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♦ ♦ ♦    ERDŐ PÉTER

Megjegyzések a házassági perek új 
szabályairól*

Ferenc pápa 2015. augusztus 15-én két  Motu propriót adott ki a házasság 
semmisnek nyilvánításáért folyó perek reformjáról. Az egyiket, a  Mitis Iu
dex Dominus Iesus kezdetűt1 a latin egyház számára, a másikat, a  Mitis et  
Misericors Iesus szavakkal kezdődőt pedig a keleti katolikus egyházak ré
szére. Az alábbiakban a Mitis Iudex szövegének sorrendjét követve kísérel
jük meg áttekinteni és lehetőség szerint megválaszolni a dokumentum alkal
mazásával kapcsolatos kérdéseket különös tekintettel arra, hogy ez a  Motu 
proprio 2015. december 8-tól már teljes egészében – tehát az 1983-as Codex 
Iuris Canonici szövegében elrendelt módosításokkal együtt  – hatályba lé
pett.2

I. A RENDELKEZÉS CÉLJA ÉS KELETKEZÉSI KÖRÜLMÉNYEI

Az apostoli levél bevezetőjében Ferenc pápa bemutatja a rendelkezés célját 
és  keletkezési  körülményeit.  Ezzel  segítséget  nyújt  annak  értelmezéséhez 
(vö.  17.  k.).  Mindenekelőtt  röviden  tudatosítja  az  Egyház,  nevezetesen  a 
pápa és a részegyházakat vezető főpásztorok bírói hatalmának legitimitását. 
Ezt a hatalmat a II. Vatikáni Zsinat nyomán3 a „kulcsok hatalmából”, vagyis 
az oldásnak és kötésnek abból a hatalmából vezeti le, melyet Krisztus Péter
nek (vö. Mt 16,19) és az apostoloknak (vö. Mt 18,15-18) adott.4 Ezt követő

* A jelen írás a Kánonjog c. folyóirat 2016. évi számában sajtó alatt lévő tanulmány enyhén módo
sított változata.

1 Latin és magyar szövegét lásd: FRANCISCUS, Litterae Apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex  
Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem dec
larandam reformantur.  FERENC PÁPA saját kezdeményezésre kiadott  Az Úr Jézus,  aki szelíd bíró 
kezdetű apostoli levele a házasság semmisnek nyilvánításáért folyó kánoni eljárás reformjáról az  
Egyházi  Törvénykönyvben (hivatalos  latin  szöveg magyar  fordítással,  ford. Erdő P.;  Budapest 
2015).

2 MP Mitis Iudex, 2015. augusztus 15., a bevezetés végén; magyarul: id. kiad. 11.
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en egyértelműen hitet tesz a házasság felbonthatatlansága mellett.5 A doku
mentum célja a lelkek üdvösségének szolgálata (vö. 1752. k.) érdekében „a 
házassági semmisségi eljárás reformja”,6 tehát nem a házassági kötelék fel
bontása vagy „bontóperek” bevezetése. Sőt, a  Motu proprio célja, hogy a 
lelkek üdvösségének érdekében  pápai intézkedéssel gyakorolja az Egyház
nak azt a küldetését, hogy „védje a hit és a fegyelem egységét a házasság te
kintetében, hiszen ez a keresztény család eredete és sarkköve”.7 Vagyis a há
zassági  eljárás  alapvető  szabályozása  továbbra  sem  a  helyi  egyházi 
hatóságok  feladata,  hanem  egységes  pápai  törvény  rendelkezik  róla.  Az 
ilyen eljárásjogi normák – és így a jelen Motu proprio előírásai – alól pedig 
az egyes megyéspüspökök nem adhatnak felmentést (vö. 87. k. 1. §). 

Ugyanakkor a pápa a reform indokaként említi, hogy „igen sok hívő, aki 
lelkiismereti  eligazítást  keres,  az  Egyház jogi  struktúráitól  a  fizikai  vagy 
morális távolság miatt gyakran el van zárva”.8 Struktúrákon itt – mint a do
kumentum bevezetésében közölt III. alapelvből is kitűnik9 – magukat a bíró
ságokat, illetve azok egyes szerveit kell érteni.

A rendelkezés indokaként hivatkozik a pápa a 2014-es rendkívüli szinó
dus résztvevőire is, akik a perek gyorsabb és könnyebb lefolytatását szorgal
mazták.10 Mindezek alapján a pápa hangsúlyozza, hogy az új rendelkezésnek 
nem az a célja, hogy minél több házasság bizonyuljon érvénytelennek, vagy
is nem a házasság érvénytelensége javára kíván jogkedvezményt (favor) biz
tosítani, hanem csak a perek gyorsaságát és méltányos egyszerűségét segíti. 
Ez azt jelenti, hogy a külső feltételek szerint megfelelően megkötött házas
ságot érvényesnek kell vélelmezni mindaddig, amíg az ellenkezője bizonyí
tást nem nyer (vö.124. k. 2. §; 1108. k.1. §). A külső feltételek szerint szabá
lyosan megkötött házasságot megillető jogkedvezmény abban is kifejezésre 
jut, hogy az érvénytelenség bizonyításában a Motu proprio ellenzi a felüle
tességet és célnak tekinti „a szent kötelék igazságának lehető legjobb védel
mét”.11 A házassági kötelék igazságának tiszteletben tartása olyan fontos a 
törvényhozó számára, hogy bár elismeri annak lehetőségét, hogy az érvény
telenséget  közigazgatási  eljárásban  állapítsák  meg,  ennek  alkalmazásától 
mégis eltekint, és ragaszkodik ahhoz, hogy a házassági semmisségi ügyeket 
bírói úton tárgyalják, mivel a kötelék igazságának védelme a perrendtartás 

3 Const. dogm. Lumen Gentium 27.
4 MP Mitis Iudex, bevezetés 1. bekezdés; magyarul: id. kiad. 7. 
5 Uo. bevezetés 2. és 4. bekezdés; magyarul: id. kiad. 7. 
6 Uo. bevezetés 4. és 5. bekezdés; magyarul: id. kiad. 7. 
7 Uo. bevezetés 5. bekezdés; magyarul: id. kiad. 7. 
8 Uo.
9 Magyarul: id. kiad. 9. 
10 Uo., vö. SYNODUS EPISCOPORUM, III COETUS GENERALIS EXTRAORDINARIUS, Relatio Synodi nr. 48.
11 MP Mitis Iudex, bevezetés 7. bekezdés; magyarul: id. kiad. 9.
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garanciái  révén  jobban  biztosítható.12 Visszatekintve  a  Püspöki  Szinódus 
2014-ben  tartott  rendkívüli és  2015-ben  tartott  rendes  általános  ülésére, 
megállapíthatjuk, hogy akik ilyen ügyekben közigazgatási eljárást javasol
tak, egymástól jelentősen eltérő és részleteiben nem kiérlelt elképzeléseket 
fogalmaztak meg, így a közigazgatási eljárás alkalmazása tekintetében egy
értelmű többségi vélemény nem alakult ki.13

A Motu proprio összeállításának alapelvei, melyeket a dokumentum be
vezetése nyolc pontban sorol fel, egyben a szöveg magyarázatának kötelező 
irányelvei is (17. k.), hiszen a törvény célját és a törvényhozó általános kor
mányzati irányvonalát, vagyis a törvényhozó szándékát fejezik ki. 

Az alábbiakban az alapelveket az eljárásra vonatkozó kánonok új szöve
gével és a  Motu proprio végén található eljárási szabályzattal egybevetve 
mutatjuk be a házassági semmisségi perek szabályozásában megjelent leg
főbb újdonságokat. Egyben megkísérlünk választ adni néhány értelmezésük
kel és alkalmazásukkal kapcsolatos kérdésre is.

II. A KÉT EGYBEHANGZÓ ÍTÉLET SZÜKSÉGESSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSE

Az 1983-as Egyházi Törvénykönyv 1682. kánonjának 1. §-a szerint ahhoz, 
hogy a házasság érvénytelenségét kimondó ítélet végrehajtható legyen, és új 
házasságot lehessen kötni,  két  egybehangzó ítéletre volt  szükség.  Ezért  – 
bármely fokon született is – a semmisséget megállapító első ítéletet hivatal
ból fel kellett terjeszteni a fellebbviteli bírósághoz. Ez a megoldás szokatlan 
volt az egyházi perjogban, és újdonságnak számított az 1983-as kódexben. 
Azelőtt ugyanis a kötelékvédőt terhelte automatikusan a fellebbezés kötele
zettsége a házasság érvénytelenségét  kimondó első ítélet ellen. Ezt írta elő 
még az 1917-es Egyházi Törvénykönyv 1986. kánonja is.14 Annak rendelke
zése XIV. Benedek pápa 1741. november 3-án kiadott, Dei miseratione kez
detű konstitúciója 8. §-án alapult,15 amely így kívánt véget vetni a házassági 
perek körül előforduló visszásságoknak. A mostani enyhítés tehát eltörli az 
1983-as előírást, amely már nem a kötelékvédő fellebbezését kívánta meg 
kötelezően, hanem a másodfokra hivatalból történő felterjesztést. A kötelék

12 Uo.
13 Vö. Synodus Episcoporum, XIV Coetus Generalis Ordinarius, La vocazione e la missione della 

famiglia  nella  Chiesa e nel mondo  contemporaneo (Instrumentum laboris,  Città  del  Vaticano 
2015) nr. 115: „Circa la doppia sentenza conforme, larga è la convergenza in ordine al suo super
amento, fatta salva la possibilità di ricorso da parte del Difensore del vincolo o di una delle parti. 
Viceversa, non riscuote unanime consenso la possibilità di un procedimento amministrativo sotto 
la responsabilità del Vescovo diocesano, poiché alcuni ne rilevano aspetti problematici. Diversa
mente, c’è maggiore accordo sulla possibilità di un processo canonico sommario nei casi di nul
lità patente.”
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védő korábbi automatikus fellebbezési kötelezettsége már az 1983-as kódex 
hatályba lépésével megszűnt. Így ezentúl a semmisséget kimondó elsőfokú 
ítélet, ha nem fellebbez ellene senki, már végrehajtható. Ilyenkor azonban az 
új házasság megkötése előtt meg kell tartani az 1630-1633. kánonban emlí
tett határidőket, amelyek az esetleges fellebbezés számára rögzítésre kerül
tek. Alapvető, hogy a fellebbezést „az ítélet kihirdetéséről való értesüléstől 
számított hasznos tizenöt nap záros határidőn belül” kell bejelenteni (1630. 
k. 1. §). Ezt a határidőt kell tehát megvárni, mert ezalatt még fellebbezés je
lenthető be. Ha pedig az ügy további fokon folytatódik, az ítélet még nem 
végrehajtható. Ennek a határidőnek a megtartása az 1679. kánonnak a Motu 
proprióban meghatározott új szövege (1679n. k.) szerint is kötelező. 

