in zakoni. razlike

• - Quod iustum est. Kar je prav, pravično, resnično, 
pravšnje; 

• - Facultas agendi. Zmožnost delovanja; 

• Pravo kot norma ali zakon (pravo ima danes v 
glavnem ta pomen) 

• Definicija zakona sv. Tomaža Akvinskega: »Lex nihil

aliud est quam quaedam rationis ordinatio ad bonum

commune, ab eo qui curam comunitatis habet, promulgata« ( 
Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 4).



Kaj je zakon?Kaj je zakon?

• Zakon (po sv. Tomažu Akvinskem)

• → je razumna ureditev, ki je naravnana na blagor 
skupnosti

• → objavi ga tisti, ki ima v skupnosti avtoriteto

• → na ta način postane zakon regula et mensura iuris

• → cilj zakona: ustvariti razumni red, ki bo temeljil na 
pravičnosti.



Morala in PravoMorala in Pravo

• Morala in pravo: med seboj prepletata in dopolnjujeta. 
Razlike: Morala temelji na štirih glavnih krepostih 
(razumnost, pravičnost, srčnost, zmernost) in zaobjema 
človekovo življenje navznoter v celoti, pravo pa temelji le na 
kreposti pravičnosti in je omejeno na družbene odnose. kreposti pravičnosti in je omejeno na družbene odnose. 

• Morala gleda na izvor nekega dejanja (vest), pravo pa ga 
glede na zunanjo normo presoja z vidika učinka dejanja. 
Dejanje je lahko na zunaj neoporečno, vendar v vesti 
moralno sporno.

• Na moralnem področju se človek odloča glede na to, kar je 
dobro ali slabo samo na sebi, na pravnem področju pa se 
odloča glede na obstoječe norme in zakone.



Pravo in pravičnostPravo in pravičnost

• Pri utemeljitvi prava vedno izhajamo iz narave in 
človeške izkušnje. Obstaja nekaj, kar je po naravi prav, 
pravšnje, s tem, da obstaja.

• Izraz »pravo« (ius) nas usmerja na to, kar je prav, • Izraz »pravo« (ius) nas usmerja na to, kar je prav, 
pravšnje in pravično (quod iustum est). Pravo temelji na 
kreposti pravičnosti in je omejeno na družbene odnose.

• Vsaka oseba poseduje določene pravice. Pri pravičnosti 
gre za spoštovanje pravic posameznika. Dati vsakemu 
svoje. »Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum

unicuique tribuere« (Ulp. Dig. 1,1,1)



Razdelitev pravaRazdelitev prava

• Božje pravo (se ne spreminja)

• → naravno pravo (zapisano v stvarstvu, Božji načrt s 
človekom)

• »To kar narava uči živa bitja, je pravšnje in dobro« (Ulp). 

• »Božje hotenje ali naročilo, da človek spoštuje red v stvarstvu« 
(sv. Avguštin).

• → pozitivno pravo (razodevanje tekom zgodovine) 

• Človeško pravo (spremenljivo).



Strukturalni elementi pravaStrukturalni elementi prava

• Pravo kot red. (»Stvarnik je red položil v človeka … « 
papež Janez XXIII. )

• Pravo kot red pravičnosti (dati vsakemu, kar mu gre, 
vsakemu svoje)vsakemu svoje)

• Pravo kot red pravičnosti med ljudmi (ureja človeške 
odnose in sobivanje) 



Odnos med pravom in 
naravnim pravom

• Težave z opredelitvijo naravnega prava. Izhodišče je 
narava človeške osebe in stvari. 

• Izkušnja→ dobro/ slabo. Obstaja nekaj, kar je po naravi 
prav, pravšnje, s tem, da obstaja (prim. papež Janez XXIII, 
enc. Mir na zemlji št. 6-7). Kaj je narava?enc. Mir na zemlji št. 6-7). Kaj je narava?

• → izvor, v kolikor je na začetku, tvori vsakršno bitje. 

• → kar je avtonomno, neodvisno, nujno, izraz božje 
absolutnosti.

• → kar je dovolj samemu sebi. 

• → ne potrebuje zunanje utemeljitve.



Naravno pravoNaravno pravo

• Narava je nekaj, kar je na začetku, tvori vsakršno bitje, 
je avtonomno, neodvisno, nujno, dovolj samemu sebi 
in ne potrebuje zunanje utemeljitve. Je izraz Božje 
absolutnosti.

• Naravno pravo je izvor vsakega pravnega reda.

• Je izraz reda v stvarstvu (pravšen, pravičen, dober, 
razpoznaven razumu).

• Utemeljuje vsak pravni sistem in mu daje legitimnost. 



Odnos med pravom in Odnos med pravom in 
pravnim redompravnim redom

• Različnost prava in pravnega reda → prvo obstaja pred 
drugim

• Presežnost prava nad pravnim redom.

• Komplementarnost. Pravo se udejanja preko pravnega 
reda. Pravni red pravo potrebuje za avtentičnost. 

• Pravni red je udejanjanje prava v določenem trenutku. 
Pravna izkušnja se ne izčrpa v pozitivnem pravu 
(zakonih). 



Ne Ne nepersonalistinepersonalistiČČnimnim
pravnim teorijam!pravnim teorijam!

• pravni pozitivizem (pravo ima izključno zakonodajno 
vlogo)

• pravni normativizem (pravo kot norma, merilo za 
ravnanje) ravnanje) 

• pravni institucionalizem (obstoj skupnosti je pogoj za 
njeno organiziranost) 

• pravni kontraktualizem (pravo kot pogodba) 

• pravni realizem (izhodišče je učinkovitost prava)



III. Poglavje: teologija pravaIII. Poglavje: teologija prava

• 1. Pravo in teologija

• - Kaj je cerkveno ali kanonsko pravo? – primarni in 
originarni pravni sistem

• kanon iz gr. (lat. canon, -onis, m; pravilo). Sveto pismo. • kanon iz gr. (lat. canon, -onis, m; pravilo). Sveto pismo. 
»mašni kanon« (pred koncilom). Kanonizacija svetnikov.

• Codex Iuris Canonici (ZCP) – sistematična zbirka pravnih 
norm.

• - Tradicionalni pristop – skupek zakonov pristojne 
cerkvene oblasti.



Pomisleki glede cerkvenega Pomisleki glede cerkvenega 
pravaprava

• Pravni sistem lahko obstaja le znotraj civilne družbe

• Cerkev ni javna institucija, pač pa skupek 
posameznikov, zato njen pravni sistem ni izviren

• Cerkvenim pravnim normam manjka avtoriteta • Cerkvenim pravnim normam manjka avtoriteta 
(sankcije), zato niso pravne

• Pravna razsežnost ni skladna z duhovno razsežnostjo 
Cerkve (protestantizem)

• Cerkev ne more imeti pravnih norm, ker je zgolj 
duhovna stvarnost (R. Sohm)



Utemeljitev cerkvenega Utemeljitev cerkvenega 
pravaprava

• Institucionalno življenje Cerkve je bilo od začetka 
urejeno z zakoni (prim. papež Janez Pavel II., ap. 
konst. Sacrae disciplinae leges).

• Cerkev je duhovna in hkrati vidna – zemeljska (C 8). • Cerkev je duhovna in hkrati vidna – zemeljska (C 8). 

– iz koncilskega učenja je razvidno, da Cerkev kot 
urejena družba potrebuje pravo (ubi societas, ibi ius).

– posebnost: človeško in Božje pravo.



2. 2. BoBoŽŽjaja in cerkvena oblastin cerkvena oblast

• Cerkev je Božja in človeška, vendar ena stvarnost (prim. C 
8). »Koncil je poglobil nauk Cerkve kot mističnega telesa. Pravnike 
obvezuje k bolj temeljitemu raziskovanju in iskanju temeljev pravne 
znanosti v Svetem pismu in v teologiji [...] in v povezavi z rimskim 
pravom ter pravom drugih civilizacij«.

• Božje pravo (naravno pravo) se izraža v naravi stvari, • Božje pravo (naravno pravo) se izraža v naravi stvari, 
človek ga spoznava s srcem.

• Pozitivno Božje pravo (razodeto po Svetem pismu, 
cerkvenem učiteljstvu in tradiciji). Tesna povezanost med 
izročilom in SP (BR 19). 

• Cerkvena oblast obstoji in je vir človeškega prava v Cerkvi v 
moči Božjega prava, ki ji daje legitimnost. 



3. Pravna gotovost3. Pravna gotovost

• Cerkveno pravo ni primerljivo s človeškimi pravnimi sistemi. V 
kolikor je Božje, je popolno, v kolikor je človeško, pa nepopolno 
in potrebno spremembe. 

