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„Mi tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki helyesen alkalmaz-

za; de tudatában kell lennünk, hogy a törvényt nem az igaz

emberért hozták, hanem a gonoszokért, a lázadókért, az is-

tentelenekért, a bûnösökért, a vallástalanokért, a közönséges

lelkûekért, az apa- és anyagyilkosokért, a vérengzôkért, a

tisztátalanokért, a fajtalanokért, a rabszolga-kereskedôkért,

a hazugokért, a hamisan esküvôkért, és mindazért, ami még

ellenkezik az igaz tanítással, a boldog Isten dicsôségérôl

szóló evangéliummal, amelynek hirdetésére megbízást kap-

tam.”

(1Tim 1,9–11)
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BEVEZETÉS

„Ha megfedd is, szeretetbôl teszi (…)”

(Zsolt 140, 5)

Az utóbbi évtizedekben felszínre került sajnálatos, egyházi személyek által elkövetett
visszaélések különösképpen is elôtérbe helyezték az egyházi büntetôjog fontosságát és
egyben hatékonyságát, vagy inkább azt a kérdést, hogy a kánoni büntetôjogi rendszer
mennyire alkalmazható hatékonyan. A II. Vatikáni Zsinatot követôen, az Egyházi Tör-
vénykönyv reformja során is felmerült a kérdés, hogy van-e egyáltalán létjogosultsága
az Egyházon belül büntetôjogról beszélni. Anélkül, hogy ennek vizsgálatába belemen-
nénk, leszögezhetjük, hogy a kérdésre egyértelmûen „igen”-nel kell felelnünk. Az egy-
házi büntetôjogra és büntetésekre szükség van mindaddig, amíg alá vagyunk vetve a
bûnnek.1 A kánoni büntetôjogi rendszerrel kapcsolatban azonban továbbra is sok kérdés
merül fel. Tény, hogy semmilyen jogrendszer sem mûködik valódi alkalmazás hiányá-
ban. Így ha azt hiányosan (underuse), túlzottan (overuse) vagy rosszul (misuse) alkal-
mazzák (mindegyik az „abuse” – abusus – rossz alkalmazás – egy formája), a büntetô-
jog az Egyházban hatástalanná válik.2 A fegyelmi kánonok nem megfelelô alkalmazása
azt a benyomást keltheti az azokat nem ismerôk körében, hogy az egész kánoni büntetô-
jogi rendszer a rossz, pedig sokkal inkább a nem megfelelô alkalmazásban kell keresni a
hibát. Ezek alapján a fenti kérdéseket sokkal inkább úgy kell feltenni, hogy „Mennyire
hatékony, mennyire hatásos az Egyház büntetôjogi rendszere?” „Vannak-e alkalmazha-
tó fegyelmi eszközei?”3

Amikor a kánonjogban a büntetôjogról beszélünk (noha a CIC [1917] egyáltalán
nem, a CIC [1983] pedig csak egyetlen alkalommal4 használja a ius poenale kifejezést)5,
más értelemben kell gondolni a büntetendô cselekményekre és a büntetésekre, mint a vi-
lági jogrendekben, hiszen az Egyház lelkeket üdvözítô feladata sajátos karaktert ad a ká-
nonoknak, amit azok értelmezésekor és alkalmazásakor mindig szem elôtt kell tartani.
Azok a gondolatok, amik egyes állami törvényekben megtalálhatók, nem feltétlenül al-
kalmazhatók a kánonjogban. Ezen túlmenôen nem érvényesül teljes mértékben a „Nulla
crimen sine lege” és a „Nulla poena sine lege” elv sem, mivel az Egyházban különleges,
természetfeletti értékek védelmérôl van szó. Ezért az 1399. kánon olyan (büntetendô)

11

1 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary on the Code of Canon Law,
Montreal – Chicago IL 2004. IV/1. 364 (DE PAOLIS, V.).

2 MCDONOUGH, E., Sanctions in the 1983 Code: Purpose and procedures; progress and problems, in CLSA
Proceedings 52 (1990) 207.

3 BORRAS, A., Le rôle du précepte pénal dans le droit en vigueur, in Folia Canonica 7 (2004) 209.
4 196. kán. 2. §.
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cselekményekkel kapcsolatban is kilátásba helyez büntetést, amik nem szerepelnek
konkrétan a törvénykönyvben. Emellett mind az eljárás megindítása, mind pedig a bün-
tetés kimondása fakultatívnak tekinthetô, hiszen az ordinárius (vagy a bíró) jogi-lelki-
pásztori bölcsességére van bízva, hogy mikor és hogyan alkalmazza ôket.6

Az egyházjogi normák a jelenlegi jog szerint nem kényszeríthetôk ki külsô, fizikai
kényszerrel. Erre nincs is feltétlenül szükség: sokkal fontosabb az, hogy a címzettek val-
lásilag meg legyenek gyôzôdve a szabályok erkölcsileg kötelezô voltáról.7 Továbbá
attól, hogy egy egyházi törvényhez vagy parancshoz nincs büntetés fûzve – az esetleges
szankcióktól függetlenül –, azok lelkiismeretben köteleznek.8 Ahogy a Sacrae discipli-
nae leges kezdetû apostoli konstitúcióban olvashatjuk: „a kánoni törvények természe-
tüknél fogva megkívánják, hogy megtartsák ôket.”9 Ennek megfelelôen a kánonjog ereje
sem abból származik, hogy milyen büntetések vannak az egyes törvényekhez kapcsol-
va10, hanem az Egyház természetfölötti céljából, a lelkek üdvösségébôl. 