A két  egybehangzó ítélet  szükségességét  a  II.  Vatikáni  Zsinat  után  az 
Apostoli Szentszék az Amerikai Egyesült Államok,16 majd néhány más or
szág vonatkozásában is ideiglenesen feloldotta. Mivel azonban ezt követően 
tömegesen jelentek meg az érvénytelenséget kimondó ítéletek, és erős volt a 
mechanikus, felületes ügyintézés gyanúja, ezt az engedélyt a Szentszék ké
sőbb nem újította  meg.  A dokumentummal  és  az azt  követő gyakorlattal 
szemben az egyik kifogás az volt, hogy az érvénytelenség kimondásához a 
bíró  részéről  csupán  „túlnyomó bizonyosságot”  (praevalens  probationum 
indiciorumque momentum)  kívántak,  ami  kevesebbnek tűnt  az  egyetemes 
jog által  megkövetelt  „erkölcsi  bizonyosságnál”.17 Amikor XVI.  Benedek 
pápa péteri szolgálatának végén a Rota  Romana dékánja kérésére a Rota 
előtt hozott házassági ítéletekre nézve a két egybehangzó ítélet szükségessé
gét  három évi  időtartamra  feloldotta,18 ezzel  olyan  precedens  keletkezett, 
amely Ferenc pápa szolgálatának kezdetén kézenfekvővé tette, hogy a perek 
gyorsításának lehetőségét világegyházi szinten is ebben az irányban keres
sék. 

Új házasságot azonban azok a felek, akiknek házasságát az ítélet érvény
telenné nyilvánította, mégsem köthetnek azokban a – viszonylag ritka – ese
tekben, amikor maga az ítélet vagy a helyi ordinárius rendelkezése ezt eltilt
ja (1682n. k. 1. §). Ilyen tilalomra – mint ismeretes – többnyire olyankor 
kerül sor, amikor a házasság érvénytelensége olyan tény miatt nyer megálla

14 Vö. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Provida Mater, 1936. augusztus 15., 
in AAS 28 (1936) 313-361, art. 212 § 1-2. A házassági semmisségi perekben való fellebbezési 
fegyelem fejlődéséhez lásd: EGAN, E. M., Appeal in marriage nullity cases: two centuries of ex
periment and reform, in Monitor Ecclesiasticus 107 (1982) 79-94; LLOBELL, J., Prospettive e pos
sibili sviluppi della Dignitas connubii sull’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza con
forme, in Periodica de Re Canonica 104 (2015) 237-284.

15 Kiadása: BENEDICTUS XIV, Const. Dei miseratione, 1741. november 3., in GASPARRI, P. – SERÉDI, I. 
(ed.), Codicis Iuris Canonici. Fontes I-IX (Romae 1923-1939) I, 695-701, nr. 318, 8. §: 698; lásd 
még  UŐ.,  Ep. encycl.  Nimiam licentiam, 1743. május 18., uo. 790-795, nr. 337, 7. §: 792-793; 
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pítást, amely valamelyik fél házasságkötésre való tartós képtelenségét okoz
za.19 

Amikor az ítélet kihirdetése után a fellebbezési határidő letelt, de felleb
bezést nem nyújtottak be, az ítélet végrehajthatóvá válik. Ebből adminisztra
tív teendők adódnak. A bírósági helynöknek azonnal közölnie kell  az ér
vénytelenséget megállapító ítéletet a házasságkötés helyének ordináriusával 
(1682n. k. 2. §), aki köteles elrendelni, hogy az érvénytelenség megállapítá
sát  és  az  esetleges  házasságkötési  tilalmakat  a  házassági  és  keresztelési 
anyakönyvekbe  bejegyezzék  (uo.).  Ezért  nem elegendő,  ha  az  ítéletet  az 
érintett plébániákkal a bírósági helynök közli. Ő ugyanis a plébániák felett 
közigazgatási (végrehajtó) hatalommal nem rendelkezik, ezért anyakönyvi 
módosításra sem adhat utasítást. 

Mindez rendkívül időszerűvé teszi a  kötelékvédő hozzáértő és lelkiisme
retes munkáját. Továbbra is hatályban van az az előírás, amely szerint a kö
telékvédőnek „feddhetetlen hírű, kánonjogi doktorátussal vagy licenciátussal 
rendelkező, okosság és igazságszeretet tekintetében kipróbált” klerikusnak 
vagy világinak kell lennie (1435. k.). Jogait a házassági semmisségi perekről 
szóló új kánonok tartalmazzák (1677n. k.; 1676n. k. 1-2. §; 1680n. k. 1. §). 
Nyilvánvaló tehát a kötelékvédő erkölcsi – és így alapjában véve jogi – kö
telezettsége is, hogy amennyiben a házasság érvénytelenségét kimondó íté
letet nem látja megalapozottnak, fellebbezést nyújtson be ellene.20 Ezt jelenti 
ugyanis a kötelék védelme, ami tisztségének lényege. Ezt újabban Ferenc 
pápa is megerősítette, amikor az Apostoli Signatura plenáris ülésén 2013. 
november 8-án kijelentette, hogy a kötelékvédő köteles fellebbezni akár a 
Rota Romanához is az olyan döntés ellen, amelyet a házassági kötelék igaz
ságával  szemben  sérelmesnek  tart.21 Ugyanő  később  is  megismételte  ezt, 
például a Pápai Gergely Egyetem Kánonjogi Fakultásához intézett beszédé
ben 2015. január 24-én.22

Megjegyzendő, hogy a Mitis Iudex a fellebbviteli fokon is lehetővé teszi 
az eljárás meggyorsítását, mivel elrendeli, hogy a felsőbb bíróság határozat
ban erősítse meg az előző fokon hozott ítéletet, „ha a fellebbezés nyilvánva
lóan pusztán halogató jellegűnek tűnik” (1680n. k. 2. §). Eddig erre csak a 
házasság érvénytelenségét kimondó ítélet után volt lehetőség (az 1682. k. 2. 

UŐ., Const. Si datam, 1748. március 4., uo. II, 132-142, nr. 385. Vö. Codex Iuris Canonici Pii X 
Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fonti
um annotatione et indice analytico–alphabetico ab eminentissimo Petro Card. Gasparri auctus 
(Romae 1917) 550;  SZUROMI Sz. A.,  The Effect of Pope Benedict XIV Canonical Works on the  
Ecclesiastical Process Law (előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgradu
ális Intézetének XVIII. Nemzetközi Kánonjogi Konferenciáján, 2016. február 8.), in Folia Theo
logica et Canonica (sajtó alatt).

16 CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimo
nii  approbatur pro Statibus Foederatis  Americae Septentrionalis,  1970. április  28.,  nr.  21, in 
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§ régi szövege szerint). Most a negatív döntést is meg lehet így erősíteni. A 
pusztán halogató jelleget azonban csak konkrét indokok alapján lehet megál
lapítani  (vö.  1617.  k.),  különben  sérül  a  fellebbező  fél  védelemhez  való 
joga.23

III. HÁZASSÁGI KÖTELÉKI PEREK EGYETLEN BÍRÓRA BÍZÁSA

A CIC 1425. kánonja 1. §-ának 1. pontja értelmében a házassági köteléki pe
rek hármas bíróságnak vannak fenntartva. Ez a kánon általános elvként to
vábbra is hatályban van,  de a megyéspüspök lehetőséget kapott,  hogy az 
első fokú házassági pereket egyetlen bíróra bízza, akinek klerikusnak kell 
lennie.24 Ehhez a dokumentum figyelmeztetésként hozzáfűzi, hogy kerülni 
kell minden lazaságot a bírói munkában. Erre pedig a püspöknek kell fel
ügyelnie. A püspök jogát, hogy maga döntse el, hogy egyes bíróra vagy há
rom bíróra bízza  első fokon a házassági pereket, újdonságnak kell tekinte
nünk. Korábban is megvolt ugyanis a lehetőség arra, hogy a püspök az ügyet 
egyetlen klerikus bíróra bízza, de ehhez a püspöki konferencia engedélyére 
volt szükség (1425. k. 4. §25). Most a püspök ehhez külön engedélyre nem 
szorul.26 Létezik viszont egy jelentős jogi korlátozás, amely a Mitis Iudex 
keretében kihirdetett új házassági eljárási kánonokban található (1673n. k. 4. 
§). Eszerint „a bíróságot vezető püspök” csak akkor bízhatja egyetlen bíróra 
az ilyen ügyeket, ha nem lehet társas bíróságot alakítani. Még ebben az eset
ben is szem előtt tartja a törvényhozó azt a lehetőséget, hogy az egyházme
gye peres ügyei nem az egyházmegyén belül a megyéspüspök által alapított 
bíróságok előtt folynak, hanem, ha a püspök úgy dönt, más közeli, egyház
megyei vagy egyházmegyeközi bíróság előtt (1673n. k. 2. §). Így tehát az a 
kérdés is felmerül, hogy a „bíróságot vezető püspök” melyik egyházmegye 
püspöke. Azé-e, ahová az ügy a rendes illetékességi jogcím szerint tartozna, 
vagy azé, amelynek a területén a ténylegesen eljáró bíróság működik. A „bí
róságot vezető püspök” kifejezés használata az utóbbi esetre utal. Fennáll a 
lehetősége annak, hogy a püspök a házassági ügyeket általában egy bíróra 
bízza, de az is lehetséges, hogy valami miatt csak adott esetekben indokolt, 

GORDON, I. – GROCHOLEWSKI, Z., Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem 
I (Romae 1977) nr. 1380-1428.

17 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instr.  Dignitas Connubii, 2005. január 25., in Commu
nicationes 37 (2005) 11-92, art. 247 § 2; magyarul:  TÖRVÉNYSZÖVEGEK PÁPAI TANÁCSA,  Dignitas 
Connubii instrukció az egyházmegyei és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmissé
gi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról (Római Dokumentumok XXX) (Budapest 
2005) 60; vö. BIANCHI, P., Commento, in DEL POZZO, M. – LLOBELL, J. – MIÑAMBRES, J. (a cura di), 
Norme procedurali canoniche commentate (Roma 2013) 477;  ZANNONI, G.,  Evento coniugale e 
certezza morale del Giudice. L’interpretazione „vitale” della norma (Studi Giuridici 116) (Città 
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hogy egyes sajátos ügyeket egyetlen bíróra bízzon. Ez utóbbi lehetőséget az 
1673. kánon új szövegének 3. és 4. §-a alapján külön is hangsúlyozza a Rota 
Romana által kiadott segédanyag, mely a  Mitis Iudex  alkalmazását kívánja 
megkönnyíteni.27 Az egyetlen bíróra való rábízás joga a megyéspüspököt il
leti, nem pedig a bírósági helynököt. Ámde – mint egyes szerzők hangsú
lyozzák – ennek a döntésnek a meghozatalát a püspök delegálhatja a bírósá
gi  helynöknek.  Akik  ezt  a  nézetet  vallják,  ezt  azzal  indokolják,  hogy az 
ügynek az egyes bíróra való rábízása mintegy közigazgatási intézkedés.28 Ez 
ellen a magyarázat ellen szólhat esetleg, hogy a pápai Motu proprio kifeje
zett szándéka a megyéspüspök személyes bírói felelősségének hangsúlyozá
sa. A peren belüli bírói határozatok nem a végrehajtói, hanem a bírói hata
lom cselekményei. Itt azonban olyan különleges döntésről van szó, amely a 
pert  megelőzi,  sőt  a  bíróság  megalakításával  kapcsolatos.  Megjegyzendő, 
hogy a házassági ügyek egyetlen bíróra bízása esetén az 1673. kánon új szö
vegének 4. §-a lehetőség szerint két (vö. 1424. k.) ülnök szerepeltetését kí
vánja az egyetlen bíró mellett. Ez a bíró választhatja meg az ülnököket, azok 
közül a személyek  közül, akiket erre a feladatra a püspök jóváhagyott,  és 
akiknek kipróbált életűnek, valamint a jogi vagy a humán tudományokban 
jártasnak  kell  lenniük.  Mindez  hallgatólagosan  feltételezi  viszont,  hogy 
ezeknek a személyeknek nincs kánonjogi doktorátusuk vagy licenciátusuk, 
hiszen ha – legalább kettőnek közülük – volna, nem lenne lehetetlen a társas 
bíróság megalakítása. Az ülnök feladata, hogy segítse a bírót az ügy megfe
lelő vezetésében és a bizonyítékok értékelésében. Nem vehet viszont részt 
az ítélet meghozatalában, főként pedig nem szavazhat arról.29 Az ülnök lehet 
klerikus vagy világi (akár nő, akár férfi),  mert a jogszabály e tekintetben 
semmilyen kötöttséget nem tartalmaz. 