• Cilj kanonskega prava: Zveličanje duš! – Salus animarum, suprema
lex (kan. 1752)

• Upoštevati duha: aequitas canonica, (kan. 19) – korekcija norme 

– Instituti: reskript, privilegij, spregled

– Območno pravo 

• Pravo Cerkve je v temeljih trdno in nespremenljivo v kolikor je 
Božje ter notranje prilagodljivo, kolikor je človeško, da more biti v 
službi človeka v vsakem času.



IV. poglavje:IV. poglavje:
Potrebnost Potrebnost pravnega reda pravnega reda 

v v zgodovini zgodovini –– AA

• Causa originalis: Od kod pravo? Od kod pravni red v zgodovini?

• Causa finalis: Vloga prava v zgod. in družbenem življenju? Namen?

I. Potrebnost pravnega reda narekujeta: 

a) Pravica do življenja v urejeni družbia) Pravica do življenja v urejeni družbi

- Človek je poklican k celostnemu razvoju svoje osebe.

- Celostni razvoj more doseči skupaj z drugimi.

- Posameznik potrebuje možnosti za razvoj in rast.

- Urejena skupnost: temeljne pravice in dolžnosti.



IV. poglavje:IV. poglavje:
Potrebnost pravnega reda in Potrebnost pravnega reda in 

v v zgodovini zgodovini -- BB

b) Pravica do dostojanstva, celostne človeške 
integritete in zaščite

- Človek je vedno v odnosu z drugimi/možnost spora/ 
uvedba sankcij.

- Pravni red je nujen za urejeno družbo in odnose v 
skupnosti (prim. zakramenti).

- Pomaga povrniti prizadete pravice (učenje papežev 
Pija XII., Janeza XXIII., Pavla VI., B. Košir, Uvod v 
kanonsko pravo, str. 37).

- Pravna zaščita mora biti učinkovita, nepristranska,
objektivna – kriterij je pravičnost.



2. Zgodovinska vloga 
pravnega reda

• a) Pravni red v odnosu do posameznika: Socializacija, 
združevalna naloga pravnega reda, Usmerjevalna vloga 
pravnega reda

• b) Promocija v povezavi s skupnostjo: Razlagalna • b) Promocija v povezavi s skupnostjo: Razlagalna 
funkcija, Sprava med posamezniki, Spreminjanje 
posameznikov.

• c) Promocija humanosti: Izvršna funkcija, Inovativno 
poslanstvo. 



Drugi del: Zgodovina Drugi del: Zgodovina 
kanonsko pravnih virovkanonsko pravnih virov

Prvo poglavje: SVETO PISMO KOT KANONSKO-
PRAVNI VIR

• Cerkev je zgodovinsko dejstvo in kompleksna stvarnost 
(Sveto pismo, drugi viri)(Sveto pismo, drugi viri)

• Kanonsko-pravni red temelji na volji ustanovitelja 
Cerkve Jezusa Kristusa 

• Cerkev je skrivnostno Kristusovo telo, živa skupnost, 
Božje ljudstvo, sestavljajo jo vsi krščeni – hierarhična 
sestava



1. 1. Izraelsko ljudstvo v 
Jezusovem času

• Jezus je bil judovski državljan in je živel v skladu z tedanjimi 
zakoni (povezava med vero, moralo in politiko)

• Pravna ureditev Izraela je utemeljena v Pentatevhu, Talmudu in 
drugih spisih

• Jezus ne odpravlja politične institucije, ustanovi pa duhovno 
stvarnost – Cerkev. 

• Ima nove cilje, sredstva, članstvo

• Cerkev se je začela v Jeruzalemu in se razširila povsod (temelj 
apostolski zbor – glava je apostol Peter)

• Ločitev med sinagogo in Cerkvijo (= ločitev med politiko in vero)



2. Nova zaveza v Jezusu 
Kristusu -A

a) Jezus: V Jezusu se je izpolnil Božji načrt (evangeliji!)
• Njegovo vlogo razumemo v luči prerokb SZ
• Cerkev kot skupnost ima življenje po Njem (zakramenti)
• Povezuje vse narode in rase
• Apostolom podeli oblast (učite, krščujte, oznanjajte, • Apostolom podeli oblast (učite, krščujte, oznanjajte, 

odvezujte grehe…)
• Različnost poslanstva (Peter, drugi apostoli, verniki)

b) Apostoli: njegovi sodelavci
• Predstavljajo steber Cerkve 
• Njihovo poslanstvo nadaljuje škofovski zbor skupaj s 

Petrovim naslednikom



2. Nova zaveza v Jezusu 
Kristusu -B

a) Organskost cerkvene strukture: Mistična in duhovna 
skupnost prepletena s človeškimi socialnimi 
razsežnostmi. 

b) Božje in apostolsko pravo v strukturi Cerkve: b) Božje in apostolsko pravo v strukturi Cerkve: 
Cerkev je ustanovljena po Božji volji, v NZ srečamo 
prve norme, ki so sad potrebe in navdiha Božjega 
Duha. 

c) Evangeliji kot temeljni zakon Cerkve: Verujoči 
povezani v skupnost živijo evangelij. Božjega življenja 
smo deležni v skupnosti z Vstalim!



Drugo poglavje: Razvoj Drugo poglavje: Razvoj 
kanonskega prava v cerkvikanonskega prava v cerkvi

Zgodovino kanonsko-pravnih virov delimo na tri obdobja:            
1) Prvih tisoč let delnih zbirk vključno z Gracianovim dekretom 
(1140). 2) Klasično obdobje (Corpus Iuris Canonici). 3) Obdobje po 
tridentinskem koncilu (1545–1563)

Tisoč let delnih zbirk: Različne teorije: Začetki pravne normative 
segajo v 12. stoletje (Sohm); Cerkev je začela ustvarjati pravni sistem segajo v 12. stoletje (Sohm); Cerkev je začela ustvarjati pravni sistem 
ob srečanju z rimskim pravom.

Štiri obdobja pravnih virov v prvem tisočletju: 
a) poapostolska Cerkev, 
b) Teologija in disciplina preganjane Cerkve (193–313),
c) Cerkev v obdobju očetov; antične zbirke (4. do 6. stoletje),
d) Evropska Cerkev pod barbarskimi kraljestvi do gregorijanske 
reforme (7.–11. stoletje).



a) a) PoapostolskaPoapostolska cerkev cerkev 
(čas od leta 70 (čas od leta 70 -- 100)100)

• Didache (50–70). Prisotnost škofov in diakonov, krst, 
evharistija

• Pismo Klemena rimskega Korinčanom (95). Papeška 
služba, apostolsko nasledstvo

• Ignacijeva pisma (107). Služba škofov in diakonov

• Hermesov pastir (150). Cerkev v drugem stoletju – nekatere 
institucije

• Justin (+ 156). Disciplina podeljevanja krsta in evharistije

• Evzebij iz Cezareje (4. stol). Cerkvena zgodovina 



B. Teologija in disciplina B. Teologija in disciplina 
preganjane cerkve (193preganjane cerkve (193--313)313)

• Oblikujejo se prve cerkvene strukture na osnovi apostolske 
tradicije.

• Lokalni koncili, čas kontroverz, herezij, shizme (Ciprian –
veljavnost krsta).

• Čas utrjevanja škofijskih sedežev.
• Rimska Cerkev dobiva prevlado nad drugimi Cerkvami.
• Cerkev se utrjuje v Mali Aziji, Egiptu, Kartagini, Rimu.
• Sklicevanje na tradicijo postane metodološki pristop. (prim. 

Tertulijan, knjiga str. 61).
• Pseudoapostolske zbirke (4.–9. stol.) vsebujejo praktične pravne 

predpise: Traditio apostolica, Didascalia apostolorum, Apostolske 
konstitucije, druge zbirke (egiptovski kanoni, spovedni kanoni, 
apostolski kanoni) .



c.) Cerkev v obdobju c.) Cerkev v obdobju ooČČetovetov. . 
AntiAntiČNČNee zbirke (4. zbirke (4. -- 6. stol.)6. stol.)

• Leta 313: Milanski edikt. Cerkev postane svobodna. 

• Leta 380: Teodozijev edikt: Krščanstvo postane državna 
vera.

• S Konstantinovim mirom se začenja obdobje razvoja • S Konstantinovim mirom se začenja obdobje razvoja 
kanonskega prava (kanoni in dekretali).

• Dekretali: odgovori papežev na vprašanja lokalne Cerkve. 

• V 4. in 5. stoletju je bilo okrog 50 koncilov. Sklicuje jih 
cesar, papež pošilja legate. 

• Vse bolj se uveljavlja cesarska zakonodaja (Justinijan).