A Codex Iuris Canonici VI. könyve az Egyházi Törvénykönyv az utóbbi évekig a ká-
nonjog egyik legkevésbé tanulmányozott része volt. Ebbôl fakadt aztán az egyházi bün-
tetôjog válsága: mire jó egy szabályozás, ha nem tudás vagy szándékos elhallgatás miatt
nem használják. Erre hívja fel a figyelmet Kuminetz Géza is: „Úgy véljük, hogy bátrab-
ban kéne használnia a hatóságnak a büntetôjogban rögzítetteket. Ha nem szerzünk ér-
vényt a fegyelmünknek, mely objektíve ôrzi a kegyelmet, nem számíthatunk virágzó
egyházi életre. A büntetésben nem a megtorlás szelleme vezet bennünket, hanem a fi-
gyelmeztetésé, a testvéri feddésé, mely türelmességében sem tûr bizonyos olyan maga-
tartási formákat, melyek teljességgel ellentétesek az Úr parancsaival.”11

A gyakorlatban ritkán találkozunk olyan esettel (fôleg Magyarországon), amikor az
ordinárius büntetést mond, illetve mondat ki. Ennek alapja lehet egyrészt a botránytól
való félelem, másrészt a büntetôjog alkalmazhatósága ismeretének hiánya, vagyis az,
hogy az ordinárius fél egy bonyolultnak tûnô eljárás megindításától, holott tudatában
van egy büntetendô cselekménynek. Nem szabad, hogy a botránytól való félelem meg-
akadályozza a jogalkalmazókat a büntetendô cselekménybôl fakadó veszély elhárításá-
ban, hogy még a látszatát is elkerüljük annak, mintha a büntetendô cselekményt az Egy-
ház eltûrné és következmények nélkül hagyná.12

Komoly probléma, hogy egyes egyházmegyékben nincsenek olyan szakemberek,
akik kellô módon el tudnának járni egy-egy büntetôügyben. Az utóbbi idôben Észak-
Amerikában, sôt néhány európai államban is felszínre került szexuális botrányok arra
hívják fel a figyelmet, hogy az oda-nem-figyelés, illetve a hozzá-nem-értés komoly lelki

12

16 DE PAOLIS, V. – CITO, D., Le sanzioni nella Chiesa, Commento al Codice di diritto Canonico Libro VI.,
Città del Vaticano 2001.2 209–210.

17 ERDÔ P., Az egyházjog teológiája, Budapest 1995. 199. 
18 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1. 371 (DE PAOLIS V.).
19 IOANNES PAULUS PP. II, Const. Ap. Sacrae Disciplinae Leges (25 ian. 1983): AAS 75 (1983) Vol. II. xiii. 
10 DE PAOLIS, V., Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law, in DUGAN, P. M. (ed.), The

Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law, Motréal 2005. 160.
11 KUMINETZ G., Katolikus házasságjog, Budapest 2002. 294.
12 LÜDICKE, K. (Hrsg.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Essen 1985kk. Can. 1341/3

(LÜDICKE, K.). 
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és anyagi károkat tud okozni. A büntetendô cselekményre adott reakció két rossz irány-
ba mehet el: az irgalom gondolata mögé húzódva az egyházi hatóságok semmilyen
szankciót nem alkalmaznak, illetve a merev igazságosság szellemében minden bünte-
tendô cselekményt a legszigorúbban megtorolnak. Hogy a két szélsôséges módszer kö-
zötti legmegfelelôbb utat megtaláljuk, szükség van egy olyan hatékony rend kialakításá-
ra, ami amellett, hogy teljesen megfelel a hatályos kánoni jogrendnek (tehát az abban
levô fegyelmi és közigazgatási eszközöket használja), a gyakorlati életben is könnyen
megvalósítható, és nem esik a túlzott legalizmus vagy lelkipásztori engedékenység hibá-
ját. Ezeknek az egyéb lelkipásztori eszközöknek az ismerete segítheti az elöljárókat ab-
ban, hogy ne automatikusan alkalmazzák a büntetéseket.13 Fontos azonban megjegyezni,
hogy a büntetôjog alapvetô értelme ezek után is ugyanaz marad, annak a felismerése,
hogy bizonyos határok megsértése, amik önmagukban az alapvetô egyházi értékek hatá-
rát jelzik, megkövetelik a büntetô jóvátételt, ami egyrészt az elkövetô megjavítása, más-
részt pedig megromlott igazságosság helyreállítása.14

Erre lehet kiváló megoldás az 1341. kánonnak (CCEO 1409. kánon), mint minden
kánoni büntetôjogi norma alapjának a megfelelô alkalmazása, ami nagymértékben le-
egyszerûsítheti azt az utat, amivel a büntetés célja elérhetô, mégis hatékony eszköz az
igazságosság szolgálatában. A kánon szellemében az ordináriusnak el kell tekintenie a
vádtól, vagyis a büntetés kimondására vagy kinyilvánítására irányuló közigazgatási (pe-
ren kívüli) vagy bírói (peres) eljárás megindításától, ha más fegyelmi eszközökkel is
megfelelôen el lehet érni a büntetés célját: helyre lehet hozni a botrányt, helyre lehet ál-
lítani az igazságosságot, valamint meg lehet javítani a tettest. Ha pedig ezek a célok
megvalósultak, akkor az eljárást nem kell, sôt nem is lehet megindítani. 

A megelôzô fegyelmi intézkedések alkalmazásának témakörét Erdô Péter vázolta fel
egy cikkében,15 ismertetve röviden az ilyen, büntetést megelôzô és helyettesítô intéz-
kedések alkalmazhatóságát, eredményét vagy esetleges eredménytelenségét. Ezekben
az esetekben az ordinárius eltekint a büntetés alkalmazására szolgáló eljárás megindítá-
sától (a tettes szoros értelemben vett megbüntetésétôl), ha a nagyobb jó, a büntetés igazi
célja (az egyházi közjó, azaz a lelkek java) más módon is elérhetô. A szigorúan vett bün-
tetô szankció ugyanis nem az egyetlen, nem is az elsôdleges és nem is mindig a leghe-
lyesebb út a büntetés igazi céljának elérése érdekében, hiszen sok más lehetôség is az
ordinárius rendelkezésére áll, lelki, szentségi, erkölcsi, illetve fegyelmi vonalon egy-
aránt.16 Jelen tanulmány célja, hogy részletesebben bemutassa azokat a lehetôségeket,
amik Erdô Péter fent említett cikkében szerepelnek, illetve új megközelítésben tárgyalva