Hazánkban az egyházmegyéknek saját bíróságuk van. Csupán kivételkép
pen találunk olyan egyházmegyét, amely ügyeit általános döntés alapján egy 
szomszédos egyházmegye bíróságára bízza. Ámde a szomszédos egyházme
gyei bíróság is – természetesen – számos kinevezett bíróval rendelkezik. Az 
elsőfokú házassági perekben mindenütt lehetőség volt a háromtagú bírói ta
nács  megalakítására.  Tehát  az  ilyen  tanács  alakításának  lehetetlensége, 
amely az egyetlen bíróra bízás feltétele volna, nálunk nem áll fenn. 

del Vaticano 2015) (az erkölcsi bizonyosság problémáinak újabb áttekintése). A legújabb előírás 
is  hangsúlyozza  az  erkölcsi  bizonyosság  szükségességét  a  fenti  értelemben:  MP  Mitis  Iudex, 
Eljárási szabályzat 12. cikkely; magyarul: id. kiad. 29.

18 SECRETARIA STATUS, Rescriptum ex audientia, 2013. február 11, nr. 1 (hároméves felhatalmazás), in 
DEL POZZO – LLOBELL – MIÑAMBRES 216 („Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimo
nio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme”). Eszerint már világos 
volt, hogy nem csupán újabb ítélet nem szükséges az elsőfokú döntés végrehajthatóságához, ha
nem az ítéletet megerősítő „határozat” – decretum – sem.

19 Vö. Dignitas Connubii art. 251 § 1-2 és art. 301; magyarul: id. kiad. 62 és 72.
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Másodfokon a házasság semmisségéről szóló ügyeket az érvénytelenség 
terhe  alatt  mindig  háromtagú  bíróságnak kell  tárgyalnia  és  eldöntenie 
(1673n.  k.  5.  §).  Az  ítélet  ennek  hiányában  orvosolhatóan  semmis  lesz 
(1622. k. 1; 1623. k.).

IV. AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Az eddigiekben (1673. k.) a házassági semmisségi perekben illetékes volt a 
házasságkötés helyének bírósága,30 valamint az alperes lakóhelyének vagy 
pótlakóhelyének bírósága.31 A felperes lakóhelyének bírósága és a bizonyíté
kok többsége összegyűjtési helyének bírósága csak bonyolult és időigényes 
feltételek teljesülése esetén tárgyalhatta az ilyen ügyeket. Ehhez képest az 
1672. k. új szövege egyszerűbb és egyenrangú illetékességi jogcímeket sorol 
fel. Továbbra is illetékes a házasságkötés helyének bírósága, de egyaránt il
letékes bármelyik vagy mindkét fél lakóhelyének vagy pótlakóhelyének (vö. 
102. k. 2. §) bírósága is, továbbá annak a helynek a bírósága, ahol a bizonyí
tékok többségét ténylegesen össze kell gyűjteni. Ez utóbbi bíróságok előtt is 
minden további feltétel, engedély vagy beleegyezés nélkül elkezdhető a per. 
Ez lehetséges tehát akkor is, ha például a felperes az alperestől különböző 
püspöki konferencia területén rendelkezik lakóhellyel vagy pótlakóhellyel. 
Ennek menekültek vagy kivándorlók esetében különleges gyakorlati jelentő
sége van.32 Ugyanígy nem szükséges semmilyen előzetes vélemény vagy be
leegyezés a bizonyítékok többsége szerinti  bíróság igénybevételéhez sem. 
Ha esetleg a per során kiderül, hogy mégsem annak a bíróságnak a területén 
gyűjthető össze a legtöbb bizonyíték, ez sem jelent orvosolhatatlan semmis
séget, hiszen a területi illetékesség jogcímeinek hiánya csak viszonylagos il
letéktelenséget okoz (1407. k. 2. §). Ha a bíróság illetéktelensége viszonyla
gos, a cselekmények és az ítélet érvényesek lesznek, mivel ilyenkor a bíró
joghatósága magánál a jognál fogva kiterjesztődik (1619. k.), feltéve hogy 
magánérdeket érintő ügyről van szó. Mivel azonban a házasság érvénytelen
ségéről szóló perek közérdeket érintenek (1691n. k. 3.§), ezért az ítélet orvo
solhatóan semmis lesz (1622. k. 5). Az ítélet ellen semmisségi panaszt a ki

20 Vö. 1432. k.; Dignitas Connubii art. 56; magyarul: id. kiad. 23-24.
21 AAS 105 (2013) 1153.
22 AAS 107 (2015) 193; vö. DANIEL, W. L., The Abbreviated Matrimonial Process before the Bish

op in Cases of „Manifest Nullity” of Marriage, in The Jurist 75 (2015) 539-591, 555.
23 Vö.  BEAL, J. P.,  Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691: A Commentary, in  The Jurist  75 

(2015) 467-538, 510-511.
24 MP Mitis Iudex, bevezetés II. alapelv; magyarul: id. kiad. 9.
25 Vö. már PAULUS VI, MP Causas matrimoniales, 1971. március 29., nr. V, § 1, in AAS 63 (1971) 

443.
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hirdetésétől számított három hónapon belül lehet beterjeszteni. Ennek eltel
tével a semmisség orvoslódik (1623. k; 1626. k. 2. §). 

Az illetékességi jogcímeknek a korábbinál szabadabb meghatározása mö
gött főként az a törekvés áll, hogy az ügyeket fizikailag minél közelebb le
hessen intézni ahhoz a helyhez, ahol az érintett személyek élnek.33

V. A PÜSPÖK SZEMÉLYES BÍRÁSKODÁSA

A Motu proprio a II. Vatikáni Zsinat tanításának végrehajtásával indokolja 
annak szükségességét, hogy a püspök néha személyesen lássa el a bírói tevé
kenységet egyházmegyéjében.34 A jog eddig is hangsúlyozta, hogy az egy
házmegyében az első fokú bíró a megyéspüspök, aki bírói hatalmát szemé
lyesen  vagy  mások  által  gyakorolhatja  (1419.  k.  1.§).  Ugyanakkor  a 
megyéspüspök köteles bírósági helynököt és egyházmegyei bírókat kinevez
ni (1420. k. 1. §; 1421. k. 1. §). A kánonjog azonban a legutóbbi időkben is 
hangsúlyozta, hogy a püspök általában lehetőleg ne gyakorolja személyesen 
a bírói feladatot.35 Ennek a korábbi rendelkezésnek egyik oka lehetett az a 
körülmény, hogy a bíró többnyire jogvitát dönt el. Ezért szinte szükségszerű, 
hogy legyenek olyanok, akiknek nem ad igazat, és akik ezért esetleg nehez
telnek vagy elégedetlenek maradnak. Másrészt a hatályos kánonjog előírja, 
hogy a bíróknak kánonjogi doktorátussal vagy legalább kánonjogi licenciá
tussal kell rendelkezniük (1421. k. 3. §). Ezzel szemben a püspökök kivá
lasztásának feltételei között csak általánosságban szerepel, hogy a jelölt ren
delkezzék az Apostoli Szentszék által jóváhagyott felsőoktatási intézményben 
szerzett  doktorátussal  vagy  legalább  licenciátussal  szentírástudományból, 
teológiából vagy kánonjogból, vagy legyen ezekben a tudományokban való
ban jártas (378. k. 1. § 5). Eszerint tehát a püspökök jelentős részének nem 
kell kánonjogi fokozattal rendelkeznie, és többségük ténylegesen nem is ren
delkezik ilyennel. Ugyanakkor a lelkipásztori közvetlenség szempontja az új 
Motu proprióban figyelemre méltó hangsúllyal jelentkezik. Ezt az általános 
elvet a jogszabály magyarázata során – mint a törvényhozó szándékának je
lét  (vö.  17.  k.)  –  szem előtt  kell  tartanunk.  Ferenc  pápa hangsúlyozza  a 

26 Vö. BEAL 482.
27 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus  

Iesus, Città del Vaticano, gennaio 2016, 20, nr. I. 2.d.
28 BEAL 482.
29 Uo. 483.
30 Mint forum contractus, vagyis a szerződéskötés helye szerint illetékes bíróság, vö. 1411. k. 1. §.
31 Vö. 1407. k. 3. §; 1408. k., az actor sequitur forum rei ősi jogelvének megfelelően. Ez a jogelv 

nem puszta formalitást  tartalmazott,  hanem az eljárás igazságosságát  kívánta  garantálni.  Lásd 
már 1917-es CIC 1559. k. 3. §; 1561. k. és forrásaik, különösen X 2.2.8 („Quum sit generale, ut 
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„struktúrák megtérésének” szükségességét.36 Ez pedig az elidegenedés és a 
hétköznapi emberek életétől való eltávolodás leküzdését kívánja, missziós 
magatartást tételez fel.

A személyes püspöki bíráskodás szorgalmazása a  Motu proprióban nem 
jelenti azt, hogy a püspöknek ezentúl az ügyek nagy részében magának kel
lene bíráskodnia, hiszen a dokumentum csak azt írja elő, hogy „a püspök … 
a bírói feladatot ne hagyja rá teljesen37 az egyházmegyei hivatal szerveire”.38 

Ez az általános felhívás a rendes eljárásban tárgyalt ügyekre is vonatkozik. 
A rövidebb eljárásban viszont – mint látni fogjuk – mindig a püspöknek kell 
a bírói döntést meghoznia.