Razdelitev Razdelitev antiantiČČnihnih
pravnih zbirkpravnih zbirk

Razdelitev antičnih pravnih zbirk: 

– glede na geografsko lego: vzhodne in zahodne; 

– glede na zgradbo: kronološke, sistematične (splošne in 
posebne);posebne);

– glede na avtorja ali izvor. 

Najbolj znane antične pravne zbirke (prim.. učbenik str. 64)

– Codex Theodosianus v 16. knjigah; 

– Corpus Iuris Civilis cesarja Justinijana (528–534); 

– Nomocanoni na vzhodu, itd.



Pomembnejše poznejše zbirkePomembnejše poznejše zbirke

• Collectio Dionisyana (konec 5. stol). Skupek norm 
kanonov nicejskega (325) in kalcedonskega koncila 
(451), prevedenih iz grščine v lat.; 

• Collectio Hispana. Grški in afriški koncili z dekretali• Collectio Hispana. Grški in afriški koncili z dekretali
papeža Damaza; 

• Collectio Dionysio – Hadriana. Dekretali, ki jih je pošiljal 
papež Hadrijan Karlu velikemu leta 774. 



Prvotni in drugotni Prvotni in drugotni 
viri prava viri prava –– posledice zbirkposledice zbirk

Prvotni viri prava so: 

• Sveto Pismo,  tradicija; predvsem v prvih stoletjih, koncili, 
akti rimskih papežev. 

Drugotni viri prava: Drugotni viri prava: 

• civilno pravo, teološki teksti, redovna pravila, cerkveni 
očetje, zgodovinski zapisi. 

Posledice raznih pravnih zbirk: 

• večanje količine prepisov,  nove napetosti zaradi needinosti, 
herezije, shizme, dekadenca na verskem področju. 



d.) Evropska Cerkev pod
barbar. kraljestvi (7.–11. st.)-a

Značilnosti:  

• Vdor Barbarov in arabskih plemen spremeni strukturo Cerkve. 

• Vedno večji razdor med vzhodno in zahodno Cerkvijo 
(dokončni razkol 1054).  (dokončni razkol 1054).  

• Karel Veliki obnovi Evropo v svetem rimsko-nemškem cesarstvu. 

• Cerkev je odprta za sprejem novih slovanskih in germanskih 
narodov in uspe združiti staro rimsko in krščansko tradicijo z 
novimi tokovi. 

• Tudi v Cerkev je bil uveden fevdalni sistem. – Posledica 
dekadenca in simonija. 



d.) Evropska Cerkev pod
barbar. kraljestvi (7.–11. st.)-b

Cerkev na otokih: 

• Center cerkvenega življenja so samostojne opatije, izvzete iz 
jurisdikcije škofov. Poudarjeno asketsko življenje. Razlika 
med antično Cerkvijo in otoško Cerkvijo. med antično Cerkvijo in otoško Cerkvijo. 

• Antična Cerkev: Javna pokora, izključitev iz občestva, po 
spokoritvi slovesen sprejem v občestvo. 

• Otoška Cerkev: Ni izključitve iz občestva in ponovnega 
slovesnega sprejema, spovednik sugerira, na kakšen način se 
penitent poboljša (tabele). Pokora – dolga in trda. 
Nadomestek – molitve in dobra dela.



d.) Evropska Cerkev pod
barbar. kraljestvi (7.–11. st.)-c

Razvoj prava se nadaljuje:

• Nova, sistematična znanstvena metoda na področju raziskovanja prava. 
Stare pravne zbirke so posodobljene. Med njimi so znani: Falsi dekretali –
svoboda škofov in primat rimskega papeža:

• Španija in Anglija v času do Gregorijanske reforme uvedeta nove • Španija in Anglija v času do Gregorijanske reforme uvedeta nove 
disciplinske norme, Uveljavljajo se rimske sinode, udeležujejo se jih tudi 
laiki (concilia mixta); Uvedba mešanih zakonov za cerkveno in civilno 
področje; capitularia. Izdani so s kraljevo avtoriteto, pomagajo pri prenovi 
frankovske Cerkve. 

• Druge zbirke:  Liber Diurnus. Stari dekretali in formularji rimske kurije; 
Penitentiali. Priročniki za spovedno prakso in kazensko pravo; Capitularia
Benedicti Levitae (proti zlorabam laikov in kornih škofov); Decretales
Pseudoisidoriane. Zbirka najstarejših dekretalov; Konstantinova darovnica; 
Decretum škofa Bucarda iz Wormsa (11. stol.). 



d.) Evropska Cerkev pod
barbar. kraljestvi (7.–11. st.)-c

Značilnosti predgregorijanske dobe:

• Boj za investituro.

• Papež pridobiva na moči.

• Vrnitev k antičnim koreninam.• Vrnitev k antičnim koreninam.

• Razvoj duhovnih gibanj in meništva (Cluny).

• Tendenca reformirati Cerkev.

• Ponovno ovrednoteno rimsko pravo.

• Kanonsko pravo postaja znanost in se odcepi od teologije 
(ločnica Gracijanov dekret).



2. Srednjeveška sinteza: 
Corpus Iuris Canonici

(12.-14. stol.)

•• To obdobje v zgodovini prava imenujemo klasiTo obdobje v zgodovini prava imenujemo klasiččno no 
obdobje. obdobje. 

•• Razvoj teologije, umetnosti in prava; zlato obdobje Razvoj teologije, umetnosti in prava; zlato obdobje 
srednjeveškega kršsrednjeveškega kršččanstva.anstva.srednjeveškega kršsrednjeveškega kršččanstva.anstva.

•• V V ččasu od 1140 do 1378 se kanonsko pravo razvije v asu od 1140 do 1378 se kanonsko pravo razvije v 
pravni sistem. pravni sistem. 

•• CorpusCorpus iurisiuris canonicicanonici: sad dela zakonodajalca in : sad dela zakonodajalca in 
univerz. Zadnja izdaja tega dela, univerz. Zadnja izdaja tega dela, GrazGraz, 1956., 1956.



Gracianov Dekret

Prenova kanonsko-
pravne znanosti. 

• Avtor Dekreta je • Avtor Dekreta je 
magister in menih 
Gracian. Učil je 
pravo v Bologni v 
12. stol. 

• Dekret: zbirka 
kanonsko-pravnih 
tekstov.



a) Gracianov Dekret: 
Concordia Discordantium

Canonum

Obširno delo je pripravljal v letih 1120–1140 
(neavtentična zbirka za poučevanje). Razdelitev dekreta
v tri dele:

• Prvi del je razdeljen na 101 Distinctiones (obravnava • Prvi del je razdeljen na 101 Distinctiones (obravnava 
pravne principe). 

• Drugi del vsebuje 36 Cause (fiktivni primeri). 

• Tretji del: pravna vprašanja Quaestio. Njegovi ugovori 
(dicta) 



a) Gracianov Dekret: metoda

• Dekret ni sistematičen učbenik, temveč zbirka traktatov o 
temah, navodilo za študij. Razlaga Graciana ali njegov 
komentar k tekstu se imenuje: Dicta Gratiani.

• Na začetku avtor razloži načela: Dicta introdutoria. Začetki 
pravnih traktatov se imenujejo: Distinctiones ali Cause. Iz 
pravnih primerov izhajajo: Quaestiones. Trditve so 
pravnih traktatov se imenujejo: Distinctiones ali Cause. Iz 
pravnih primerov izhajajo: Quaestiones. Trditve so 
podkrepljene z določenimi znanimi strokovnjaki za in proti: 
Auctoritates, decreta, capita, capitula, canones.

• V dicta, ki so vnesene v tekst, avtor razloži pravila za 
interpretacijo teksta. Različne tekste konfrontira med seboj.

• Kriteriji: Časovni, lokalni itd. (mlajši predpisi prevladajo 
nad starejšimi).



a) Gracianov Dekret: 
VIRI in pomen

• Viri: Svetopisemski teksti. Kanoni koncilov. Papeški 
dekretali. Citati cerkvenih očetov in cerkvenih pisateljev. 
Fragmenti Justinijanove in Teodozijeve zakonodaje. 
Barbarski pravni elementi in frankovske kapitularije.

• Pomen Dekreta:Uporablja se za poučevanje (Bologna, 
Pariz, Padova, Pavia). Nima zakonske moči (zbirka ni bila 
nikoli uradno razglašena kot avtentična). Pravna vrednost je 
tolikšna, kolikšna je avtentičnost citiranih kanonov.

• Ob poučevanju so nastajale Glose iz katerih nastajajo 
povzetki Summe.