13

13 CIPROTTI, P., Elementi di novità nel diritto penale canonico vigente, in Monitor Ecclesiasticus 114 (1989) 22.
14 MCDONOUGH, E., A Novus Habitus Mentis for Sanctions in the Church, in The Jurist 48 (1988) 729.
15 ERDÔ P., Il processo canonico penale amministrativo mezzi possibili dell’efficacia del sistema penale cano-

nico (Questioni fondamentali e preliminari), in Ius Ecclesiae 12 (2000) 787–802. németül: ERDÔ P., Die
Verhängung von Kirchenstrafe auf dem Verwaltungsweg: Einige Mögliche Mittel der Wirksamkeit des ka-
nonischen Strafsystems, in De Processibus Matrimonialibus 8 (2001) n. 2., 17–31. magyarul: ERDÔ P.,
Szempontok az egyházi büntetôjog hatékonyságához, in ERDÔ P., Az élô Egyház joga, Budapest 2006. 443–
458.

16 DE PAOLIS, V., Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law, 151.
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a kérdést rámutasson azon fegyelmi-lelkipásztori intézkedések alkalmazhatóságára,
amik már szerepelnek a kánonjogban, csak a gyakorlatban ritkán él velük az egyházi ha-
tóság. Célunk, hogy szisztematikusan összeszedjük az Egyházi Törvénykönyv különféle
helyein szétszórva található azon lehetôségeket, amiket szükség esetén az ordinárius a
büntetések kiszabása elôtt vagy helyett alkalmazhat. 

A bevezetésként megvizsgált és a téma megértését segítô néhány alapvetô gondolat
után kielemezzük az ordinárius teendôit a büntetendô cselekményrôl való értesülés kap-
csán, különös tekintettel az elôzetes vizsgálatra, ami elengedhetetlenül szükséges a
további lépések megfelelô megtételéhez. Ezután áttekintjük azokat a lehetôségeket,
amiket alkalmazhat vagy alkalmaznia kell, mielôtt a tényleges büntetések kimondására
vagy kinyilvánítására szolgáló büntetô peres vagy közigazgatási eljárást megindítaná,
általában súlyosságuk és alkalmazhatóságuk sorrendjében, kezdve a legenyhébbekkel és
legkönnyebben alkalmazhatókkal. Kitérünk a szerzetesekre alkalmazható fegyelmi esz-
közök bemutatására is, akikre sajátos életállapotuk miatt más természetû intézkedések is
kiszabhatók. Ezt követôen megvizsgáljuk, hogy ha a felsorolt lépések nem vezettek
eredményre, akkor meddig mehet el az egyházi hatóság a büntetésektôl való eltekin-
tésben, illetve milyen eljárás indítható a tényleges büntetések kimondására vagy ki-
nyilvánítására, azaz milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy közigazgatási
(adminisztratív) büntetôeljárást lehessen indítani a bírói büntetôeljárás helyett, majd is-
mertetjük röviden a közigazgatási büntetôeljárás menetét. Ennek ismeretére azért is
szükség van, mert a fegyelmi intézkedések jobbára közigazgatási (határozati) úton ke-
rülnek alkalmazásra, vagyis ez az eljárás – mutatis mutandis – ott is alkalmazandó. Mi-
vel a másik két cenzúrával ellentétben a felfüggesztés hatásai oszthatóak, ezzel rész-
letesebben foglalkozunk, illetve a különféle jóvátevô büntetésekkel is, hiszen azok
megítélésünk szerint egyszerûbb, és általában inkább fegyelmi jellegû, mint szigorúan
büntetô intézkedések, a klerikusi állapotból való elbocsátás kivételével. Ezek után is-
mertetjük a büntetések elengedésének vagy megszûnésének azon eseteit, amik az ordi-
nárius egyéb, az 1341. kánonnal kapcsolatos teendôit érintik. Részletesebben szólunk a
büntetendô cselekmények távolabbi következményeirôl is, amik akár a büntetés alkal-
mazásától függetlenül, akár annak hatására lépnek életbe, de nem a CIC VI. könyvében
szerepelnek; valamint megvizsgálunk néhány olyan kérdést, amiket mindenképpen fi-
gyelembe kell vennie a büntetést vagy fegyelmi intézkedés alkalmazó elöljárónak. 

Alapvetôen a latin Egyház jogát (CIC [1983]) vizsgáljuk, csak alkalmanként utalva a
keleti Egyházak jogára (CCEO [1990]), fôleg akkor, amikor azt, mint „párhuzamos he-
lyet” (CIC 17. kán.) a latin jog alkalmazásánál segítségül hívjuk, vagy akkor, amikor
fontosabb eltérés tapasztalható a két jogrendszer között.

Ennek a habilitációnak az alapja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi
Posztgraduális Intézetének doktori disszertációja, mely Vádalku a kánonjogban címmel
készült el 2005-ben. Az azóta történt jogszabály-változásokkal aktualizálva, valamint a
kánoni büntetôjog területén végzett kutatásokkal és az idôközben megjelent cikkekkel
kibôvítve adjuk mostani munkánkat az érdeklôdôk kezébe.

14
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I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

1. A CIC 1341. kánonja, mint a kánoni büntetôjog alapelve

Az 1341. kánonban17 (CCEO 1409. kán.18) leírt elv alapvetô jelentôségû a büntetôeljárá-
si kánonokban: a büntetések alkalmazására szolgáló eljárás megindítása elôtt az ordi-
náriusnak lehetôsége, sôt kötelessége,19 hogy más lelkipásztori és fegyelmi eszközöket
(helyettesítô intézkedéseket) is felhasználjon a büntetés céljának elérésére: a botrány
helyrehozatala, az igazságosság helyreállítása és a tettes megjavítása20 érdekében, hogy
a büntetôeljárás megindítása csak az utolsó lehetôség legyen. A törekvés, hogy a bünte-
tôeszközök még inkább az elkövetô megjavítására és nem a megtorlásra irányuljanak

15

17 CIC (1983) Can. 1341 Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel
declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correp-
tione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emen-
dari. – Az ordinárius csak akkor gondoskodjék a büntetések kimondására vagy kinyilvánítására irányuló bí-
rói vagy közigazgatási eljárás megindításáról, ha megállapította, hogy sem a testvéri figyelmeztetés, sem a
dorgálás, sem a lelkipásztori gondoskodás más útjai révén nem lehet eléggé a botrányt helyrehozni, az igaz-
ságosságot helyreállítani, a tettest megjavítani.