A rendes eljárásban a megyéspüspök a bíróság alapításával, a bírók és 
munkatársak kinevezésével, képzésével, a bíróság munkájának felügyeleté
vel, a pereket előkészítő tanácsadó szolgálat megszervezésével (lásd alább 
VIII. pont) és más módokon is kiveszi a részét. Személyesen is bíráskodhat 
mint egyedül eljáró bíró – ha bírói tanácsot nem lehet alakítani – vagy mint 
a három bíróból álló tanács tagja, feltehetően főszabályként mint annak el
nöke.39

VI. A RÖVIDEBB ELJÁRÁS

1. A rövidebb eljárás fogalma és természete

A Motu proprio egy rövidebb eljárást is bevezet a házasság érvénytelenségé
nek kimondására. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez is valódi bírói el
járás.  Tehát Ferenc pápa nem a legutóbbi szinódusok kapcsán elhangzott 
egyes felvetéseket fogadta el, amelyek szerint a püspök egyszerű közigazga
tási határozattal állapíthatná meg egy házasság érvénytelenségét, hanem ra
gaszkodott az ilyen ügyek bírói kivizsgálásához és eldöntéséhez.40 Ugyanak
kor a rövidebb eljárás válasznak tekinthető a 2014-es Rendkívüli Szinódus 
jelentésének felvetésére, mely „rövidebb házassági eljárást”  javasol a püs
pök előtt.41 Ez a „rövidebb” eljárás azonban, mely a püspök előtt  folyik, 
pontosabban amelyben maga a püspök a bíró (lásd alább), olyan újdonság, 

actor forum rei sequatur” – III. Sándor), valamint C.3 q.6 c. 14 (I. Ince, a. 404) és c. 16; C.11 q.1 
cc.15, 16, 45; X 2.2.1 (vö. Khalkédoni Zsinat c. 9) ; X 2.2.5; X 2.2.8 stb. A római jogban pedig 
Cod. 3.13.2 (Diocletianus, a. 293); Cod. Theod. 2.1.4 (I. Valentinianus, a. 364); Cod. 3.19.3 (I. 
Theodosius, a. 385) stb. 

32 Vö. BEAL 474.
33 MP Mitis Iudex, Eljárási szabályzat 7. cikkely 1. §; magyarul: id. kiad. 27. 
34 MP Mitis Iudex, bevezetés III. alapelv; magyarul: id. kiad. 9.
35 Dignitas Connubii art. 22 § 2; magyarul: id. kiad. 15.
36 MP  Mitis Iudex, bevezetés, III.  alapelv; magyarul:  id. kiad. 9; vö.  FRANCISCUS, Adhort. Apost. 
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mely az újkori  kánonjogban még nem fordult elő.42 Szabályait a latin egy
házjogban a Codex iuris canonici bizonyos kánonjait új szöveggel helyette
sítő Mitis Iudex állapította meg (1683n. – 1687n. k.). A keleti katolikus egy
házjogban  ennek  megfelelőjét  a  Mitis  et  misericors  Iesus kezdetű  Motu 
proprio rendelte el, mely új szöveget állapított meg a Keleti Kódex egyes 
kánonjai számára is.43  

2. A bíró személye

A rövidebb eljárásban maga a megyéspüspök a bíró. Ilyenkor nem társas bí
róság, hanem egyetlen bíró ítélkezik (1687n. k. 1. §). Felmerül a kérdés, 
hogy a püspök ilyen perben a saját feladatát, vagyis az ítélet meghozatalát 
delegálhatja-e, vagyis megbízottat állíthat-e maga helyett. A törvény szöve
ge és  az  abban előadott  indokok azonban világosan jelzik  a  törvényhozó 
szándékát  (vö.  17. k.).  Eszerint  a püspöknek személyesen kell  ítélkeznie, 
nem állíthat maga helyett  delegátust.44 A  Mitis  Iudexben a pápa külön is 
hangsúlyozza, „hogy a rövid eljárás veszélynek teheti ki a házasság felbont
hatatlanságának elvét; éppen ezért akartuk – írja –, hogy az ilyen perekben 
maga a püspök legyen a bíró, aki a Péterrel való katolikus hitbeli és fegyel
mi egységet pásztori tisztségénél fogva a legjobban biztosítja”.45 

Noha az egyetlen bíró az ilyen perekben maga a megyéspüspök, számos 
bírói feladat hárul más személyekre. Mindenekelőtt a bírósági helynöknek 
kell határozatot hoznia arról, hogy az ügyet rövidebb eljárással tárgyalják-e. 
Ennek a döntésnek a meghozatala során a megyéspüspöktől kiadott irányel
vek szerint kell eljárnia.46 A megyéspüspök személyes bírói feladata szinte 
csupán abban áll, hogy a perdöntő ítéletet meghozza, de csak akkor, ha „er
kölcsi bizonyosságot szerez a házasság érvénytelenségéről” (1687n. k. 1. §). 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a püspök az iratok alapján ilyen bizonyos
ságra nem jut, nem negatív ítéletet kell hoznia, hanem továbbítania kell az 
ügyet rendes eljárásra (uo., lásd alább VI. 4. pont). 

A rövidebb eljárás után a házasság érvénytelenségét kimondó püspöki íté
let ellen általában nem valószínű, hogy maguk a felek fellebbezzenek, hi
szen  erre  a  rövidebb  eljárásra  csak  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  kérelemmel 

Evangelii gaudium, 2013. november 24., nr. 27, in AAS 105 (2013) 1031; magyarul: FERENC PÁPA, 
Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása (Pápai Megnyilatkozások 49) (Budapest 2014) 
21: „A struktúrák megújítását, melyet a lelkipásztori megtérés követel, csak ilyen értelemben le
het venni: úgy kell eljárni, hogy ezek a struktúrák mindinkább missziós jellegűvé váljanak. Így a 
rendszeres lelkipásztorkodás minden szinten kifelé terjedőbb és nyitottabb legyen, a lelkipásztor
kodás aktív szereplői pedig legyenek a ’kilépés’ szüntelen állapotában. Ekként segítse elő mind
azok pozitív válaszát, akiknek Jézus felkínálja a barátságát.”

37 Kiemelés tőlünk.
38 MP Mitis Iudex, bevezetés, III. alapelv; magyarul: id. kiad. 9. 

43



♦ ♦ ♦    E R D Ő  P É T E R

mindkét fél egyetért (1683n. k. 1). Mégis elképzelhető, hogy valamelyik fél 
elégedetlen lesz a döntéssel például akkor, ha az ítélethez házasságkötési ti
lalom járul. Valószínűbb azonban, hogy a kötelékvédő fellebbez az ítélet el
len. Mindenesetre ilyenkor a megyéspüspök ítélete ellen a metropolitához 
vagy a Rota Romanához lehet fellebbezni, illetve olyan fellebbezési rendet 
kell követni, amilyen a regionális bírósággal nem rendelkező területeken – 
így hazánkban – amúgy is érvényben van (1687n. k. 3. §). Amikor tehát a 
rövid eljárásban ilyen püspöki ítélet születik, a pápa a rendes eljárásban szo
kásosnál is jobban hangsúlyozza a fellebbezés hierarchikus rendjét és kerül
ni igyekszik a regionális bíróságok említését. A rövidebb eljárásban hozott 
ítélet elleni fellebbezést is – mint említettük – másodfokon legalább három
tagú társas bíróságnak kell felülbírálnia (1673n. k. 5. §). Az ellen a püspöki 
döntés ellen, amely rövidebb eljárás során a pert – erkölcsi bizonyosság hí
ján – rendes eljárásra utalja, fellebbezésnek helye nincs, hiszen az még nem 
ítélet. 

3. Mely ügyek tárgyalhatók rövidebb eljárással?

a. Formai feltételek

A rövidebb eljárás alkalmazásához a  Motu proprio  két feltételt  ír  elő: az 
egyik, hogy a kérést mindkét házasfélnek kell előterjesztenie, vagy egyikük
nek a másik egyetértésével (1683n. k. 1).  A másik feltétel, amelynek az elő
zővel együttesen kell fennállnia,47 hogy olyan tanúvallomások vagy okiratok 
által  alátámasztott  tárgyi  és  személyi  körülményeknek  kell  felmerülniük, 
„amelyek nem kívánnak részletesebb kutatást vagy vizsgálatot, és nyilván
valóvá teszik az érvénytelenséget” (1683n. k. 2). 

A  két  fél egyetértésének vagy a másik fél beleegyezésének a kérésben 
mind a kereset tárgyára, mind a percímre, mind pedig a rövidebb eljárás al
kalmazására vonatkoznia kell. Tehát nem elég, hogy mind a két fél gyorsabb 
eljárást kíván. Az sem elegendő, ha például mind a két fél színlelés címén 
kéri  a  házasság  érvénytelenségének  kimondását,  hanem  szükséges,  hogy 

39 Vö. DANIEL 551.
40 MP Mitis Iudex, bevezetés 7. bekezdés; magyarul id. kiad. 9. Lásd fent I. pont; vö. 12-13. jegyz.
41 SYNODUS EPISCOPORUM, III  COETUS GENERALIS EXTRAORDINARIUS, Relatio Synodi  nr. 48 („processus 

matrimonialis brevior coram Episcopo”).
42 Vö. DANIEL 539.
43 MP Mitis et misericors Iesus, 2015. augusztus 15, Città del Vaticano 2015 (a CCEO 1369-1373. 

kánonjának új szövegével, mely a rövidebb eljárást tartalmazza).
44 Vö. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 40, nr. II. 3.3. Vö.CIC 135. k. 

2-3. §; DANIEL 556-563 (a különböző vélemények ismertetésével a püspök delegálási lehetőségei
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egyetértsenek abban is, hogy melyik fél követte el a színlelést, és a házas
ságnak melyik lényeges elemét vagy tulajdonságát zárta ki.48 

A Rota Romana segédanyagában, amelyet a  Mitis  Iudex  alkalmazásáról 
adott ki, feltételezi, hogy a rövidebb eljárást a két fél együttesen, vagy az 
egyik fél a másik hozzájárulásával külön kérvényben kezdeményezi, melyet a 
megyéspüspökhöz vagy a bírósági helynökhöz kell intézni. Ezt a kérvényt a 
segédanyag megkülönbözteti a  keresetlevéltől.49 Felmerül azonban a kérdés, 
hogy mindenképpen két levélre van-e szükség, vagy elegendő, ha a felek a 
rövidebb eljárást  magában a  keresetlevélben  kérik.  A  jogszabály  szövege 
alapján a keresetlevélben előadott kérés elegendőnek látszik.50 Kérdés lehet 
az is, hogy elrendelheti-e a rövidebb eljárást a bírósági helynök hivatalból, a 
felek erre vonatkozó külön kérése nélkül, feltéve hogy a keresetlevél tartal
mában viszont a felek egyetértenek. A rövidebb eljárás elrendelésének lehető
ségét a feleknek a rövidebb eljárás alkalmazásáról való megkérdezése nélkül 
a rotai tájékoztató kifejezetten nem említi. Annak viszont semmi akadálya 
nem lehet, hogy a bírósági helynök a keresetlevél alapján a rövidebb eljárás 
tartalmi  feltételeit  biztosítva  lássa,  és  ezért  utólag  –  a  keresetlevélnek az 
1676. kánon új szövege szerint az alperessel való közlése keretében – meg
kérdezze az alperest, hogy hozzájárul-e a keresetlevélben előadott kéréshez és 
részt kíván-e venni a  perben.51 Az alperes pozitív válasza esetén pedig az 
ügyet rövidebb eljárásra utalhatja (lásd alább VI. 4. pont).

b. Tartalmi feltételek

Vannak viszont a rövidebb eljárás alkalmazásának súlyos tartalmi feltételei. 
Mint  említettük,  olyan  tanúvallomásokkal  vagy okiratokkal  igazolt  tárgyi 
vagy személyi feltételekre van szükség, amelyek részletesebb kutatás nélkül 
is nyilvánvalóvá teszik a házasság érvénytelenségét. Ezekre a körülmények
re sorol fel példákat a teljesség igénye nélkül a Mitis Iudex végén található 
eljárási szabályzat 14. cikkelyének 1. §-a. 