Pomembni komentatorji Pomembni komentatorji 
gracijanovegagracijanovega dekretadekreta

•• PaucapaleaPaucapalea (pred letom 1148).(pred letom 1148).

•• Magister Magister RolandusRolandus (pomotoma se ga zamenjuje z (pomotoma se ga zamenjuje z 
papepapežžem Aleksandrom III (1159em Aleksandrom III (1159--1181).1181).

•• Pomembni komentatorji so še: Pomembni komentatorji so še: RufinRufin iz Bologne († iz Bologne († 
pred 1192), pred 1192), HuguccioHuguccio († 1210).(† 1210).

•• Manj znani so še. Simon iz Manj znani so še. Simon iz BisignanaBisignana..

•• Pomembno:Pomembno: StarokršStarokršččanska prepoved obresti se z anska prepoved obresti se z 
grazianovimgrazianovim dekretom spet obnovi.dekretom spet obnovi.



B) B) DekretaliDekretali -- uvoduvod

• Dekretali ((EpistolaeEpistolae decretalesdecretales) s) so naročila papežev. 
Imajo splošen pomen za celotno Cerkev ali njen del. 

• Od čas Gregorja IX (1234) ime preide na točno 
določene pravne zbirke.določene pravne zbirke.

• Ločimo jih na obdobje pred papežem Gregorjem IX. in 
obdobje po njem. 

• Dekretali so pomemben vir za razvoj kanonsko pravne 
znanosti. 



1) Dekretali pred papežem 
Gregorjem IX. (1227–1241)

• Gracianov dekret je povzročil preporod študija prava. 
V tem času so bili papeži, ki so bili pravniki: 
Aleksander III (1159–1181, Inocenc III (1198–1216).

• Dva lateranska koncila: 1179 – III. lat koncil in 1215 –
IV lat. koncil. Koncilski teksti povzročijo nastanek 

• Dva lateranska koncila: 1179 – III. lat koncil in 1215 –
IV lat. koncil. Koncilski teksti povzročijo nastanek 
novih tekstov, ki se dodajo dekretu.

• Rajmund Penafortski (Quinque compilationes antiquae).

• Bernardus Papiensis (Breviarium extravagantium) 
(razdelitev: knjige, naslovi, poglavja. Bilo je pet knjig: 
Iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen).



DekretaliDekretali
gregorjagregorja IX.IX.
• Papež po izvolitvi naroči 

Rajmondu P., naj pripravi 
novo zbirko.

• Z Bulo Rex pacificus

• Papež po izvolitvi naroči 
Rajmondu P., naj pripravi 
novo zbirko.

• Z Bulo Rex pacificus• Z Bulo Rex pacificus

razglasi zbirko 5. 
novembra 1234 (citat v 
učbeniku na str. 77).

• Dekretali so odslej točno 
določene pravne zbirke.

• Z Bulo Rex pacificus

razglasi zbirko 5. 
novembra 1234 (citat v 
učbeniku na str. 77).

• Dekretali so odslej točno 
določene pravne zbirke.



2) 2) DekretaliDekretali gregorjagregorja IX.IX.

• Zbirka vsebuje pravne 
tekste (dekretale, konc. 
kanone, tekste očetov, 
civilno zakonodajo). 

• Je uradna zbirka pravnih 
tekstov Cerkve (za razliko 
od Gracianovega dekreta).

• Zbirka ni imela uradnega 
imena (Extravagantium

liber). Citiramo jo z »X«. 



3) Zbirke po obdobju 
Gregorja IX.

• Moč papeštva raste. Dekretali imajo vse večji pomen. 
Papeži: Inocenc IV. (1243–1254, Gregor X. (1271–1276), 
Nikolaj III. (1277–1280).

• Bonifacij VIII. (1294–1303) naroči novo pravno zbirko: 
Liber sextus (1298)Liber sextus (1298)

• Klemen V. (1305–1314). Pravna zbirka Clemetinae (1317)

• Janez XXII. (1316–1334): Pravna zbirka Extravagantes
Ioannis XXII.

• Dekretali Urbana V. (1362–1370) in Sixta IV. (1471–1484):
Extravagantes comunes.



4. Razvoj kanonsko-pravne 
znanosti z dekretalisti

• Dialektična metoda (razprave med pravniki).

• Razlikovanje med viri in pravno znanostjo, med 
teologijo in pravom.

• Poudarek na bližini kanonskega in rimskega prava 
(Utrumque Ius).

• Razvoj fakultet: Bologna, Paris. Oxford.

• Znani kanonisti (Rajmond Penafortski (+1275).

• Od 14. stoletja dalje razvoj prava začne nazadovati.



c) Corpus iuris canonici - A

• Ime zbirke – v sozvočju z Justinianovo zbirko Corpus iuris

civilis 1) Editio romana: Corpus iuris canonici je bil uradno 
objavljen z apost. konstitucijo Cum pro munere 1. julija 1580 
in vsebuje: 

• tri uradne zbirke: Dekretales Gegorii IX, Liber VI (1298), 
Clementinae (1317) tri neuradne zbirke: Decretum, 
Extravagantes Ioannis XXII in Extravagantes communes

• 2) Naslednje pomembne izdaje dela Corpus iuris canonici: 
Francesco in Pietro Pitu 1685–1687, Justus Henning 
Böhmer 1747; Emilij Ludvig Richter 1835; Emilij Friedberg
1879–1881. Pomembno! Kritična izdaja, še danes v rabi. 



c) Corpus iuris canonici - b

• 3) Klasična kanonsko-pravna znanost

• Učenje komentatorjev dela Corpus iuris canonici se razvija v 
skladu z duhom časa. 

• Teologija in pravo se dopolnjujeta z dejavnostjo rimskih • Teologija in pravo se dopolnjujeta z dejavnostjo rimskih 
papežev.

• Grazianov dekret podaljša življenje pravnim virom I. 
tisočletja. Cerkvene ustanove se ustalijo in centralizirajo.

• Kanonsko pravna znanost se s poučevanjem na univerzah 
poenoti in razvija. Vzporedno se krepi nacionalno pravo 
posameznih dežel.



3. Pravna prizadevanja od 
trid. Konc. do izida ZCP/17-a

a) Od krize do katoliške reforme (14. do 16. stoletje)

• Nevarnost humanizma. Aktivnost rimskih papežev 
(bule, spregledi …)

• Konkordati s političnimi vladarji. Koncili in škofijske • Konkordati s političnimi vladarji. Koncili in škofijske 
sinode

• Reforma trid. koncila. Tri etape v letih 1545–1563. 

• Koncil si je zadal tri pomembne naloge: 1) ohranitev 
katoliškega nauka; 2) disciplinska reforma; 3) doseči 
premirje med vladarji. 



3. Pravna prizadevanja od 
trid. Konc. do izida ZCP/17-b

b) Od tridentinskega koncila do zakonika leta 1917

• S koncilom konec uradnih zbirk. Pomen rimske kurije. Zbirke 
koncilskih, papeških in kurialnih dokumentov (registra, rimski 
bularij itd). Od 16. stol. dalje se reorganizirajo uradi rimske kurije. 
Ustanovitev inkvizicije 1542, Koncilska kongregacija 1564. V Ustanovitev inkvizicije 1542, Koncilska kongregacija 1564. V 
času papeža Siksta V. (1585-1590) je imela kurija 14 kongregacij. 

• Objave koncilskih virov: – G. D. Mansi: Sacrorum conciliorum nova 
et amplissima collectio (1759–1798). Vsebuje 31 zvezkov. Pozneje 
ponatisnjena, zadnjič 1960 v Gradcu; – Collectanea S. Congregationi
de Propaganda Fide, 1892 in 1906. Po smrti Benedikta XIV. (1740–
1758) začne izhajati zbirka njegovih pravnih spisov. 

• Napoleonov zak. in drugi dej. spodbujajo začetek priprav na ZCP.



3. Pravna prizadevanja od 
trid. Konc. do izida ZCP/17-c

• c) Reforma, ki jo je omogočil zakonik leta 1917. Kodifikacija: 

• Pij X. (1903–1914) je takoj po izvolitvi za papeža začel s 
pripravami na prvi zakonik cerkvenega prava v zgodovini Cerkve 
nasploh. Po njegovi smrti je delo nadaljeval Benedikt XV. (1914–
1922)

• Papež je z m. p. Arduum sane manus, 19. 03. 1904 ustanovil 
kardinalsko komisijo za pripravo zakonika (P. Gasparri je vodil 
konkretne priprave). Vsi škofje po svetu so bili povabljeni h 
konstruktivnemu sodelovanju.

