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Smlouva o duchovní službě katolickým věřícím v ozbrojených silách a policii s Chorvatskem 

(1996/1997) 
 

Smlouva 
mezi Svatým stolcem a Chorvatskou republikou 

o duchovní službě katolickým věřícím 
v ozbrojených silách a policii 

Chorvatské republiky 
 

Svatý stolec 
a 

Chorvatská republika 

přejíce si stabilně a vhodným způsobem 
podporovat poskytování duchovní služby pomoci 
katolickým věřícím, kteří jsou členy Ozbrojených sil 
a Policie Chorvatské republiky, 

se společně dohodly na této smlouvě: 
 

Článek 1 
(1) Svatý stolec založí v Chorvatské republice 

vojenský ordinariát za účelem poskytování náboženské 
pomoci katolickým křesťanům, kteří jsou členy 
ozbrojených sil a policie Chorvatské republiky. 

(2) Vojenský ordinariát se kanonicky připodobňuje 
diecézi podle apoštolské konstituce Spirituali militum 
curae a je řízen biskupem-vojenským ordinářem, který 
má všechna práva a povinnosti jako diecézní biskup. 

(3) Vojenský ordinář může zároveň vykonávat 
i funkci diecézního biskupa. 

(4) Jurisdikce vojenského ordináře je osobní, řádná 
a vlastní, ale kumulativní s mocí místního ordináře. 

(5) Vojenský ordinář je ze zákona členem 
Chorvatské biskupské konference. 

Článek 2 
Vojenského ordináře svobodně jmenuje papež po 

předchozím oznámení chorvatské vládě. 

Článek 3 
V souladu s kanonickými normami pomáhají 

vojenskému ordináři generální vikář, kterého vojenský 
ordinář sám vybírá, a vojenští kaplani. 

Článek 4 
(1) Kněžský sbor vojenského ordinariátu je tvořen 

diecézními a řádovými kněžími určenými k duchovní 
službě v ozbrojených silách a policii, po předchozím 
schválení vlastního diecézního biskupa nebo řeholního 
představeného. 

(2) Členové světského kléru mohou být inkardi-
nováni do vojenského ordinariátu podle norem 
kanonického práva. 

(3) Kněží jmenovaní do duchovní služby v chor-
vatských ozbrojených silách a v chorvatské policii 
a vykonávající tuto službu jako hlavní činnost se 
nazývají kaplani vojenského ordinariátu; mají obdobná 
kanonická práva a povinnosti jako faráři nebo farní 
vikáři. 

(4) Podle potřeb a po dohodě s diecézními biskupy 
nebo řeholními představenými může vojenský ordinář 
povolat kněze a řeholníky, aby konali činnost i ve 
vojenském ordinariátu jako dočasnou nebo 
příležitostnou službu. 

Článek 5 
Podle norem kanonického práva spadají pod 

jurisdikci vojenského ordinariátu: 
a) vojáci a členové policie i ostatní trvalí zaměst-

nanci Ozbrojených sil a Policie Chorvatské 
republiky; 

b) členové jejich rodin, tedy manželé a děti, i plno-
leté, pokud bydlí s rodiči ve stejné domácnosti, 
jakož i jejich příbuzní a jiné osoby, které sdílejí 
stejnou domácnost; 

c) kadeti vojenských a policejních škol a ti, kdo 
vykonávají službu ve vojenských nebo policej-
ních institutech; 

d) všichni, věřící muži i ženy, členi i nečleni řehol-
ních institutů, trvale vykonávající úřad, kterým je 
pověřil vojenský ordinář nebo který vykonávají 
s jeho souhlasem. 

Článek 6 
(1) Všichni, kdo konají službu v rámci vojenského 

ordinariátu, jako trvalí kaplani nebo výpomocní kněží, 
budou při výkonu své duchovní činnosti, při 
zachování svého současného stavu, začleněni do 
vojenského prostředí a budou využívat existujících 
struktur uvnitř ozbrojených sil Chorvatské republiky. 

(2) Kaplani a všichni, kdo konají duchovní činnost 
ve vojenském ordinariátu, vykonávají svou službu 
s ohledem na pravidla vojenských a policejních úřadů, 
podle kanonických norem a podle předpisů 
vojenského ordinariátu. 

(3) Pokud by nějaký kněz vojenského ordinariátu 
měl být postižen disciplinárními sankcemi vojenského 
charakteru, jeho hierarchický nadřízený je provede po 
předchozím souhlasu vojenského ordináře; vojenský 
ordinář oznámí případné kanonické sankce vojenským 
úřadům za účelem provedení příslušných opatření. 

Článek 7 
Vojenský ordinář bude svobodně komunikovat 

s kaplany a těmi, kdo vykonávají duchovní službu ve 
vojenském ordinariátu, zašle jim vhodné instrukce 
ohledně duchovní služby a bude vyžadovat jejich 
pravidelné zprávy o vykonávání jejich úřadu. 

Článek 8 
Vojenský ordinariát bude mít sídlo v Záhřebu. 

Článek 9 
(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra se 

postarají o hmotné zabezpečení personálu vojenského 
ordinariátu. 

(2) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra zaručí 
hmotné podmínky nutné pro fungování vojenského 
ordinariátu, obzvláště důstojné sídlo pro vojenského 
ordináře a pro jeho kurii a vhodná místa pro 
bohoslužbu. 
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Článek 10 
Následná dohoda mezi vládou Chorvatské repub-

liky, zastoupenou kompetentními ministry, a Chorvat-
skou biskupskou konferencí vydá řád upravující 
podrobnější otázky týkající se fungování vojenského 
ordinariátu. 

Článek 11 
Smluvní strany budou ohledně případných 

vzájemných rozdílů ve výkladu nebo aplikaci 
ustanovení této smlouvy hledat po vzájemné dohodě 
spravedlivé řešení. 

Článek 12 
(1) Tato smlouva bude ratifikována podle 

zákonných předpisů smluvních stran a vstoupí 
v platnost okamžikem výměny ratifikačních listin. 

(2) V případě, kdy jedna z Vysokých smluvních 
stran uzná, že se zásadně změnily okolnosti, za nichž 
byla podepsána tato smlouva, přistoupí se k vhodným 
jednáním za účelem jejího přepracování. 

 
Podepsáno v Záhřebu dne 19. prosince 1996 ve 

dvou originálech, každý v chorvatském a italském 
jazyce, přičemž oba texty jsou stejně autentické. 

 
za Svatý stolec  

+ Giulio Einaudi 

za Chorvatskou republiku 
Jure Radić 

 
Ratifikační listiny smlouvy uzavřené mezi Svatým stolcem a Chorvatskou republikou byly vzájemně předány a přijaty ve Vatikánu 
dne 9. dubna 1997. Smlouva tedy vstoupila v platnost téhož dne podle ustanovení článku 12 téže smlouvy. 

 