Ezek között első helyen említi a hit olyan hiányát, „amely a beleegyezés 
színlelését  vagy  az  akaratot  meghatározó  tévedést  okozhatja”.  A korábbi 
évekhez hasonlóan a 2014-ben és 2015-ben lefolyt szinódusi előkészületek 

ről). Megoszlanak a vélemények a megyéspüspök lehetőségéről, hogy a per eldöntésére bírói ha
talmat delegáljon egy papnak a rövidebb eljárástól különböző esetekben. A magyar prímás a prí
mási főszentszék bírái közül a történelem során többször, így jelenleg is, ún. delegált elnököt ne
vez ki. Ebben az esetben azonban az ún. delegált elnök a bírói hatalmat nem delegációval, hanem 
a bírói hivatalra való kinevezéssel kapja, így rendes bírói hatalommal rendelkezik. A delegáció 
csak a bírói tanácsban való elnöklésre szól. Ott is vitatható, hogy mennyiben delegált ez a funk
ció a szó szoros értelmében, hiszen alapját tartós kinevezés képezi.

45 MP Mitis Iudex, bevezetés IV. alapelv; magyarul: id. kiad. 9.  
46 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA,  Sussidio applicativo 38, nr. II. 3.2. a: „in conformità 
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során és a szinódusokon elhangzott felvetések némelyikében felmerült az a 
gondolat, hogy nem kellene-e a házasság szentségi jellegére vagy a katoli
kus hit részleteire vonatkozó kifejezett meggyőződés puszta hiányát, tehát 
nem csupán a házasság valamely lényeges elemének vagy lényegi tulajdon
ságának pozitív akarati tettel történő kizárását (1101. k. 2. §), a házasságot 
érvénytelenítő  oknak  tekinteni.52 Ez  a  különösen  az  újabb  teológia  más 
szentségekkel  kapcsolatos  megállapításainak  ihletésére  született  vélemény 
azonban szögesen ellenkezik az Egyházi Törvénykönyv 1055. kánonjának 2. 
§-ával, amely kifejezetten állítja, hogy „megkereszteltek között  nem állhat 
fenn érvényes házassági szerződés anélkül, hogy ugyanakkor ne lenne szent
ség is”. Márpedig a házassági szövetséget a „jogképes feleknek törvényesen 
kinyilvánított beleegyezése hozza létre” (1057. k. 1. §), a beleegyezés tartal
mát pedig a szentség fogalma vagy annak tudatos akarása nem érinti (vö. 
1057. k. 2. § és 1055. k. 1. §). Az utóbbi évtizedek pápai megnyilatkozásai 
különösen is hangsúlyozták, hogy nem lehet feltételezni „a természetes há
zasság mellett  egy attól  különböző,  keresztény házasságmodellt,  melynek 
sajátos természetfeletti követelményei volnának”.53 Ezért döntő annak figye
lembevétele, „hogy a házasulók olyan magatartása, amely nem veszi számí
tásba a házasság természetfeletti dimenzióját, csak akkor teheti semmissé a 
házasságot, ha annak érvényességét természetes síkon rontja le, mert maga a 
szentségi jel ott helyezkedik el”.54 Mindez a kánonjogban nem csupán az 
utóbbi fél évezred során megszilárdult szemlélet, hanem ősi  meggyőződés 
kifejezése.55 Ezért Ferenc pápa a félreértések elkerülése végett külön is ki
emelte a Rota Romana bíróságához intézett évadnyitó beszédében 2016. ja
nuár 22-én: „Jó világosan hangsúlyoznunk – mondta –, hogy a hit minősége 
nem lényegi feltétele a házassági beleegyezésnek, amely a mindig is vallott 
tanítás szerint csak természetes szinten ásható alá (vö. CIC, 1055.k. 1. és 2. 
§). Valójában a habitus fidei a keresztség pillanatában beleoltódik az ember
be és folyamatosan gyakorolja a lélekben titokzatos befolyását, akkor is, ha 
a hit nem fejlődött ki és lélektanilag hiányozni látszik. Nem ritka, hogy a há
zasulandók, akiket a természetes ösztön indít az igazi házasságra, az esküvő 
pillanatában csak korlátozott öntudattal rendelkeznek Isten tervének teljessé
géről, és csak később, a családi életben fedezik fel mindazt, amit a teremtő 

con i criteri del vescovo diocesano”.
47 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 25, nr. II. 1. d.
48 A perkérdést az egyházmegyei  bíróságok előtt  nem elegendő a következő általános formában 

megfogalmazni: „Bebizonyosult-e a házasság érvénytelensége ebben az esetben?” (An constet de 
nullitate  matrimonii,  in  casu).  Ez  az  engedmény  csupán  a  római  Rotára  vonatkozik;  vö. 
FRANCISCUS, Rescritto sul compimento e l’osservaza della nuova legge del processo matrimoniale,  
2015. december 7, nr. II. 1;  PINTO, P. V., Compimento e osservanza, in  L’Osservatore Romano 
(2015. december 12.) 8: „A második részben a leirat sajátosan a római Rotára mint apostoli bíró
ságra vonatkozik, amely mindig kiemelkedett bírói döntéseinek bölcsessége tekintetében; ennek 
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és megváltó Isten rendelt a számukra. A hitbeli képzettség hiányosságai és a 
házasság egységét, felbonthatatlanságát és szentségi méltóságát illető téve
dés csak akkor teszik fogyatékossá a házassági beleegyezést, ha meghatároz
zák az akaratot (vö. CIC 1099. k.).”56 Tehát a hit hiánya önmagában nem ér
vénytelenségi ok, és nem alap arra sem, hogy a házassági eljárás rövidebb 
formáját alkalmazzák. Inkább úgy jön számításba, mint a beleegyezés szín
lelésének oka57 (vö. 1101. k. 2. §) vagy mint az akaratot meghatározó téve
dés forrása (vö. 1099. k.).58 

Az eljárási szabályzat 14. cikkelyének 1. §-ában említett körülmények kö
zül néhány a házasságkötés okára vonatkozik, de ezzel közvetve a színlelés 
okára is utal. Ilyen a házasságkötésnek a házasélettől teljesen idegen indoka, 
valamint a nő előre nem látott terhessége. Ezekben az esetekben a házasság
kötés célja lehet például valamilyen állampolgárság megszerzése, vagy hogy 
„neve legyen a gyereknek”. Ezek a körülmények arra utalhatnak, hogy a fe
lek nem is kívántak igazi házasságot kötni, hanem csupán formaságnak, esz
köznek tekintették az esküvőt valamilyen más probléma megoldására. Az 
ilyen körülmények ezért a teljes színlelés indokai lehetnek. Természetesen 
magát a színlelést ilyenkor is bizonyítani kell (lásd alább). Ezek a jelek ön
magukban nem teljes bizonyítékok.

Más körülményeket is felsorol az eljárási szabályzat 14. cikkelyének 1. §-
a. Ezek egy része nem a színlelés okaként, hanem a színlelés jeleként, annak 
tényére utaló körülményként értékelendő. Ilyen a házassági együttélés rövid
sége, amely jele lehet a teljes színlelésnek, vagy a felbonthatatlanság kizárá
sának. A gyermek elkerülése céljából végzett abortusz jele lehet a gyermek
áldás kizárásának; a makacs kitartás egy házasságon kívüli kapcsolatban az 
esküvő idején vagy közvetlenül utána általában a hűség kizárásának jele. 
Ezekben az esetekben azonban magát a színlelést is bizonyítani kell, a pusz
ta jel nem elegendő. Ha a színlelő fél eskü alatt vallja a színlelés tényét, és 
ezt a másik fél is megerősíti, vagy legalább is elismeri, ha közvetlen tudása 
nem volt róla, és a színlelő fél szavahihetőségét például plébánosi igazolás 
vagy szavahihetőségi tanú erősíti meg, akkor ilyen jelek fennállása esetén a 
bíró teljes bizonyosságra juthat (1678n. k. 1. §). Hasonlóképpen egyetlen 
tanú vallomása is elegendő lehetne (1678n. k. 2. §) ugyanilyen körülmények 

egyik kifejezése az általános perkérdés formulájához való visszatérés (az alsóbb bíróságoknál vi
szont  megmarad  a  sajátos  perkérdés  kötelezettsége;  ilyen  lehet  például  a  gyermekáldás 
kizárása.)”

49 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 35-37, nr. II. 3.1. d. 
50 Vö. DAVID 578.
51 MP Mitis Iudex, Eljárási szabályzat 15. cikkely; magyarul: id. kiad. 29. 31.
52 Vö. SYNODUS EPISCOPORUM, III COETUS GENERALIS EXTRAORDINARIUS, Relatio Synodi nr. 48: „Más ja

vaslatok szerint megfontolás tárgyává kellene tenni, hogy lehet-e jelentőséget tulajdonítani a há
zasságot kötő felek hitének a házasság szentsége érvényességének szempontjából, szilárdan fenn
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esetén,  ám éppen a  színleléssel  kapcsolatban aligha elképzelhető,  hogy a 
tényt csupán egy tanú bizonyítja, miközben maga a színlelő fél a saját szín
lelését nem ismeri el, ugyanakkor viszont a keresetlevélben kéri vagy elfo
gadja, hogy a bíróság ezen az alapon állapítsa meg a házasság érvénytelen
ségét.  Vagyis  színlelés  címén  rövidebb  eljárást  folytatni  a  színlelő  fél 
kifejezett – közvetlen vagy közvetett – beismerése nélkül még a fenti külön
leges körülmények esetén sem látszik lehetségesnek. 

Az eljárási  szabályzat  14.  cikkelyének  1.  §-ában említett  körülmények 
egy másik csoportja a megtévesztés (dolus) percímére vonatkozik (1098. k.). 
A terméketlenség, valamely súlyos fertőző betegség, egy korábbi kapcsolat
ból származó gyermek,59 vagy a börtönbüntetés valóban olyan körülmények, 
amelyek  a  házassági  együttélést  súlyosan  megzavarhatják.  Megtévesztő 
szándékkal  való eltitkolásuk a házasságkötéskor,  ha ezzel  a megtévesztés 
meg is valósult, érvénytelenné teszi a házasságot. Ezt a Rota Romana újabb 
joggyakorlata is így értékeli. Ezeken a súlyos körülményeken60 kívül, ame
lyek a megtévesztés tárgyát képezték, bizonyítani kell azonban a megtévesz
tés tényét magát is. Vannak más olyan körülmények is, amelyekkel kapcso
latban a megtévesztés érvénytelenné teheti a házasságot (esetleg az egyik fél 
súlyos adósságának eltitkolása), ezeket azonban a Motu proprio külön nem 
említi, viszont mivel ezeknek a súlyos körülményeknek a felsorolása nem 
kimerítő, hanem példálódzó jellegű, ezért a bírósági helynök elég világos 
tényállás esetén ilyenkor is rövidebb eljárást rendelhet el. 

Az eljárási szabályzat 14. cikkelyének 1. §-a még két körülményt említ. 
Közülük az első egy klasszikus percímre vonatkozik, nevezetesen a kény
szer és félelem esetére (1103. k.). Ha a beleegyezés kikényszerítésére fizikai  
erőszakot alkalmaztak, ez ok lehet a rövidebb eljárás lefolytatására, de ter
mészetesen magát a kényszerítés tényét és annak a kánonjogban megkívánt 
jellegét ilyenkor is bizonyítani kell. 