• Zahtevno delo: po zgledu civilnih zakonikov je bilo potrebno 
zbrati pravne predpise. Zakonik je bil razglašen na binkošti 27. 
maja 1917 z apost. konstitucijo Providentissima Mater Ecclesia, v 
veljavo je stopil 19. maja 1918. 



Vsebina zakonika: prednosti, Vsebina zakonika: prednosti, 
slabostislabosti--aa

• Razdeljen na pet knjig,vsebuje 2.414 kanonov. Prvič
zgodovini Cerkve so bile na enem mestu zbrane norme 
(pomembno!). 

• Pomeni zgodovinsko prelomnico, podobno kot so jo • Pomeni zgodovinsko prelomnico, podobno kot so jo 
prinesli Grazianov dekret in dekretali Gregorja IX. 

• Organska in splošna zakonodaja za vso latinsko 
Cerkev. 

• Omogoči nov razcvet kanonsko-pravne znanosti. 
Preveč tehničen in premalo pastoralen (uporaben). 



Vsebina zakonika: prednosti, Vsebina zakonika: prednosti, 
slabostislabosti--bb

• Preveč tehničen in premalo pastoralen (uporaben). 

• Razdelitev knjig je povzel po rimskem pravu in ne v 
sozvočju z naravo Cerkve.

• Centralizira cerkveno upravo. 

• Preveč kleriški, premalo govori o laikih kot Božjem 
ljudstvu. 

• Uvaja uniformiranost in premalo upošteva različnost. 



3. pogl.: Cerkev ii. 
vatikanskega koncila

• Koncil je v štirih konstitucijah predložil nauk o 
življenju Cerkve, ki je zasidrano v Božjem razodetju. 

• Temeljnega pomena za razumevanje Cerkve kot 
zakramenta odrešenja je konstitucija Lumen Gentiumzakramenta odrešenja je konstitucija Lumen Gentium

oziroma Dogmatična konstitucija o Cerkvi. 

• Prenovo ZCP-ja je napovedal že papež Janez XXIII. 
leta 1959. Leta 1967 je bilo sprejetih deset izhodišč za 
prenovo Zakonika:



10. 10. IzhodišIzhodišČ za prenovo za prenovo 
zakonikazakonika

• Ohraniti pravni značaj in skladnost med notranjim in 
zunanjim področjem,

• Pospeševati pastoralno skrb za duše ter načelo dajanja 
spregledov; 

• Načelo subsidiarnosti in Poudarek na temeljni enakosti vseh • Načelo subsidiarnosti in Poudarek na temeljni enakosti vseh 
verujočih in različnosti njihovih služb; 

• Skrb za osebne pravice vernikov in razmejitev oblasti 
(zakonodajna, upravna, sodna) ter Ohranitev ozemeljskega 
značaja pri vodenju Cerkve;

• Kazensko pravo ostaja v zakonodaji in prilagoditev 
Zakonika novim razmeram in potrebam. 



Terminološka vprašanjaTerminološka vprašanja

•• Pravo, kanonsko pravo. Pravo, kanonsko pravo. 

•• S kršS kršččanstvom „kanon“ dobi novo vsebino. Zbirka anstvom „kanon“ dobi novo vsebino. Zbirka 
svetih knjig, svetih knjig, regularegula fideifidei etet morummorum..

•• NicejskiNicejski koncil (325). Kanon se prvikoncil (325). Kanon se prvičč uradno pojavi za uradno pojavi za 
poimenovanje disciplinskih poimenovanje disciplinskih n.ormn.orm CerkveCerkve

•• „„NomosNomos““-- zakoni civilne oblasti, ki se tizakoni civilne oblasti, ki se tiččejo Cerkveejo Cerkve

•• Srednji vek. Srednji vek. CollectionesCollectiones nomoinomoi etet canonumcanonum

•• Kanon in kanonsko pravo.Kanon in kanonsko pravo.



ZAKONIK CERKVENEGA PRAVA 
(ZCP)

Uvod: (Janez Pavel II. ap. konst. Sacrae disciplinae leges, 25. 
januar 1983, ZCP začne veljati 27. novembra 1983 – vacatio
legis, kan. 8)

Codex Iuris Canonici: Narava in značilnosti zakonika

• a) sistematičnost• a) sistematičnost

• b) avtentičnost

• c) ekskluzivnost

• d) stabilnost  

• e) splošnost



Druge posebnosti zakonikaDruge posebnosti zakonika

•• ZCP je sistematiZCP je sistematiččna zbirka zakonov. Vsak predpis ima na zbirka zakonov. Vsak predpis ima 
natannatanččen in jasen pomen. Ven in jasen pomen. Vččasih se pravni pomen asih se pravni pomen 
pomeša s teološkim (besedila II vat. koncila).pomeša s teološkim (besedila II vat. koncila).

•• Objavljen z Objavljen z ApAp. . konstkonst. . SacraeSacrae disciplinaedisciplinae legesleges•• Objavljen z Objavljen z ApAp. . konstkonst. . SacraeSacrae disciplinaedisciplinae legesleges

•• Prvenstveno zakonodajni dokument Cerkve.Prvenstveno zakonodajni dokument Cerkve.

•• Poskus prenesti podobo II. vat. cerkvenega zbora v Poskus prenesti podobo II. vat. cerkvenega zbora v 
pravno govorico.pravno govorico.

•• Cerkev kot BoCerkev kot Božžje ljudstvo in kot obje ljudstvo in kot obččestvo. estvo. KolegialniKolegialni
pristop pri pripravi zakonikapristop pri pripravi zakonika



Sinonimi za cerkveno pravoSinonimi za cerkveno pravo

Ius :

– canonicum

– sacrum– sacrum

– pontificium

– decretalium

– ecclesiasticum



Razdelitev materijeRazdelitev materije

IusIus
RomanumRomanum

11.. PersonæPersonæ

DecretalesDecretales

11.. IudiciumIudicium
22.. ClerusClerus

CodexCodex 19171917

11.. NormNorm.. gengen..
22.. PersonæPersonæ

CodexCodex 19831983

11.. NormæNormæ gengen..
22.. DeDe populopopulo DeiDei11.. PersonæPersonæ

22.. ResRes
33.. ActioActio

22.. ClerusClerus
33.. ConnubiaConnubia
44.. CrimenCrimen

22.. PersonæPersonæ
33.. ResRes
44.. ProcessusProcessus
55.. DelictaDelicta

22.. DeDe populopopulo DeiDei
33.. MunusMunus DocendiDocendi
44.. MunusMunus SanctifSanctif..
55.. BonaBona temporaliatemporalia
66.. SanctionesSanctiones
77.. ProcessusProcessus



Razdelitev ZCP na Razdelitev ZCP na 
sedem knjigsedem knjig

• I. Splošne določbe (kann. 1–203)

• II. Božje ljudstvo (kann. 204–746)

• III. Učiteljska služba Cerkve (kann. 747–833)• III. Učiteljska služba Cerkve (kann. 747–833)

• IV. Posvečevalna služba Cerkve (kann. 834–1253)

• V. Cerkveno premoženje (kann. 1254–1310)

• VI. Sankcije v Cerkvi (kann. 1311–1399)

• VII. Postopki (kann. 1400–1752)



Splošne Splošne dolodoloČČbebe
((kannkann. 1. 1--203 ZCP)203 ZCP)

Obravnavamo do kan. 95. ZCP

Uvodni kanoni (1–6)

• 1. Naslov: Cerkveni zakoni (7–22)

• 2. Naslov: Običaj (23–28) 

• 3. Naslov: Odloki in navodila (29–34)

• 4. Naslov: Posamezni upravni akti (35–93): Splošne 
določbe , Odločbe in ukazi; Reskripti; Privilegiji; Spregledi

• 5. Statuti in pravilniki (94–95)



Uvodni kanoni: kan. 1Uvodni kanoni: kan. 1--6 ZCP6 ZCP

• I. Splošno načelo: – Latinska Cerkev (kan. 1) – Na vzhodu 
imamo naslednje katoliške obrede: – aleksandrijski – antiohijski –
armenski – kaldejski – bizantinski

• Za vzhodne katoliške Cerkve velja Zakonik kanonov vzhodnih 
Cerkva. Razglasil ga je Janez Pavel II. z ap. konst. Sacri Canones, 
18. oktobra 1990. Zakonik je stopil v veljavo 10. oktobra 1991.18. oktobra 1990. Zakonik je stopil v veljavo 10. oktobra 1991.