18 CCEO Can. 1409 – § 1. In lege poenali applicanda, etsi lex utitur verbis praeceptivis, iudex pro sua con-
scientia et prudentia potest: 1° poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praeprope-
ra rei punitione maiora mala eventura praevidentur; 2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem
irrogare, si reus emendatus est necnon de reparatione scandali et damni congrue provisum est aut si ipse
reus satis ab auctoritate civili punitus est aut punitum iri praevidetur; 3° poenas intra aequos limites mode-
rari, si reus plura delicta commisit et nimius videtur poenarum cumulus; 4° obligationem servandi poenam
suspendere in favorem eius, qui omni probitate vitae hucusque commendatus primum deliquit, dummodo
scandalum reparandum non urgeat; poena suspensa prorsus cessat, si intra tempus a iudice determinatum
reus iterum non deliquit, secus tamquam utriusque delicti debitor gravius puniatur, nisi interim actio poena-
lis pro priore delicto exstincta est. § 2. Si poena est indeterminata neque aliter lex cavet, iudex poenas in
can. 1402, § 2 recensitas irrogare non potest. – 1. §. A büntetô törvény alkalmazása során, még ha a törvény
parancsoló szavakat használ is, a bíró lelkiismerete és józan belátása szerint megteheti, hogy: 1. a büntetés
kiszabását alkalmasabb idôre halasztja, ha elôre látható, hogy a tettes elsietett megbüntetésébôl nagyobb ba-
jok származnak; 2. eltekint a büntetés kiszabásától vagy enyhébb büntetést szab ki, ha a tettes megjavult, to-
vábbá megfelelôen gondoskodtak a botrány és a kár helyrehozásáról, vagy ha magát a tettest a világi hatóság
eléggé megbüntette vagy elôreláthatólag meg fogja büntetni; 3. méltányos határok között mérsékeli a bün-
tetéseket, ha a tettes több büntetendô cselekményt követett el és a büntetések halmozása túlzottnak látszik;
4. felfüggeszti a büntetés megtartásának kötelezettségét annak a javára, aki eddig teljesen becsületes életvi-
tele során elôször követett el büntetendô cselekményt, feltéve, hogy nem kell sürgôsen helyrehozni a bot-
rányt; a felfüggesztett büntetés teljességgel megszûnik, ha a bíró által meghatározott idôn belül a tettes nem
követ el ismét büntetendô cselekményt, ellenkezô esetben mint mindkét büntetendô cselekményért felelôst
büntessék súlyosabban, hacsak az elôbbi büntetendô cselekmény miatti büntetôkereset idôközben el nem
enyészett. 2. §, Ha a büntetés meghatározatlan és a törvény sem rendelkezik másként, a bíró nem szabhatja
ki az 1402. kán. 2. §-ában felsorolt büntetéseket. 

19 DE PAOLIS, V., Aspectus Theologici et Iuridici in systemate Poenali Canonico, 234.
20 A CIC-ben az 1341. kánon az egyetlen, amelyik ilyen formában tartalmazza a büntetések célját.
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már a CIC revíziós bizottságban is megfogalmazódott, hogy ne támasszon a kánonjog
kötelezettségeket ott, ahol utasítások, buzdítások, meggyôzések és más eszközök révén
is el lehet érni a törvények célját.21

Ez a másik oldalról megközelítve is igaz: az ordináriusnak nem szabad az eljárást
megindítania, ha az 1341. kánonban leírt célok más úton is megvalósíthatók.22 Ez az elv
nemcsak a fakultatív büntetések, hanem a kötelezôen alkalmazandók kapcsán, valamint
az önmaguktól beállók kinyilvánítása és az utólag kimondandók kimondása elôtt is ér-
vényben van. Amennyiben tehát az ordinárius úgy látja, hogy a büntetés céljának meg-
valósulását másként, az elôbb említett egyéb lelkipásztori eszközök alkalmazásával kel-
lôképpen el tudta érni, akkor nem kell gondoskodnia a büntetés kimondására vagy
kinyilvánítására szolgáló eljárás megindításáról. Ez nemcsak lehetôség, hanem köte-
lezettség is,23 ugyanis az 1341. kánon eljárásra és büntetésre vonatkozó kánon, ezért a
87. kánon 1. §-a alapján nem lehet felmentést adni alóla,24 azonban az illetékes ordiná-
riusra van bízva, hogy megvizsgálja, hogy hogyan és milyen eredménnyel tud ennek az
elôzetes követelménynek eleget tenni. 

Az 1341. kánon megfogalmazásából úgy tûnik, hogy az ott felsorolt lelkipásztori esz-
közöket mind alkalmazni kell az eljárás megindítása elôtt. A neque kötôszó ugyanis arra
enged következtetni, hogy ezeket az eszközöket, a testvéri figyelmeztetést, a dorgálás és
a lelkipásztori gondoskodás más útjait együtt kell tekinteni, mint a büntetôeljárást meg-
elôzô lépését. Az 1341. kánon elôírásainak alkalmazása azonban csak az eljárás megin-
dításának megengedettséghez szükséges.25

Sem a közigazgatási, sem pedig a bírói út nem a normális eszköz a büntetés céljának
elérésére, hanem csak legvégsô lehetôség, amit akkor kell alkalmazni, amikor a többi,
nem kifejezetten büntetô eszközök már nem megfelelôek, hogy a tényleges büntetések
alkalmazása valóban csak az utolsó lehetôség legyen.26 Az az elôírás, hogy csak akkor
alkalmazzanak szoros értelemben vett büntetést, ha más eszközök alkalmazása nem ele-
gendô, önmagában is a jogok védelmét szolgálja.27