A másik körülmény az  értelem használatának orvosi dokumentumokkal 
igazolt hiánya (defectus usus rationis) (1095. k. 1.). Az igazolásoknak tehát 
már a keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre kell állniuk. Itt igen súlyos 
állapotról van szó, amely nem tévesztendő össze az 1095. kánon 2. pontjá
ban említett  tényállással, az ítélőképesség súlyos hiányával, sem pedig az 

tartva, hogy megkereszteltek között minden érvényes házasság szentség.”
53 IOANNES PAULUS II, Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores, 2003. január 3, nr. 7, in AAS 95 

(2003) 397.
54 Uo. Az erre vonatkozó újabb tanítóhivatali megnyilatkozásokhoz lásd: ESPOSITO, B., La fede come 

requisito per la validità del matrimonio sacramentale?, in Periodica de Re Canonica 104 (2015) 
611-651, főként 635-639.

55 1917-es CIC 1012. k. 2. §; vö.  Codex Iuris Canonici … fontium annotatione … auctus 290; X 
4.4.1.

56 http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/january/documents/papfrancesco_20160
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1095. kánon 3. pontjában említett  pszichés okból fakadó képtelenséggel a 
házassági terhek vállalására. Ez utóbbi két esetben nyilvánvalóan bonyolul
tabb a bizonyítás. Aligha lehet egyetlen tárgyalás keretében rövid időn belül 
minden bizonyítékot megszerezni, már azért sem, mert a „beleegyezésnek 
elmebetegség  vagy  pszichikai  természetű  rendellenesség  miatti  hiányáról 
szóló perekben” a bírónak igénybe kell vennie „egy vagy több szakértő köz
reműködését” (1678n. k. 3. §), hacsak ennek szükségtelensége a körülmé
nyekből nem nyilvánvaló. Ámde ha a bírónak kell igénybe vennie szakértő 
közreműködését, ez azt jelenti, hogy általában nem elegendő a keresetlevél
hez mellékelt orvosi igazolás, kivéve esetleg az 1095. kánonnak az értelem 
használata hiányáról szóló 1. pontja szerinti egyes esetekben. Vagyis a ter
hek vállalására való pszichés képtelenség eseteiben a rövidebb eljárás nem 
látszik alkalmazhatónak. Így az eljárási szabályzat 14. cikkelyének 1. §-a fé
nyében úgy tűnik, az 1095. kánon 1. pontja szerinti súlyos esetekre vonatko
zik elsősorban a 14. cikkely 2. §-ának megjegyzése, amely szerint „a kérel
met alátámasztó okiratok közé tartoznak mindazok az orvosi dokumentumok, 
amelyek nyilvánvalóan feleslegessé tehetik, hogy hivatalból szakértői véle
ményt kérjenek”.

4. Az eljárás lefolyása

Amikor a bírósági helynök megkapja a gyorsabb eljárásra vonatkozó kérel
met61 és a keresetlevelet, a keresetlevél általános követelményein (vö. 1504. 
k.) kívül azt is meg kell vizsgálnia, hogy a keresetlevél röviden, teljesen és 
világosan előadja-e azokat a tényeket, amelyeken a kereset alapul (1684n. k. 
1), olyan bizonyítékokat jelöl-e meg, amelyeket a bíró azonnal (!) egybe
gyűjthet (uo. 2), és csatolja-e azokat az okiratokat, amelyekre a kérés tá
maszkodik (uo. 3). Ha a bírósági helynök lehetségesnek látja az adott eset
ben a  rövidebb eljárást,  de  a  keresetlevél  itt  említett  kellékei  közül  még 
valami hiányzik, fel kell szólítania a feleket, hogy a hiányokat mielőbb pó
tolják.62 Ezt minden bizonnyal akkor is megteheti, ha a felek eleve a rövi
debb eljárást kérik, nem pedig maga a bírósági helynök tereli a rendes eljá

122_an... (2016.02.26).
57 Lásd már:  MESZLÉNYI Z., Házassági köteléki perek az egyházi bíráskodásban (Esztergom 1927) 

92-96, n.75-79.;101, nr. 82: „ha a felek kifejezetten szerződtek a felbontás lehetőségéről, vagy ha 
nem is volt kifejezett szerződés, de legalábbis az egyik fél azzal a benső pozitív szándékkal köti 
meg a házasságot, hogy a házastárs elbocsájtásának jogát fenntartja, akkor a házasság nem jött 
létre”; 102, nr. 82: „Mikor például a házasság felbonthatatlanságát nem ismerő… köt házasságot, 
nála csak egyetlen akarás van. Házasságot akar kötni úgy, amint a házasságot véleménye szerint 
Krisztus rendelte, jóllehet azt hiszi, hogy Krisztus felbonthatónak tartotta. Ellenben a házasság lé
nyegével ellenkező szándék esetében két akarás van a szerződő lelkében. Az egyikkel házasságot 
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rásra vonatkozó kérést erre a vonalra (vö. 1452. k. 2. §).63 A kiegészítési fel
szólítás a keresetlevél elfogadása után történik (vö. 1676n. k. 1. §). Amikor 
a bírósági helynök dönt a keresetlevél elfogadásáról és a gyorsabb eljárásra 
utalásról, mint fentebb említettük, a megyéspüspök által megszabott irányel
veket kell követnie.64 Ha a rövidebb eljárás mellett dönt, egyetlen határozat
ban kell megállapítania a perkérdést, ki kell neveznie a vizsgálóbírót és az 
ülnököt, akik természetesen világiak is lehetnek, meg kell idéznie a feleket, 
a kötelékvédőt és a tanúkat a bírósági tárgyalásra,  amelyet harminc napon 
belüli időpontra kell kitűzni (1685n. k.). A bírósági helynök önmagát is kije
lölheti  vizsgálóbírónak.65 A bizonyítékok összegyűjtésére  szolgáló ülést  a 
vizsgálóbíró vezeti (1686n. k.). A harmincnapos határidő a tárgyalás össze
hívására nem jelenti azt, hogy ideális esetben nem lehet sokkal közelebbi 
időpontot kitűzni. Ahhoz pedig, hogy a tárgyaláson megjelenő felek és tanúk 
az ügy lényegére vonatkozó tudásukat ott, a helyszínen világosan feltárhas
sák, jó kérdőpontok szükségesek. Magában a tárgyalásra szóló idézésben tá
jékoztatni kell a feleket, hogy legalább három nappal a vizsgálati ülés (tár
gyalás) előtt  – ha nem voltak csatolva a keresetlevélhez – kérdőpontokat 
terjeszthetnek be, amelyekről a felek vagy a tanúk kihallgatását kérik.66 Eb
ből következik, hogy jelentősen meggyorsíthatja az ügyet, ha már a kereset
levélhez  megfelelő  kérdőpontokat  csatolnak.  Ezen  a  –  lehetőség  szerint 
egyetlen – vizsgálati tárgyaláson „a felek és ügyvédeik jelen lehetnek a töb
bi felek és tanúk kihallgatásán, hacsak a vizsgálóbíró a tárgyi és személyi 
körülmények miatt úgy nem ítéli, hogy másként kell eljárnia”.67 A felek je
lenlétének lehetősége a kihallgatáson eltér  a  korábbi általános szabálytól, 
amely csak a kötelékvédőnek, a felek védőjének és az ügyésznek engedte 
meg,  hogy  a  felek,  a  tanúk  és  a  szakértők  kihallgatásán  jelen  legyenek 
(1678. k. 1. §). Maguknak a feleknek viszont mindezt kifejezetten megtiltot
ta (uo. 2. §). Ugyanakkor az 1677. kánon 2. paragrafusának új szövege to
vábbra is tiltja a felek jelenlétét a kihallgatásokon a rendes eljárás szerint fo
lyó házassági  perekben. A rövidebb eljárásban tehát az egyetlen tárgyalás 
egyszerűsége kedvéért, úgy tűnik, a törvényhozó el akart térni ettől a sza
bálytól, mely általában természetesen védheti a tanúk szabadságát és elejét 
veheti annak, hogy a kihallgatás helyszínén esetleg közbeszólásra vagy vitá

akar kötni… a másikkal ki akarja zárni ennek a Krisztus szerint való házasságnak lényeges tulaj
donságát… Ez az utóbbi akarás lerontja az előbbit, ezért a házasság nem jöhet létre.” A Rota jog
gyakorlata elvként követte, hogy a házasság felbonthatatlansága kizárásának oka lehet a vallás
ban járatlan és laza erkölcsű emberek részéről a túlzott szabadságszeretet, amely alapján fenntart
ják maguknak a jogot a válásra és az új házasságra, ha az előző együttélés kellemetlennek bizo
nyul; vö. pl.  HOLBÖCK, C., Tractatus de jurisprudentia Sacrae Romanae Rotae (Graetiae-Vindo
bonae-Coloniae 1957) 153.

58 Vö. pl.  GROCHOLEWSKI, Z.,  Relatio inter errorem et positivam indissolubilitatis  exclusionem in  
nuptiis contrahendis, in Periodica 69 (1980) 569-601; vö. IOANNES PAULUS II, Allocutio ad R. Ro
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ra kerüljön sor. Ne feledjük: ez a per a kánonjog szerint az írásbeliség elvét 
követi, mégpedig a világi bíróságokon szokásos gyakorlatnál jóval határo
zottabban. A rövidebb eljárásban azonban a felek között már eleve egyetér
tés van, így főszabályként az együttes személyes jelenlétnek nem kell konf
liktushoz vezetnie.

A  rövidebb  eljárás  kapcsán  a  törvényhozó  külön  hangsúlyozza  azt  is, 
hogy a jegyzőnek írásba kell ugyan foglalnia a felek és a tanúk válaszait, de 
nem úgy, hogy leírja azok teljes szövegét, hanem csak „összefoglaló jelleg
gel, és csupán annyiban, amennyiben a vitatott házasság lényegéhez tarto
zik”.68

Amennyiben egyetlen tárgyaláson mégsem sikerül minden bizonyítékot 
összegyűjteni, ez nem jelenti azt automatikusan, hogy az ügyet rendes eljá
rásra kell utalni, hiszen a bizonyítékok összegyűjtésére szolgáló ülés egyet
len voltát az 1686. kánon új szövege csak annyiban kívánja meg, „amennyi
ben lehetséges”.

Amikor a bizonyítékok összegyűjtése lezárult, a vizsgálóbírónak 15 nap 
határidőt kell kitűznie a kötelék mellett szóló észrevételek és a felek mellett 
szóló esetleges védelmek beterjesztésére (1686n. k.). Ez a rendelkezés nem 
zárja ki, hogy a kihallgatásokon jelen levő ügyvéd és kötelékvédő ne várja 
végig a 15 napot, hanem akár a tárgyalás helyszínén, még aznap megtegye 
észrevételeit, illetve megfogalmazza védelmét.