• II. Objekt kodifikacije

• a) negativen: kan. 2 – ne določa obredov;  kan. 3 – ne odpravlja 
pogodb;  kan. 4 – pridobljene pravice in privilegiji, ki niso 
preklicani, ostanejo

• b) pozitiven: kan. 5 – odpravlja pridobljene pravice in privilegije.
• kan. 6 – odpravljeni vsi dotedanji zakoni



Cerkveni zakoni: Cerkveni zakoni: 
kannkann. 7. 7--22 ZCP22 ZCP

Opredelitev zakona: kan. 7Opredelitev zakona: kan. 7

• Etimologija: – gr. nomos, lat. lex

– legere – Rimljani so brali zakone

– ligare – veže, obvezuje

• »Quaedam rationis ordinatio ad bonum comune, ab eo qui curam

communitatis habet, promulgata.« (sv. Tomaž Akvinski)

• »Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire« 
(Modest. Prov. VI, 23)



ZnaZnaČČilnostiilnosti zakona: SKUPNEzakona: SKUPNE

SKUPNE ZNAČILNOSTI 

• Pošten: skladen z Božjimi in naravnimi pozitivnimi zakoni; 
s pravičnostjo.

• Možen: »Ad impossibile nemo tenetur« (Celsus iun. Lex 185, • Možen: »Ad impossibile nemo tenetur« (Celsus iun. Lex 185, 
Dig. 50).

• Potreben ali nujen: zakonodajalec lahko predpiše samo 
potrebne zakone.

• Trajen ali stabilen: zakon se v načelu ne spreminja.

• Obvezujoč: obvezuje vse, za katere je objavljen.



ZNAZNAČČILNOSTI ZAKONA: POSEBNE!ILNOSTI ZAKONA: POSEBNE!

POSEBNE ZNAPOSEBNE ZNAČČILNOSTI:ILNOSTI:

• Teritorialen: veže na določenem teritoriju.

• Oseben: veže le določene osebe.• Oseben: veže le določene osebe.

• Neretroaktiven: zakoni vežejo za naprej in ne za 
nazaj.

• Odreka veljavnost ali sposobnost (prim. kan. 10).



DELITEV ZAKONOVDELITEV ZAKONOV

Glede na teritorij: Splošni: veže povsod. Območni: veže 
na določenem ozemlju (npr. v škofiji).

Glede na osebe, ki jih veže: Obči: vse osebe v Cerkvi. 
Poseben: veže samo nekatere (npr. klerike).Poseben: veže samo nekatere (npr. klerike).

Glede na normo: Skupen: če ga morajo praviloma vsi 
spoštovati. Lasten: če predstavlja izjemo (npr. 
privilegij).



DELITEV ZAKONOVDELITEV ZAKONOV--iiii..

Glede na učinek:

• Zapovedujoč: obisk nedeljske in praznične sv. maše.

• Prepovedujoč: nekaj prepoveduje.

• Dovoljujoč: dovoli neko dejanje (npr. sprejem hostije na roko).

• Moralen: obvezuje pod grehom.

• Kazenski: če je dejanje proti zakonu sankcionirano.

• Odreka veljavnost: pravno dejanje je nično. 

• Odreka sposobnost: osebo naredi nesposobno pravnega dejanja. 



KANN 9 IN 10: KANN 9 IN 10: 
nanaČINČIN OBJAVE ZAKONA IN  KDAJ OBJAVE ZAKONA IN  KDAJ 

VEŽE  VEŽE  

Kan. 8:  

• Splošni zakoni: AAS, veljati začnejo po treh mesecih od objave. 

• Območni: zakoni so objavljeni na način, ki je predviden s strani 
zakonodajalca in praviloma začnejo veljati mesec dni po objavi.

• Pomembno: Vacatio legis! Doba od razglasitve do začetka veljave 
zakona.

• Kan. 9: Zakon veže za naprej

• Zakon praviloma veže za prihodnost, razen izjem:
• Verodostojna razlaga velja za nazaj (kan. 16, § 2). 
• Kazenski primeri (kan. 1313, § 1). Ugodnejši zakon za storilca.
• V primeru nerešenega spora.



Kan. 10: Kan. 10: 
zakoni, ki odrekajo zakoni, ki odrekajo 

veljavnost ali sposobnostveljavnost ali sposobnost

• Zakoni, ki odrekajo veljavnost pravnega dejanja ali odrekajo 
sposobnost osebe za pravno dejanje, so le tisti, ki izrecno določajo 
ničnost opravila ali nesposobnost osebe. Nekateri zakoni, ki 
odrekajo veljavnost dejanja: 

• Kan. 173, § 3: več glasov, kot je volivcev;  Kan. 1108, § 1: 
veljavnost sklenitve cerkvenega zakona.veljavnost sklenitve cerkvenega zakona.

• Pomembno: Nično pravno dejanje se lahko poveljavi, ne pa 
neveljavno pravno dejanje!

• Nekateri zakoni, ki odrekajo sposobnost osebe za pravno dejanje: 
Kan. 1083: naravna nezmožnost za zakon; dekle pred 14. in fant 
pred 16. letom; Kan. 1085, § 1: kdor je cerkveno poročen, je 
nezmožen skleniti nov cerkveni zakon; Kan. 1087: kdor je prejel 
svete redove; Kan. 1088: javna zaobljuba v redovni ustanovi. 



AA-- Kdaj vežejo cerkveni Kdaj vežejo cerkveni 
zakoni?zakoni?

KRITERIJI ZA OBVEZNOST IZPOLNJEVANJA ZAKONOV: 

Ekleziološki (krst); Psihološki (razumno ravnanje); Kronološki 
(dopolnjenih sedem let starosti).

• 1. Pripadnost katoliški Cerkvi (prim. kan. 1): Veroizpoved, 
zakramenti, cerkveno vodstvo (kan. 205). ZCP loči: a) krščene v zakramenti, cerkveno vodstvo (kan. 205). ZCP loči: a) krščene v 
katoliški Cerkvi latinskega obreda; b) krščene v drugih Cerkvah; c) 
nekrščene: izjema, ko jih zakon veže (prim. kan. 1059, 1086 § 1). 
Krst z vodo, ne krst želja (kan. 849) ali krvi – mučeništvo. Dvom o 
krstu! Pogojni ponovni krst (kan. 849 §1). 

• V primeru dvoma o krstu, osebe zakoni ne vežejo! Vprašanje 
tistih, ki izstopijo s formalnim aktom ali se oddaljijo od 
Cerkve!Katehumeni so deležni posebne skrbi, zakoni jih ne vežejo 
(prim. kan. 206 §2, 788).



BB-- Kdaj vežejo cerkveni Kdaj vežejo cerkveni 
zakoni?zakoni?

2. Sposobnost razumnega ravnanja: 

• Kriterij ni matematičen, temveč psihološki težave s 
presojanjem! Duševno motene osebe niso odgovorne za 
svoja dejanja.

3. Dopolnitev sedmih let starosti

• Predpostavlja se, da se s sedmimi leti človek zaveda svojih 
dejanj. Nekatere izjeme, ko gre za višjo starost: 

• a) poroka (kan. 1083); b) začasne redovne zaobljube (kan. 
656 § 1); c) prezbiterat (kan. 1031); d) episkopat (kan. 378 §
1 º 3); e) generalni ali škofov vikar (kan. 478 §1).



KannKann. 12, 13: razdelitev . 12, 13: razdelitev 
zakonov in koga vežejozakonov in koga vežejo

Splošni zakoni 

• vežejo povsod, niso omejeni na teritorij (izjema: kan. 
12 § 2, npr. molitev brevirja).

Območni zakoni

• izdani za posamezen teritorij, npr. škofijo.

• Domneva se, da območni zakoni niso osebni, temveč
ozemeljski (prim. kan. 13 § 1). Prim. tujcev, 
brezdomcev (kan. 13 §2).



NositeljNositelj cerkvene oblasti v cerkvene oblasti v 
cerkvicerkvi

��Splošni zakonodajalec: Splošni zakonodajalec: Rimski papeRimski papežž in škofovski zbor.in škofovski zbor.

��ObmoObmoččni zakonodajalecni zakonodajalec: : 

•• PapePapežž sam ali skupaj s škofovskim zborom, krajevni škof; sam ali skupaj s škofovskim zborom, krajevni škof; 

•• obmoobmoččni c. zbori, ni c. zbori, čče se organ. na podroe se organ. na področčju ŠK (kan 439ju ŠK (kan 439););

•• ŠK praviloma nimajo zakonodajne oblasti (kan. 455);ŠK praviloma nimajo zakonodajne oblasti (kan. 455);

•• Generalni kapitlji ustanov posvečenega življenja (kan. 596).Generalni kapitlji ustanov posvečenega življenja (kan. 596).