Ebbôl a kánonból egyértelmûen kiérzôdik az Egyház büntetésrôl alkotott felfogása:
nem a megtorlás, hanem a javítás a fô cél, amihez a szereteten és az irgalmon keresztül
kell eljutni28. A büntetés alkalmazása elôtt az ordináriusnak nemcsak azt kell megálla-
pítania, hogy a büntetendô cselekmény elkövetésével megsérült az igazságosság, amit
helyre kell állítani, hanem azt is, hogy ez más lelkipásztori-fegyelmi eszközzel nem va-
lósítható meg eléggé, csak a büntetés alkalmazásával. Ilyen egyéb eszköznek nemcsak 

16

21 Communicationes 2 (1969) 79–80.
22 ASTIGUETA, D. G., Medicinalità della pena canonica, in Periodica 99 (2010) 279–282.
23 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1. 365 (DE PAOLIS, V.).
24 MCDONOUGH, E., Sanctions in the 1983 Code, 208.
25 ERDÔ P., Szempontok az egyházi büntetôjog hatékonyságához, 447. DI MATTIA, G. Il diritto penale canonico

a misura d’uomo, in Apollinaris 64 (1991) 765.
26 COPPOLA, R., Diritto penale e processo: caratteri distintivi nel quadro delle pecurialità dell’ ordinamento

canonico, in SUCHECKI, Z. (a cura di), Il processo penale canonico, Roma 2000. 55. BABITZ, R., Le pene
espiatorie nei codici del 1917 e del 1983, Roma 1998. 34.

27 COPPOLA, R., La tutela dei diritti nel processo penale canonico, in Monitor Ecclesiasticus 113 (1988) 79.
28 GHIRLANDA, G., Il diritto nella Chiesa mistero di communione, Roma 1990. 488.
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a hagyományos módszerek tekinthetôk (pl. lelkigyakorlat, vezeklés, közigazgatási in-
tézkedések), hanem akár orvosi kezelés, az illetô élethelyzetének (lakókörnyezetének)
megváltoztatása stb.29 Szerepük több, mint pusztán buzdítás a jóra; ezeknek a betartása,
akár jogi eszközökkel is kikövetelhetô.30 A már lefolytatott bírói vagy közigazgatási el-
járás végén is (1344. kán.) van mód arra, hogy enyhítsék, vagy egyáltalán ne mondjanak
vagy nyilvánítsanak ki semmilyen büntetést, ha esély van a tettes megjavítását más mó-
don is elérni, illetve egyéb körülmények együttes fennállása esetén a tettesre túl nagy,
esetleg aránytalanul nagy terhek kerülnének. 

2. A büntetés célja a világi jogban31

Nem tagadható a világi büntetôjogi elméletek és a kánonjogi büntetô elv kölcsönös egy-
másra hatása. Találkozhatunk az igazságosság elvére épülô megtorlási elmélettel, mely
szerint a büntetés célja elégtételt venni az igazságosság megsértéséért. A célszerûségi
elméleten belül megtaláljuk az általános és az egyéni megelôzés (generál- és speciálpre-
venció) kérdését. Az általános megelôzés esetében a büntetés erkölcsalakító jellege ke-
rül elôtérbe, míg az egyéni megelôzésnél a büntetés fô célja a tettes megjavítása.

Elmondható, hogy a büntetés célja a világi jogrendben a 2012. évi C. törvény 79. §-a
(a továbbiakban Btk.) alapján „a társadalom védelme érdekében annak megelôzése,
hogy akár az elkövetô, akár más bûncselekményt kövessen el.”

A meghatározás négy részre bontható:
1. A büntetés a bûncselekmény elkövetése miatt törvényben meghatározott joghát-

rány. 
a) A büntetés elôfeltétele a büntetendô cselekmény (nulla poena sine crimine). 
Ezzel szemben a kánonjogban nemcsak a már elkövetett büntetést lehet szankcionál-

ni, hanem ha valaki a „büntetendô cselekmény elkövetésének közeli veszélyében forog”
(1339. kán 1. §), lehetôség van arra, hogy az illetôt az ordinárius „büntetô óvintézkedés-
ben” részesítse. 

b) Büntetés kiszabására csak a törvény különös részében meghatározott bûncselek-
mények tekintetében kerülhet sor.

A kánonjog a „Nulla crimen sine lege” elvet az 1399. kánon alkalmazásával egészíti
ki, mely szerint az egyetemes törvényben vagy más törvényekben megállapított esete-
ken kívül, az isteni vagy kánoni törvény külsô megsértése is büntethetô valamilyen
megfelelô büntetéssel, ha a törvénysértés különös súlyossága büntetést kíván, és sürgôs
szükség van a botrányok megelôzésére vagy helyrehozására.

c) A világi jogrendben a joghátrány fogalomkörébe csak az tartozhat, amely a hatá-
lyos Büntetô Törvénykönyvben szerepel. 

17

29 INGELS, G., Process Which Govern the Application of Penalties, in CALVO, R. R. – KLINGER, J. N. (ed.),
Clergy Procedural Handbook, Washington DC 2004. 221.

30 LOVE, P. L., The Penal Remedies of the Code of Canon Law, Washington DC 1960. 9.
31 E fejezetben alapvetôen a magyar büntetôjogra támaszkodunk.
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A kánonjog ezzel szemben olyan büntetéseket is ismer, amik nincsenek felsorolva ki-
fejezetten a CIC-ben, pl. a jóvátevô büntetések nem taxatív felsorolása. 