Ezek után a megyéspüspök számára át kell adni az iratokat, neki meg kell 
tanácskoznia az ügyet a vizsgálóbíróval és az ülnökkel, mérlegelnie kell a 
kötelékvédő észrevételeit és a felek esetleges védelmeit, ezután pedig meg 
kell hoznia az ítéletet, de – mint említettük – csupán akkor, ha erkölcsi bizo
nyosságot szerez a házasság érvénytelenségéről. Ha nem szerez ilyen bizo
nyosságot, akkor nem hirdethet negatív ítéletet, hanem rendes eljárásra kell 
bocsátania az ügyet (1687n. k. 1. §; lásd fent VI. 2. pont). Ezután az ítélet 
teljes szövegét az indoklással együtt „a lehető leggyorsabban” közölni kell a 
felekkel (1687n. k. 2. §), általános szabály szerint egy hónapon belül (vö. 
1687n. k. 2. §).69 Ezt az ítéletet a püspöknek személyesen alá kell írnia a 
jegyzővel együtt, bár megfogalmazója lehet az ülnök vagy a vizsgálóbíró is.

tae Praelatos Auditores, 2000. január 21., nr. 5, in AAS 92 (2000) 353; ERDŐ P., in Codex Iuris  
Canonici. Az Egyházi Törvénykönyv. Hivatalos latin szöveg magyar fordítással és magyarázattal  
(szerk., ford. és a magyarázatot írta Erdő P.; 5Budapest 2015) 573.

59 Akár már megszületett gyermek, akár mástól származó magzat.
60 Egyes szerzők hangsúlyozzák, hogy a súlyos, fertőző betegség és a korábbi börtönbüntetés sem 

mindig olyan körülmények, amelyek természetüknél fogva „súlyosan megzavarhatják a házastár
si életközösséget” (1098. k.); vö. DANIEL 570.

61 Ha a kérés nincs világosan belefoglalva a keresetlevélbe.
62 MP Mitis Iudex, Eljárási szabályzat 15. cikkely; magyarul: id. kiad. 31.
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Az ítélet kimondásának módját illetően a jog hangsúlyozza, hogy azt a 
megyéspüspök „józan megítélése szerint határozza meg”.70 Ez a mód lehet a 
nyilvános tárgyaláson való szóbeli ítélethirdetés is.71 Mindezek alapján az 
egyetlen tárgyalásnak, mely a bizonyítékok összegyűjtésére hivatott, olyan 
képe rajzolódik ki, amely végső soron lehetővé teszi, hogy kellően tömör, 
gyors és pontos jegyzői munkával, a jól felkészült kötelékvédő és az ügyvé
dek azonnali állásfoglalása nyomán, az összes írásba foglalt anyaggal a me
gyéspüspök személyesen  megismerkedjen akár  egy szomszédos  helyiség
ben, meghozza ítéletét, amelyet a még együttlévő felek számára már ki is 
lehet hirdetni.  Ha a jegyzői munka valóban hatékony,  elképzelhető, hogy 
már ekkor a felek aláírt ítéletlevelet kapjanak kézhez. Erre azonban sor ke
rülhet az ítélet szóbeli kihirdetését követően is, akár az ítéletlevelek (mond
juk postai, tértivevényes) megküldésével. A gyors eljárás lehetősége tehát 
adott,  az  igazság  hűséges  feltárásának  igényét  azonban  még a  gyorsaság 
kedvéért sem szabad feladni.

VII. AZ INGYENESSÉG

A Mitis Iudex bevezetésében található VI. alapelv kimondja, hogy a püspöki 
konferenciák „amennyire lehetséges, gondoskodjanak arról, hogy – a bírósá
gi munkatársak igazságos és tisztes díjazásának fenntartásával – biztosítsák 
az eljárások ingyenességét”.72 Ennek az ingyenességnek a célja ugyanennek 
az alapelvnek az értelmében az, hogy kinyilvánítsa Krisztus ingyenes szere
tetét, amellyel mindnyájunkat megváltott.73 A perköltségekről eddig annak a 
megyéspüspöknek kellett  szabályzatot  kiadnia,  akinek a  vezetése  alatt  az 
adott bíróság állt (1649. k. 1. §). A per kezdetekor általában a felperes fizette 
be  a  perköltséget,  amelyet  hivatalosan  a  perköltségekre  letétbe  helyezett 
óvadéknak tekintettek (vö. 1649. k. 1. § 5). A bíró a költségekről és arról, 
hogy ezeket kinek kell kifizetnie vagy megtérítenie, külön döntésben rendel
kezhetett (1649. k. 1. §. 1 és 5; 2. §; vö. 1611. k. 4). Indokolt esetben eddig 
is lehetőség volt a perköltségek elengedésére vagy csökkentésére (1649. k. 
1. § 3). A  Dignitas Connubii  kezdetű instrukció 302. cikkelye alapelvként 

63 Uo. magyarul: id. kiad. 29. A feleknek a bizonyítékok beterjesztésében elkövetett gondatlanságá
ból eredő hiányosságokat a bíró hivatalból az általános szabály szerint közérdeket érintő ügyek
ben pótolhatja. Házassági perekben a bíró – az igazságtalan ítélet elkerülése végett – köteles erre; 
vö. Dignitas Connubii art. 71 § 2; magyarul: id. kiad. 27. Ez a kötelezettsége a per törvényes be
vezetése (introductio causae, vö. 1501-1506. k.) után áll fenn (vö. uo. art. 71 § 1), ez pedig már a 
keresetlevél elfogadásával megtörténik.

64 Lásd fent VI. 2. pont; vö. 46. jegyz.
65 MP Mitis Iudex, Eljárási szabályzat 16. cikkely; magyarul: id. kiad. 31.
66 Uo. 17. cikkely; magyarul: id. kiad. 31. Vö. 1552. k. 2. §
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szögezte le, hogy a felek „kötelesek lehetőségeik szerint hozzájárulni a per
költségekhez”.74 A  püspökök  csoportja  vagy  a  püspöki  konferencia  a 
Dignitas Connubii 303. cikkelyének 1. §-a szerint akkor jogosult szabályo
kat kiadni a perköltségekről és az ingyenes jogvédelemről vagy a költségek 
mérsékléséről,  ha  egyházmegyeközi  bíróságokról  van  szó.75 Mivel  eddig 
nem volt előírva, hogy az egyházmegyei bíróságok perköltségeinek megha
tározása a püspöki konferenciák szintjén történjék, a Mitis Iudex bevezetőjé
nek VI. alapelve sem értelmezhető úgy, mint a megyéspüspök jogának kor
látozása, hiszen ehhez kifejezett pápai rendelkezésre volna szükség (vö. 10. 
k., 21. k., 381. k. 1. §). A perköltségek súlyosan terhes vagy akár csupán jel
képes voltát az összegek nagyságából és a helyi jövedelmi viszonyokból le
het megítélni. Olaszországban 2010-ben az elsőfokú eljárás keresetlevelének 
benyújtásakor a felperesnek 525 Eurót kellett befizetnie, az alperesnek pe
dig, ha képviselő ügyvédje volt, 262 Euró 50 centet. Ezután az ítélet rendel
kezett az összes költségekről és az esetleges kártérítésekről. Ugyanakkor a 
jogvédelem (patrocinium) teljes díja első és másodfokon együttesen mini
mum 1575 és maximum 2992 Euróban volt meghatározva.76 Magyarorszá
gon egyházmegyeközi bíróságok nincsenek, így a perköltségeket a megyés
püspökök  határozzák  meg  a  saját  bíróságuk  számára.  Az  Esztergom-
Budapesti  Főegyházmegyében  például  2010-ben  az  Érseki  Bíróságnál  az 
első fokú perköltséget 45.000 Ft-ban határozták meg, a pszichés képtelenség 
címén induló ügyekben pedig 50.000 Ft-ban. A Prímási Bíróságnál a fel
lebbviteli perek költségét 20.000 Ft-ban állapították meg.77 

Mivel a Mitis Iudex VI. alapelve az ingyenességet csak lehetőség szerinti 
kívánalomként említi, a pápai intézkedés a perköltségekre vonatkozó addig 
hatályos  táblázatokat  nem  helyezte  automatikusan  hatályon  kívül.  Nagy 
gondot kell fordítani ugyanakkor arra, hogy a bíróság munkatársai megfelelő 
díjazásban részesüljenek. Ha jól képzett világiakat sikerül találni ilyen fel
adatokra, az Egyház szociális tanításának megfelelően igazságos bérre jogo
sultak. Az is méltányosnak látszik, hogy a felek lehetőségeik szerint járulja
nak  hozzá  a  felmerülő  költségekhez.  A  bíróságok  pasztorális  irányulását 
kifejezheti esetleg az a mód, ahogyan ennek a hozzájárulásnak a lehetőségét 
a felekkel közlik. Ha eddig közölték a felperessel a perköltségeket, és csak 

67 Uo. 18. cikkely, 1. §; magyarul: id. kiad. 31.
68 Uo. 18. cikkely 2. §; magyarul: id. kiad. 31.
69 Uo. 20. cikkely 2. §: magyarul: id. kiad. 31.; TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio 

applicativo 41, nr. II. 3. 3.
70 MP Mitis Iudex, Eljárási szabályzat 20. cikkely 1. §; magyarul: id. kiad. 31.
71 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 40, nr. II. 3. 3.
72 Magyarul: id. kiad. 11.
73 Uo.
74 Magyarul: id. kiad. 72.
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akkor említették az elengedésnek vagy a mérséklésnek a lehetőségét, ha a fél 
jelezte, hogy az összeg befizetése számára nehézséget jelent, ma indokolt le
het a fordított eljárás. Eszerint közölni lehetne a felekkel, hogy az Egyház 
kész akár ingyen is lefolytatni az eljárást, azonban a munkatársak díjazása 
miatt az eddigi perköltséggel megegyező arányos hozzájárulás fizetése indo
kolt, amennyiben a félnek erre módja van. Az arányos hozzájárulás mértéké
nek (taxa) közlése hasznosnak látszik, mert a meghatározatlan mértékű ado
mányok kérése  vagy elfogadása  –  még ha  nem a  bíró,  hanem a bíróság 
javára történik is – gyanakvást kelthet a pártatlanságot illetően (lásd alább).

Megjegyzendő, hogy hazai bíróságaink a legritkább esetben rendelkeznek 
az ítéletben külön a perköltségről vagy a költségek megosztásáról a felek 
között. Az alperestől pedig a per megkezdésekor sem kérnek hozzájárulást a 
költségekhez. Természetesen ha az új jogszabályok szerint a két fél közösen 
adja be a keresetlevelet a rövidebb eljárás érdekében, akkor méltányos, hogy 
a költségeket is közösen viseljék, ha ez módjukban áll. 