Kan. 14 ZCP:Kan. 14 ZCP:
dvom o pravu in o dejstvudvom o pravu in o dejstvu

Dvomljiv zakon je tisti, ki mu manjka jasnost. 
Poznamo dvom o pravu in dvom o dejstvu: Dvom je 
pozitiven, objektiven, verjeten in temelji na razlogih.

Dvom o pravu (dubium iuris): Dvom o obstoju, objavi Dvom o pravu (dubium iuris): Dvom o obstoju, objavi 
zakona na nekem ozemlju, o pomenu besed zakona. 
Dvom zadeva sam zakon in njegovo veljavnost. V tem 
primeru zakon ne veže. 

Dvom o dejstvu (dubium facti): Gre za dvom o nekem 
dejstvu, npr. če je nekdo že izpolnil določeno zahtevano 
starost za poroko. Spregled ordinarija!



Nekateri posebni primeri Nekateri posebni primeri 
dvomovdvomov

• izvršni oblasti: (kan. 144 § 1); veljavnosti reskripta
(kan. 67 §3); zadostnem razlogu za podelitev spregleda 
(kan. 90 § 2); podelitvi zakramentov krsta, birme in 
svetih redov (kan. 845 §2); primernosti kandidata za 
svete redove (kan. 1052 §3);svete redove (kan. 1052 §3);

• sposobnosti novinca, da naredi redovne zaobljube 
(kan. 653 § 2); obstoju zadržka impotence (kan. 1084 
§2); zadržku krvnega sorodstva (kan. 1091 §4); 
veljavnosti zakramenta sv. zakona (kan. 1060);

• privilegiju vere (kan. 1150); pogojih za izrek sodniške 
razsodbe (kan. 1608 § 1 in 4).



Kan. 15: nepoznavanje ali Kan. 15: nepoznavanje ali 
zmota glede zakonazmota glede zakona

• Nepoznavanje zakonov, ki odrekajo veljavnost in 
sposobnost (§ 1) [glej: → kan. 10]. 

• Domneva se poznavanje splošno znanih dejstev (§ 2).

•• NepoznavanjeNepoznavanje zakona je pomanjkanje poznavanja zakona je pomanjkanje poznavanja 
zakona. zakona. NNapakaapaka je napaje napaččno razumevanje zakona. no razumevanje zakona. 

•• Ne eno ne drugo nas ne odvezuje od izpolnjevanja Ne eno ne drugo nas ne odvezuje od izpolnjevanja 
zakonazakona, razen, , razen, čče je zakonodajalec doloe je zakonodajalec določčil drugail drugačče e 
(kan. 144 (kan. 144 §§ 2). 2). 



KannKann. 16. 16--18: 18: 
Interpretacija zakonaInterpretacija zakona

Kan. 16: Kdo verodostojno razlaga zakone (§ 1)? 
Verodostojna razlaga v obliki zakona (§ 2). Razlaga dana v 
obliki sodbe (§ 3).

Kan 17: Splošno načelo za razumevanje cerkvenih zakonov.Kan 17: Splošno načelo za razumevanje cerkvenih zakonov.

Kan. 18: Zakon se v določenih primerih razlaga ozko.

Interpretacija je lahko avtentiInterpretacija je lahko avtentiččna na (sodba, posamezni upravni (sodba, posamezni upravni 
akt, ni zakon vendar je obvezujoakt, ni zakon vendar je obvezujočča! a! 

Interpretacija je lahko tudi doktrinalnaInterpretacija je lahko tudi doktrinalna. Razumeti v smislu . Razumeti v smislu 
besedbesed



Kadar manjka uredba Kadar manjka uredba 
za kakšno stvarza kakšno stvar

•• Izraz Izraz »stvarstvar« se nanaša na sporno zadevo sodnika ali 
predstojnika v odnosu do vernike. Ne nanaša se samo 
na sodne odločitve.

• Kriteriji za presojo: podobni primeri - analogija legis;
splošna pravna načela, ki so v širšem smislu načela 

• Kriteriji za presojo: podobni primeri - analogija legis;
splošna pravna načela, ki so v širšem smislu načela 
filozofije prava – analogia iuris; odločitve rimske kurije; 
prevladujoč nauk in učenje kanonsko pravnih 
strokovnjakov.

• Kazenskih primerov, kjer je predvidena sankcija, ne 
presojamo po tem načelu, tudi ne zakonov, ki jih 
omenja kan. 10. 



Ukinitev zakonov:Ukinitev zakonov:
več načinov: (kan. 20. do 21)več načinov: (kan. 20. do 21)

NaNaččini prekinitve veljavnosti obstojeini prekinitve veljavnosti obstoječčega zakona (z.)ega zakona (z.)

•• Postavitev novega z., ki izrecno prekliPostavitev novega z., ki izrecno prekličče prejšnjega (kan. 6).e prejšnjega (kan. 6).

•• Postavitev novega, ki po vsebini nasprotuje prejšnjemu, Postavitev novega, ki po vsebini nasprotuje prejšnjemu, 
ččeprav izrecno prejšnjega z. ne preklicuje.eprav izrecno prejšnjega z. ne preklicuje.

•• ČČe splošen z. preklie splošen z. prekličče del obmoe del območčnega ali posebnega z., mora nega ali posebnega z., mora 
to izrecno povedati. Obmoto izrecno povedati. Območčni z. imajo pomembno mesto, ni z. imajo pomembno mesto, 
ker so bliker so bližžje ljudem in so skrbno varovani. je ljudem in so skrbno varovani. 

•• V dvomu (kan. 14) se preklic zakona ne domneva. Pri V dvomu (kan. 14) se preklic zakona ne domneva. Pri 
razlagi upoštevati prejšnje zakone. razlagi upoštevati prejšnje zakone. 



Prevzem civilnih zakonov Prevzem civilnih zakonov 
(kan. 22)(kan. 22)

V primeru potrebe Cerkev lahko kanonizira civilne V primeru potrebe Cerkev lahko kanonizira civilne 
zakone npr. pri sklepanju pogodb (kan. 1290). zakone npr. pri sklepanju pogodb (kan. 1290). 

Kanonizacija civilnih z. se razlikujeKanonizacija civilnih z. se razlikuje: a) od njihove : a) od njihove 
omembe (kan. 1152omembe (kan. 1152§§ 2); b) od izrecne zahteve, da se 2); b) od izrecne zahteve, da se omembe (kan. 1152omembe (kan. 1152§§ 2); b) od izrecne zahteve, da se 2); b) od izrecne zahteve, da se 
spoštuje civilni z. (kan. 668 spoštuje civilni z. (kan. 668 §§ 1 in kan. 105 1 in kan. 105 §§ 1); c) od 1); c) od 
potrditve pristojnosti, ki velja po civilnem z., npr. civilni potrditve pristojnosti, ki velja po civilnem z., npr. civilni 
učinki sklenitve zakonske zveze (kan. 1059)učinki sklenitve zakonske zveze (kan. 1059)

Kanonizacija civilnih z. ima dve omejitviKanonizacija civilnih z. ima dve omejitvi: Božje pravo in : Božje pravo in 
cerkveno pravno ureditev, npr. cerkveno pravno ureditev, npr. kannkann. 197. 197--199 v primeru 199 v primeru 
zastaranja.   zastaranja.   



O b i O b i Č A JČ A J: k a n. 23 : k a n. 23 -- 2828

ObiObiččaj se v ZCP/83 (kan. 23aj se v ZCP/83 (kan. 23--28) obravnava podobno 28) obravnava podobno 
kot v ZCP/17kot v ZCP/17

•• Izpostavljena je vloga skupnosti, ki ima pri uveljavitvi Izpostavljena je vloga skupnosti, ki ima pri uveljavitvi 
obiobiččaja osrednje mesto.aja osrednje mesto.obiobiččaja osrednje mesto.aja osrednje mesto.

•• Skupnost je drugoten vir prava/prej prvoten. Do Skupnost je drugoten vir prava/prej prvoten. Do 
III/IV stol. so veljala predvsem nenapisana pravila, III/IV stol. so veljala predvsem nenapisana pravila, 
sklicevanje na apostolsko izrosklicevanje na apostolsko izroččilo.ilo.

•• ZCP obiZCP običčaj postavi na raven zakona. Skupnosti prizna aj postavi na raven zakona. Skupnosti prizna 
pristojnost, da obipristojnost, da običčaj uvede. Pri tem sodelujejo trije aj uvede. Pri tem sodelujejo trije 
dejavniki: tradicija, skupnost in zakonodajalec.  dejavniki: tradicija, skupnost in zakonodajalec.  



Odloki in navodilaOdloki in navodila
(kan. 29(kan. 29--34)34)

•• OdlokiOdloki, s katerimi zakonodajalec izda predpise za , s katerimi zakonodajalec izda predpise za 
skupnost, so zakoni v pravem pomenu besede. skupnost, so zakoni v pravem pomenu besede. 