2. A törvény a büntetés célját két szinten határozza meg: az egyéni, és az általános
bûnmegelôzés szintjén.

a) Az egyéni megelôzés azt jelenti, hogy a büntetésnek alkalmasnak kell lennie arra,
hogy az elkövetôt újabb bûncselekmény elkövetésétôl visszatartsa. De megvalósul az
egyéni visszatartás azzal is, ha az elkövetô az ismételt bûncselekmény elkövetésétôl az
újabb büntetéstôl való félelme miatt tartózkodik. Ezen célok elérése érdekében a bünte-
téssel szemben támasztott legfontosabb követelmény az arányosság elve.

b) A büntetés célja azonban nem merül ki az egyéni megelôzésben, mert azt a célt is
szolgálnia kell, hogy másokat is visszatartson a bûnelkövetéstôl. A büntetéssel a társa-
dalom tagjait meghatározott irányba lehet befolyásolni. A büntetés akkor szolgálja meg-
felelôen az általános megelôzést, ha a társadalom tagjaiban a pozitív értékrend megszi-
lárdulásához járul hozzá, de ennek hiányában megvalósulhat a társadalom tagjainak a
hasonló mértékû büntetéstôl való félelmével is.32

3. A régebbi felfogással ellentétben, a büntetés nevelési eszköz mivolta a háttérbe
szorult a mai jogrendszerben. 

4. Azzal, hogy a törvény meghatározza az egyes büntetendô cselekedetekhez fûzôdô
büntetési tételeket, lényegében kifejezi az elkövetett cselekmény súlyosságát. 

A Btk. 80. § (1) bekezdése szerint „A büntetést az e törvényben meghatározott kere-
tek között, céljának szem elôtt tartásával úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a bûncse-
lekmény tárgyi súlyához, a bûnösség fokához, az elkövetô társadalomra veszélyességé-
hez, valamint az egyéb enyhítô és súlyosító körülményekhez.”

A törvény értelmében a büntetést úgy kell kiszabni, hogy az a törvényes keretek kö-
zött igazodjék az elkövetô személyiségéhez. A jogalkalmazó az elkövetô személyiségé-
nek értékelésénél az elkövetô személyi körülményeit, ennek részeként elsôdlegesen az
életvitelét vizsgálja. A személyiség vizsgálata körében értékeli a bíróság az elkövetô
elôéletét és az elkövetés utáni magatartását is.

A büntetésnek igazodnia kell továbbá az egyéb súlyosító és enyhítô körülményekhez
is. A bûncselekmény tárgyi súlya, a bûnösség foka és az elkövetô személyisége olyan té-
nyezôk, amelyek maguk is súlyosítják vagy enyhítik a büntetést.33

A hatályos magyar büntetôjog továbbra is megtartja a büntetések mellett az intézke-
dések alkalmazásának lehetôségét.

Az intézkedés olyan büntetôjogi jogkövetkezmény, amely bûncselekményhez és
büntetendô cselekményhez is kapcsolódhat. Az intézkedést a bíróság tehát bûnösség
hiányában is elrendelheti. Az intézkedések a büntetôjogban az egyéniesítés megvalósí-
tására hivatottak és a büntetésekkel szemben nem eredményeznek büntetett elôéletet.
Tartalmuk szerint megkülönböztethetünk gyógyító jellegû, izoláló jellegû, vagyoni
szankció jellegû és kifejezetten biztonsági intézkedéseket.

18

32 Forrás: A 2012. évi C. törvényhez fûzött miniszteri indoklás.
33 Legfelsôbb Bíróság Büntetô Kollégiumának 56/2007. BK véleménye.

Old015-245  13/12/13 11:48  Page 18



Az új, 2013. július 1. napján hatályba lépett Btk. a 63–78. §-aiban bôvíti az intéz-
kedések körét, ennek megfelelôen a következô intézkedéseket különbözteti meg: meg-
rovás, próbára bocsátás, pártfogó felügyelet, elkobzás, vagyonelkobzás, kényszer-
gyógykezelés, valamint új intézkedésekként a jóvátételi munka és az elektronikus adat
végleges hozzáférhetetlenné tétele. A törvény intézkedésként határozza meg továbbá a
jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedéseket, oly módon, hogy utal a külön
törvényben szabályozott jogintézményekre.

A korábbi (1978. évi IV. tv.) törvényhez hasonlóan a próbára bocsátás, a megrovás,
illetve a kényszergyógykezelés kizárólag önállóan, büntetés kiszabása helyett alkalmaz-
ható. Ezeknek az intézkedéseknek éppen az a lényege, hogy a bíróság nem szab ki bün-
tetést, mert azt vagy elhalasztja, vagy mellôzi, vagy pedig az elkövetô beszámítási ké-
pességének hiánya miatt nincs helye büntetés kiszabásának. Ennek megfelelôen a
törvény szerint kizárólag önállóan, büntetés kiszabása helyett alkalmazható az új intéz-
kedésként bevezetésre kerülô jóvátételi munka is.

A hatályos Btk. is a pártfogó felügyeletet tekinti az egyetlen olyan intézkedésnek,
amely csak büntetés vagy intézkedés mellett alkalmazható.

Ezen Btk. szerint az elkobzás, illetve vagyonelkobzás bármely büntetés, illetve intéz-
kedés mellett, vagy akár azok nélkül, önállóan is elrendelhetô, akárcsak az új intézke-
désként bevezetésre kerülô elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele is.

3. A büntetés célja a kánonjogban

Az egyházi törvényekben a legfôbb cél mindig a lelkek üdve (salus animarum), mely je-
len esetben egyrészt a tettes megjavításában, másrészt pedig a közösség védelmében,
vagyis az igazságosság helyreállításában, illetve a botrány helyrehozatalában jelenik
meg. A salus animarum elv eredetét tekintve Cicero gondolatát idézi: „Salus populi
suprema lex esto”34, vagyis mint ahogy annak idején a római kor legfôbb célja a salus
populi volt, úgy az Egyházban levô legfôbb közjó a salus animarum kell, hogy legyen.35