A Rota Romana vonatkozásában pápai állásfoglalás született az ingyenes 
jogvédelemről. A rendelkezés kimondja, hogy „a Rota Romana az ügyeket 
az evangéliumi ingyenesség szerint ítélje meg, vagyis hivatalból biztosított 
jogvédelemmel, fenntartva a megfelelő eszközökkel rendelkező hívők erköl
csi kötelességét, hogy igazságosság szerinti adományt fizessenek be a szegé
nyek ügyei számára”.78 A Rota dékánja erről a rendelkezésről közzétett cik
kében  hangsúlyozza,  hogy ez  kizárólag  a  római  Rotára  vonatkozik,  nem 
pedig a helyi egyházi bíróságokra. Másrészt a pápai rendelkezésben azt a tö
rekvést látja, hogy érvényre jusson a megkeresztelt ember joga arra, hogy az 
Egyháztól mielőbb és ingyenesen megkaphassa a házassági kötelék igazsá
gáról  szóló  állásfoglalást.79 Ez  alapján  az  ingyenes  jogvédelemről  szóló 
megjegyzés nem csupán a Rotánál hivatalból biztosított ügyvéd tiszteletdíjá
ra, hanem a perköltségekre magukra is vonatkozik (vö. 1649. k.). Minden
esetre a szegények ügyeire való adakozásra történő felszólítást, amely emlé
kezteti  a peres feleket erkölcsi  kötelességükre, nem lehet  úgy értelmezni, 
mint a bíróságnak a per közben való megajándékozására szóló felhívást. Ez 
ugyanis ellenkezne az 1456. kánon ősi alapelvével, amely szerint tilos „a bí
rónak és a bírósági személyzet bármely tagjának a per alkalmából bármiféle 

75 Magyarul: id. kiad. 73.
76 CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI, Determinazioni concernenti le tabelle dei costi e dei 

servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani,  2010. március 22, in Notiziario CEI (2010) 
111. 

77 Főegyházmegyei Körlevelek, Esztergom-Budapest 2010/IV, 32, nr.1966.
78 FRANCISCUS, Rescritto sul compimento e l’osservaza della nuova legge del processo matrimoniale,  

2015. december 7., nr. II. 6.
79 PINTO 8.
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ajándékot is elfogadnia”.80 Csakhogy ebben az esetben nem személyes aján
dékról, hanem intézményi befizetésről van szó. Azt ugyanis már a régi kom
mentátorok is hangsúlyozták, hogy ez a tilalom nem akadálya annak, hogy 
„fizetőképes  személyektől  megkívánják  a  bíróság  számára  az  előzetesen 
megállapított díjak befizetését”.81 Célszerűnek látszik ezért az egyházmegyei 
bíróságokon a  költségek meghatározott  összegének közlése.  Ez a Rotáról 
szóló fent idézett leirat szövegével is összhangban van, hiszen Ferenc pápa 
„igazságosság szerinti” adományról beszél.82

VIII. LELKIPÁSZTORI TEENDŐK

A házassági semmisségi perekkel összefüggő lelkipásztori teendők közül a 
legutóbbi püspöki szinódus külön is szólt a házassági krízisekben való segít
ségnyújtásról, amely a válás és az esetleges házassági perek megelőzését se
gíti elő,83 vagy szakítás és polgári válás után is a kiengesztelődést szolgál
hatja.  „Az  elszenvedett  igazságtalanság  megbocsátása  –  írja  a  szinódusi 
záróokmány – nem könnyű, mégis olyan út, amelyet a kegyelem lehetővé 
tesz. Ebből fakad annak a pasztorációnak a szükségessége, amely a megté
rést és a kiengesztelődést szolgálja az egyházmegyékben létrehozandó olyan 
központokon keresztül is, amelyek a meghallgatásra és a közvetítésre speci
alizálódtak.  Igazságosságra  kell  törekedni  a  házasság  kudarcában  érintett 
összes személlyel szemben (házasfelek és gyermekek). A keresztény közös
ségnek és a lelkipásztoroknak kötelességük arra kérni a különvált és elvált 
házastársakat,  hogy  tisztelettel  és  irgalommal  bánjanak  egymással,  főleg 
gyermekeik java érdekében.”84 Erre az általános lelkipásztori segítségre utal 
a Mitis Iudex, kötelező intézményes keretek elrendelése nélkül. Megállapít
ja, hogy a püspöknek „apostoli lelkülettel kell követnie a különvált vagy el
vált házastársakat, akik életállapotuk miatt esetleg felhagytak a vallás gya
korlásával.  Ő tehát  osztozik  a  plébánosokkal  (vö.  529.  k.  1.  §)  az  ilyen 
nehézségekkel küzdő krisztushívők lelkipásztori ellátásának gondjában.”85

A Motu proprio 2-5. cikkelye részletesebben előír viszont egy másik, jogi 
és lelkipásztori szolgálatot. Ezt „pert megelőző vagy lelkipásztori vizsgálat

80 Vö. 1917-es CIC 1624. k. és forrásai:  Codex Iuris Canonici … fontium annotatione … auctus 
468, 4. jegyz. A hatályos CIC 1456. kánonjának tilalmát magyarázva egyesek megjegyzik, hogy 
a bírók és a bíróságok (!) javára adott ajándékok és figyelmességek mindig gyanút keltenek, lásd: 
CALVO, J., Commento al c. 1456, in ARRIETA, J. I. (dir.), Codice di diritto canonico e leggi comple
mentari commentato (Roma 2013) 975.

81 JONE, H., Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones III (Paderborn 1940) 60, 
Kanon 1624.

82 Lásd fent: 78. jegyz.
83 A bírónak egyébként az 1675. k. új szövege alapján is kötelessége, hogy a házassági per elfoga
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nak”  nevezi  és  megjegyzi,  hogy  történhet  egyházmegyei  vagy  plébániai 
szinten.86 Tevékenységének lényege, hogy fogadja azokat a különvált vagy 
elvált hívőket, akik kételkednek előző házasságuk érvényessége felől, vagy 
meg vannak győződve annak érvénytelenségéről. A szolgálat célja, hogy az 
érintettek felismerjék tényleges helyzetüket „és egybegyűjtsék azokat az ele
meket, amelyek hasznosak az esetleges rendes vagy rövidebb bírósági eljá
ráshoz”.87 Ennek a lelkipásztori segítségnyújtásnak a megszervezése rendkí
vül aktuális, hiszen a hívők többsége kevés elméleti tudással rendelkezik a 
házasság érvényességének feltételeiről, főként pedig az érvénytelenség lehe
tőségéről és okairól. Ha nagy volt a szerelem vagy szép volt az esküvői szer
tartás, sokan válás után sem gondolnak arra, hogy a házasság mégis érvény
telen lehetett.  Ezért  fontos,  hogy a  felek  kellő  lelkipásztori  és  kánonjogi 
ismeretekkel rendelkező személyeknek elmondhassák házasságuk történetét, 
kapcsolatuk megromlásának okait. Ebből a személyes történetből rajzolód
hatnak ki azok a jogilag jelentős tények, amelyek a házasság érvénytelensé
gére utalnak. Az ilyen lelkipásztori szolgálat a plébánosok sajátos küldetésé
hez  is  tartozik,  ám  a  Motu  proprio külön  szól  arról,  hogy  a  helyi 
ordináriusnak megbízást kell adnia alkalmas személyeknek erre a feladatra. 
A tanácsadói funkció klerikusra, szerzetesre vagy világi személyre is rábíz
ható. Ezeknek a személyeknek azonban rendelkezniük kell a helyi ordinárius 
jóváhagyásával.88 Enélkül tehát a plébános vagy a szolgálat vezetője nem 
bízhat meg más, tetszése szerinti személyeket ezzel a munkával.

A szolgálatot meg lehet alapítani külön intézmény (állandó szervezet) for
májában, és – ha alkalmas – összeállítható a munkatársak számára megfelelő 
segédkönyv is.89 Lehetséges azonban az is, hogy egy egyházmegyében a fő
pásztor hivatalosan közölje a plébániákkal azoknak a megfelelő megbízással 
rendelkező személyeknek a címét és telefonszámát, akiket fel lehet keresni 
ilyen tanácsadás céljából.90 

A lelkipásztori vizsgálat (tanácsadás), ha megfelelő érvénytelenségi jog
cím merül fel, a keresetlevél megfogalmazásával és az illetékes bíróságnak 
való benyújtásával zárul.  Tekintettel a rövidebb eljárás lehetőségére, meg 
kell vizsgálni, hogy a felek egyetértenek-e a keresetlevél tartalmában.91

dása előtt meggyőződjön arról, „hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott és így a házas
társi együttélés nem helyreállítható”. Ezért kérik bíróságaink, hogy a keresetlevélhez mellékeljék 
a polgári bontó ítélet másolatát, amit egy ilyen helyzet okirati bizonyítékának tekintenek. A hely
zet megállapítása azonban – eltekintve magától a pertől – alkalom lehet arra, hogy tájékoztassuk 
a feleket a lelkipásztori segítségnyújtás lehetőségeiről.

84 SYNODUS EPISCOPORUM, XIV COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Relatio finalis, nr. 79; magyarul: A Püs
pöki  Szinódus  zárójelentése  Ferenc  pápának.  A  Püspöki  Szinódus  14.  rendes  közgyűlésének  
(2015. október 4-25.) záróokmánya „A család hivatása és küldetése az Egyházban és a mai vi
lágban” témakörben (Római Dokumentumok XLVI) (Budapest 2015) 82.
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IX. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

A fentieken kívül a Mitis Iudex közli az okirati eljárás szabályait (1688n.–
1690n. k.)  is.  Ennek tekintetében lényegében fenntartja  az  eddigi  fegyel
met.92 A Motu proprio jelentős újítása viszont az a törekvés, hogy a házassá
gi pereket a regionális bíróságok helyett inkább a hívőkhöz közelebb lévő, 
egyházmegyei bíróságok folytassák le. Ennek érdekében Ferenc pápa külön 
leiratban hangsúlyozta, hogy hatályukat veszítették az új szabályozással el
lentétes törvények és normák, még akkor is, ha különleges formában nyertek 
pápai jóváhagyást. Ezek közt említi példaként XI. Pius pápa Qua cura kez
detű Motu proprióját,93 amely Olaszországban a házasság érvénytelenségéről 
szóló ügyek számára a regionális bíróságok rendszerét vezette be.94 Mivel 
Magyarországon ilyen regionális bíróságok nem alakultak, az egyházmegyei 
bíróságok illetékessége változatlan marad. Az új eljárási szabályok és lelki
pásztori rendelkezések életre váltása a házasság és a családok érdekében ha
zai főpásztoraink, bíróságaink, egyházmegyei és plébániai közösségeink szá
mára időszerű és kiemelkedően fontos feladat.

85 MP Mitis Iudex, Eljárási szabályzat 1. cikkely; magyarul: id. kiad. 25.
86 Uo. 2. cikkely; magyarul: id. kiad. 25.
87 Uo.
88 Uo. 3. cikkely; magyarul: id. kiad. 25.
89 Uo. Vö. SYNODUS EPISCOPORUM, XIV COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Relatio finalis, nr. 82; magya

rul: id. kiad. 85-85: „a különvált vagy válságba került házaspároknak információs, tanácsadó és 
közvetítő szolgálatot kell rendelkezésére bocsátani, amely a családpasztorációhoz kötődik”. Ez a 
megjegyzés a fent leírt kétféle szolgálatot egyetlen egységként szemléli. Hasonlóan egyetlen se
gítő szolgálatot tételez fel a válságba jutott párok és az elváltak számára, bár megkülönbözteti a 
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kétféle feladatot: TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo 14, nr. I, 1.
90 Lásd pl. Főegyházmegyei Körlevelek, Esztergom-Budapest 2016/I, 3-4, nr. 734-3.
91 MP M itis Iudex, Eljárási szabályzat 4-5. cikkely; magyarul: id. kiad. 25 és 27.
92 Vö. BEAL 518-520. 
93 1938. december 8., in AAS 30 (1938) 410-413.
94 FRANCISCUS, Rescritto sul compimento e l’osservaza della nuova legge del processo matrimoniale,  

2015. december 7., nr. I.