•• Odloka ne more ga izdati, kdor ima samo izvršno Odloka ne more ga izdati, kdor ima samo izvršno 
oblast, lahko pa izda izvršne odloke, ki dolooblast, lahko pa izda izvršne odloke, ki določčajo ajo oblast, lahko pa izda izvršne odloke, ki dolooblast, lahko pa izda izvršne odloke, ki določčajo ajo 
nanaččine, kako je treba ravnati pri izvajanju zakona.ine, kako je treba ravnati pri izvajanju zakona.

•• Izvršni odloki Izvršni odloki morajo biti v skladu z zakoni, jih ne morajo biti v skladu z zakoni, jih ne 
razveljavljajo.razveljavljajo.

•• NavodilaNavodila zakone pojasnjujejo, izdajajo se tistim ki zakone pojasnjujejo, izdajajo se tistim ki 
skrbijo za izvajanje zakonov Izda jih lahko izvršna obl.skrbijo za izvajanje zakonov Izda jih lahko izvršna obl.



Posamezni upravni akti Posamezni upravni akti 
(kan. 35(kan. 35--93)93)

��Razdelitev materije:Razdelitev materije:

•• Splošne odloSplošne odloččbe (kan. 35be (kan. 35--47)47)

•• OdloOdloččbe in ukazi (kan. 48be in ukazi (kan. 48--58)58)•• OdloOdloččbe in ukazi (kan. 48be in ukazi (kan. 48--58)58)

•• ReskriptiReskripti (kan. 59(kan. 59--75)75)

•• Privilegiji (kan. 76Privilegiji (kan. 76--84)84)

•• Spregledi (kan. 85Spregledi (kan. 85--93)93)



razlikovanje med dekretom razlikovanje med dekretom 
in in reskriptomreskriptom

�� NaNaččin ureditve materije temelji na razlikovanju med  in ureditve materije temelji na razlikovanju med  
dekretom in dekretom in reskriptomreskriptom..

•• Po nagibu oblasti Po nagibu oblasti posamezne upravne akte loposamezne upravne akte loččimo na imo na 
dekrete in ukaze;dekrete in ukaze;dekrete in ukaze;dekrete in ukaze;

•• Glede na prošnjo vernikov Glede na prošnjo vernikov pa na pa na reskriptereskripte, nekateri , nekateri 
privilegije, spreglede in druge milosti.privilegije, spreglede in druge milosti.

•• Z ozirom na objektZ ozirom na objekt, se dekreti delijo na tiste, ki nekaj , se dekreti delijo na tiste, ki nekaj 
dolodoloččijo, in tiste, ki nekaj podelijo (npr. pooblastilo, ijo, in tiste, ki nekaj podelijo (npr. pooblastilo, 
imenovanje)imenovanje)



Posamezni upravni akti Posamezni upravni akti --
splošne splošne dolodoloČČbebe

•• Kaj so posamezni upravni akti (PUA)Kaj so posamezni upravni akti (PUA): odlok, : odlok, 
odloodloččba, ukaz, ba, ukaz, reskriptreskript (kan. 35).(kan. 35).

•• Kako je treba razumeti PUAKako je treba razumeti PUA: v smislu besed, v smislu : v smislu besed, v smislu 
jezikovne rabe, v dvomu je razlaga ozka, sicer široka.jezikovne rabe, v dvomu je razlaga ozka, sicer široka.jezikovne rabe, v dvomu je razlaga ozka, sicer široka.jezikovne rabe, v dvomu je razlaga ozka, sicer široka.

•• Kako ga je treba izdatiKako ga je treba izdati: pismeno!: pismeno!

•• Izvrševalec PUA Izvrševalec PUA mora biti pooblašmora biti pooblašččen, preveriti mora en, preveriti mora 
pristnost dokumenta. Svoje naloge ne more odkloniti, pristnost dokumenta. Svoje naloge ne more odkloniti, 
razen iz upravirazen iz upraviččenega razloga (nienega razloga (niččnost akta, niso nost akta, niso 
izpolnjeni pogoji, itd).izpolnjeni pogoji, itd).



odloodloČBEČBE IN UKAZIIN UKAZI

•• OdloOdloččbaba je od pristojne izvršne oblasti izdan upravni je od pristojne izvršne oblasti izdan upravni 
akt, s katerim se za posamezni primer izda odloakt, s katerim se za posamezni primer izda odloččitev itev 
ali zaali začčasni ukrep, ki po svoji naravi ne zahteva, asni ukrep, ki po svoji naravi ne zahteva, da da 
mora mora zanj nekdo prositi (kan. 48).zanj nekdo prositi (kan. 48).

•• Ukaz Ukaz je odloje odloččba, s katero se nekomu zakonito naloba, s katero se nekomu zakonito naložži, i, 
kaj mora storiti ali opustiti (kan. 49).kaj mora storiti ali opustiti (kan. 49).

•• Pisna oblika, posvetovanje, tehtanje okolišPisna oblika, posvetovanje, tehtanje okolišččin, navesti in, navesti 
razloge.razloge.



ReskriptiReskripti

ReskriptReskript ((rere--scriverescrivere -- nazaj odpisati) je upravni akt, s nazaj odpisati) je upravni akt, s 
katerim se katerim se na prošnjo nekoga  na prošnjo nekoga  podeli privilegij, spregled podeli privilegij, spregled 
ali druga ugodnost (kan. 59).ali druga ugodnost (kan. 59).

•• Zanj lahko prosi vsakdo, tudi za drugega. Pisna oblika. Zanj lahko prosi vsakdo, tudi za drugega. Pisna oblika. •• Zanj lahko prosi vsakdo, tudi za drugega. Pisna oblika. Zanj lahko prosi vsakdo, tudi za drugega. Pisna oblika. 
Pogoji veljavnosti: ResniPogoji veljavnosti: Resniččnost dejstev, pravi namen itd.nost dejstev, pravi namen itd.

•• Ugodnosti, ki jih odkloni urad rimske kurije ne more Ugodnosti, ki jih odkloni urad rimske kurije ne more 
dati drug urad ali nidati drug urad ali nižžja oblast.  ja oblast.  

•• Primer generalnega vikarja in škofa (kan. 65).Primer generalnega vikarja in škofa (kan. 65).



PRIVILEGIJIPRIVILEGIJI

Privilegiji ali ugodnostiPrivilegiji ali ugodnosti, dano v korist fizi, dano v korist fiziččnim ali nim ali 
pravnim osebam, lahko podeli zakonodajalec ali tudi pravnim osebam, lahko podeli zakonodajalec ali tudi 
izvršna oblast, izvršna oblast, čče ji je zakonodajalec to oblast podelil e ji je zakonodajalec to oblast podelil 
(kan. 76).(kan. 76).

•• Razlagati ga je treba tako, da se resniRazlagati ga je treba tako, da se resniččno dobi no dobi 
konkretna ugodnost.konkretna ugodnost.

•• ZnaZnaččilnosti privilegijev. Trajnost. Osebni privilegij ilnosti privilegijev. Trajnost. Osebni privilegij 
ugasne z osebo. Stvarni preneha s propadom stvari ali ugasne z osebo. Stvarni preneha s propadom stvari ali 
kraja. Krajevni okraja. Krajevni ožživi, ivi, čče se kraj v 50 letih obnovi. Ne e se kraj v 50 letih obnovi. Ne 
preneha z odpovedjo. preneha z odpovedjo. 



spregledispregledi

Spregled od cerkvenega zakona Spregled od cerkvenega zakona lahko podeli v mejah lahko podeli v mejah 
pristojnosti tisti, ki ima izvršno oblast. (kan. 85). Pri tem pristojnosti tisti, ki ima izvršno oblast. (kan. 85). Pri tem 
se tehta, ali je to v korist vernikom, blagor duš!se tehta, ali je to v korist vernikom, blagor duš!

•• Ni moNi možžen, kadar gre za zakon, ki nekaj opredeljuje kot en, kadar gre za zakon, ki nekaj opredeljuje kot •• Ni moNi možžen, kadar gre za zakon, ki nekaj opredeljuje kot en, kadar gre za zakon, ki nekaj opredeljuje kot 
bistvo (npr. rezidenca)bistvo (npr. rezidenca)

•• Kateri spregledi so moKateri spregledi so možžni, meje (kan. 87). ni, meje (kan. 87). 

•• Pristojnosti škofa, Svetega sedePristojnosti škofa, Svetega sedežža, a, žžupnika. upnika. 

•• Daje se vedno iz upraviDaje se vedno iz upraviččenega razloga.enega razloga.
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