A büntetések alkalmazásában sem kerülhet elôtérbe pusztán a szigorú igazságosság, ha-
nem helyet kell, hogy kapjon az irgalmasság.36 Ez kívánta meg azt is, hogy a CIC reví-
ziója során azokat a régi normákat, amelyek nem feleltek meg az új helyzetnek, hatályon
kívül helyezzék.37 Az 1341. kánonban megfogalmazott, a büntetések alkalmazásával
kapcsolatos alapelv a büntetések célját is magába foglalja. E szerint a büntetések célja: 
a botrányt helyrehozatala, az igazságosság helyreállítása és a tettest megjavítása. E há-
rom elv közül az elsô kettô inkább a jóvátevô büntetések révén, a harmadik pedig a gyó-
gyító büntetések révén érhetô el.38 E kánon forrása a CIC (1917) 2214. kánon 2°-ja, mely
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34 De legibus 3, 3, 8.
35 ERDÔ P., „Salus animarum: suprema lex” – A lelkek üdvösségére való utalások szerepe a katolikus egyház

hatályos törvénykönyvében, in Kánonjog 5 (2003) 12–13.
36 URRU, A. G., Punire per salvare, Roma 2001. 134.
37 ERDÔ P., „Salus animarum: suprema lex”, 15.
38 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1. 366 (DE PAOLIS V.).
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idézi a Trentói Zsinat állásfoglalását a büntetést megelôzô lehetôségekkel kapcsolat-
ban.39 Ennek az alapelvnek az egyházon belüli ôsiségét az is jelzi, hogy már a Decretum
Gratiani-ban40 is szerepel ehhez hasonló rendelkezés. Ezért a hatályos CIC-ben a jelen-
legi formában szereplô 1341. kánon teljesen új gondolatot nem hoz, de mégsem mond-
hatjuk azt, hogy egyértelmûen a régi felfogás szellemében van.41

Az egyházi büntetések helyes értelmezéséhez mindenképpen tisztában kell lenni az-
zal, hogy mi is tulajdonképpen a kánoni büntetések célja. Bár a hatályos CIC nem tartal-
maz az egyházi büntetôjog céljáról határozott megfogalmazást, azért nem szabad azt
gondolni, hogy nincs a CIC-nek saját elméleti háttere a büntetések céljával kapcsolat-
ban. A kánoni büntetés a CIC (1917) 2215. kánonjának42 megfogalmazása szerint valami
jótól való megfosztás az elkövetô megjavítása és a tett megbüntetése céljából. A megfo-
galmazásból kitûnik, hogy a büntetés természeténél fogva negatív dolog: jótól való
megfosztás. Alapvetô és legfôbb célja, hogy védje és megôrizze az egyházi közrendet,
továbbá hogy megjavítsa az elkövetôt, visszavezesse a helyes útra, helyreállítsa a meg-
romlott közjót, megszüntesse a botrányokat és másokat is visszatartson az elkövetéstôl.43

De Paolis rámutat arra, hogy az egyházi büntetések mélyen benne gyökereznek a bib-
likus hagyományban és a keresztény gyökerekben, ezért nem mondhatók rájuk, hogy
összeférhetetlenek lennének a keresztényi szabadsággal.44 Sôt, nemcsak a büntetés, ha-
nem a fokozatosság gondolata is megtalálható már az evangéliumban (Mt 18,15–22):
„Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat rád, meg-
nyered testvéredet. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert,
hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egy-
háznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.”

Nagy Szent Gergely így fogalmaz a büntetések kiszabásáról: „Szükséges, hogy az
elöljárók alattvalóik iránt egyrészrôl irgalmat tanúsítsanak, másrészrôl pedig büntetô fe-
nyítéket használjanak… E kettôt, a gyengédséget a szigorral egyesíteniük kell, nehogy 
a túlzott szigorúság az alattvalókat elkeserítse, a túlságos engedékenység pedig gondat-
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39 CIC (1917) Can. 2214. § 2: Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid., sess. XIII, de ref., cap. 1: „Me-
minerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oporte-
re, ut non in eis dominentur, sed illos tanquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo
ab illicitis deterreant, ne, ubi deliquerint, debitis eos poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per huma-
nam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent,
increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas,
plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus
erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est, ut sine
asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si
resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur”.

40 D. 45. cc. 4, 6, 9, 14, 16: FRIEDBERG I. 161–164; D. 86 c. 2: FRIEDBERG I. 298; C. 23 q. 5 cc. 1, 3: FRIEDBERG

I. 928–930. v.ö.: SZUROMI SZ. A., A legsúlyosabb büntetendô cselekmények a kánonjogban, in SZUROMI SZ.
A., Egy mûködô szakrális jogrend, Budapest 2013. 142.

41 DE PAOLIS, V., Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law, 163.
42 CIC (1917) Can. 2215: Poena ecclesiastica est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti

punitionem a legitima auctoritate inflicta.
43 AYRINHAC, H. A. – LYDON, P. J., Penal Legislation in the New Code of Canon Law, New York 1936. 26.
44 GREEN, T. J., The Future of Penal Law in the Church, in The Jurist 35 (1975) 215.
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lanokká tegye… Legyen szeretet, de nem elpuhító, legyen szigor, de nem elkeserítô,
legyen buzgalom, de nem mód feletti, legyen gyengédség, de nem engedékenyebb,
mintsem kellene… Az elöljárók tartsák szem elôtt a szigort és a szelídséget, nehogy a
fenyítékben való szigoruk által a fenyítéket minden szigortól megfosszák… A fegyelem
szigora vezesse a szelídséget és a szelídség mérsékelje a szigort, szóval az egyik a mási-
kat ellensúlyozza, nehogy a szigor túlságossá váljék, az engedékenység pedig köny-
nyelmûvé tegye az alattvalókat.”45

Az 1967. októberi Püspöki Szinódus által jóváhagyott, a CIC reformjára vonatkozó
elveket tartalmazó szöveg 3. pontja megfogalmazza, hogy „a lelkipásztori gondozás le-
hetô legjobb elômozdítása végett, az új jogban… vegyék figyelembe a szeretet, a
mértékletesség… erényét is; ezekkel törekedjenek a méltányosságra, nemcsak a törvé-
nyek lelkipásztori alkalmazásában, hanem magában a törvényhozásban is, és ezért hagy-
ják el a túl szigorú szabályokat, sôt inkább folyamodjanak a buzdításhoz és a meggyô-
zéshez ott, ahol nincs szükség a szigorú jog megtartására.”46 Az új megfogalmazásban is
már más cél volt a törvényhozók elôtt: nem a megtorlás, a büntetés47, hanem a javítás, a
gyógyítás. Ezt mutatja többek között az is, hogy a CIC (1917)-ben még megtorló bünte-
tések (poena vindicativa) az új törvénykönyvben – Szent Ágoston nyomán48 – már mint
jóvátevô büntetések (poena expiatoria) szerepelnek, bár a CIC (1917) 2286. kánonja49 is
használta a megtorló büntetések meghatározásában a delicti expiatio kifejezést. A CIC
revíziója során egy tervezet szerint ezek a büntetések a poena reparatoria elnevezést
kapták volna, de végül az elôbbi kifejezést választották.50

A hatályos jogban a büntetések elsôdlegesen, de nem kizárólagosan pedagógiai cél-
zattal jelennek meg, s csak utána fegyelmi, büntetô jelleggel.51 Azzal, hogy a CIC fenn-
tartja az alapvetô különbséget a gyógyító és jóvátevô büntetések között, meg is határoz-
za a büntetések célját: a tettes megjavítása, a törvényellenes magatartás megszüntetése
és az igazságosság helyreállítása. Gerosa szerint az egyházi büntetés célja, hogy az Egy-
ház tanításának tisztaságát és küldetésének hiteles véghezvitelét biztosítsa.52 Ennek
megfelelôen, amikor valakit egy hivatal ellátásával megbíznak, mind az egyházi ható-
ság, mind pedig a rábízottak részérôl elvárt, hogy feladatát a legmegfelelôbben vigye
végbe, ha pedig ez nem így van, akkor az egyházi hatóság feladata, hogy mindent meg-
tegyen a megromlott rend helyreállítása érdekében. Ebben is megnyilvánul az emberi
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45 Mor. Dist. 45. c. 9. idézi: BÁNK J., Kánoni jog, II., Budapest 1960. 736.
46 Idézi: LEFKÁNITS GY., Néhány megjegyzés a büntetô óvintézkedésekkel kapcsolatban (Az 1339. kánon értel-

mezése), in Kánonjog 6 (2004) 113. 
47 NEDUNGATT, G., Poena expiatoria in CIC – A terminological note, in Periodica 101 (2012) 628.
48 „Qui hoc opinantur nullas poenas nisi purgatorias volunt esse post mortem, ut, quoniam terris superiora sunt

elementa, aqua, aer, ignis, ex aliquot istorum mundetur per expiatorias poenas, quod terrena contagine con-
tractum est.” (AURELIUS AUGUSTINUS, De Civitate Dei, 21, 13).

49 CIC (1917) Can. 2286: Poenae vindicativae illae sunt, quae directe ad delicti expiationem tendunt ita ut
earum remissio e cessatione contumaciae delinquentis non pendeat.

50 Communicationes 7 (1975) 169.
51 MCDONOUGH, E., Sanctions in the 1983 Code: Purpose and procedures; progress and problems, 207.
52 GEROSA, L., Penal Law and Ecclesiastical Reality: the Applicability of the Penal Sanctions laid down in the

New Code, in Concilium 1986. 61.
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személy tisztelete valamint az irgalom, mint az üdvösség eszköze, hiszen a büntetés
csak mint végsô eszköz szerepel, a cél, az üdvösség elérése érdekében. A kánoni bünte-
tôjogban a büntetés nem csupán az ember méltóságáról, hanem a megkeresztelt ember-
nek, mint kereszténynek a méltóságáról, az Egyházban való jogállásáról és az Egyház
közösségében való életérôl szól.53 Mind az egyén, mind pedig az egész közösség lelki
élete és épsége az elsôdleges cél az egyházi büntetésekben,54 ezért a büntetés céljai közt
szerepel a közösség védelme is.55 „A büntetést tehát, mint fegyvert, az igazság adja az
Egyház kezébe, amelyet azonban csak akkor és csak úgy szabad használni, amint a köz-
jó (bonum commune) kívánja.”56

Az Egyházon belüli legfôbb jó mindig az Egyház közjava, vagyis a lelkek üdve, a
salus animarum, a legfôbb cél, ami vonatkozik az egyén lelki üdvére és az egész közös-
ségére is. A kettô azonban egyáltalán nem zárja ki egymást, hanem sokkal inkább
ugyanannak a jónak két oldalról való megközelítése. A salus animarum, vagyis a teoló-
giai értelemben vett üdvösség az Egyház legfôbb célja, és mint közösség jogrendje szá-
mára a legfôbb közjó is.57 Az Egyház legfôbb közérdeke nem vezethetô le egyszerûen az
egyes Egyháztagok alanyi jogaiból, hanem csak az Egyház Krisztustól kapott küldetésé-
bôl, amely az Egyház valódi intézményesítô tényezôje és létének értelme. Éppen ezért
az Egyházban levô közérdeket és magánérdeket nem lehet mereven elválasztani egy-
mástól, mert az Egyház legfôbb célja az egyes emberek üdvössége.58 Egy közösség (je-
len esetben az Egyház) végsô célja nem a tagok egyéni java, hanem a közösség java,
ezért lehetséges törvényeket hozni, a jogokat korlátozni, büntetéseket kiszabni a közjó
érdekében. Ahogy Montesquieu szentenciája mondja: „Le bien particulier doit céder au
bien public. – Az egyén javánál a köz java elôrébb való.”

Az Egyházban a közjó nem az egyén jogainak korlátja, hanem mint a nagyobb jóra és
pozitív cselekedetekre buzdító tényezô. Aquinói Szent Tamás megfogalmazza: „Deus
enim non delectatur in poenis propter ipsas, sed delectatur in ordine suae iustitiae quae
hoc requirit.”59 Az egyházi közösség nem az egyének egyesülésébôl létrejövô közösség,
hanem a Krisztus által alapított Egyház közössége, amelynek az egyes emberek a tagjai.
Az Egyházban az (egyéni) jogok védelme ezért nem abszolút érvényû,60 az egyén jogai-
nak irányítása (akár korlátozása is) az illetékes elöljáró részérôl megengedett (223. kán.
2. §). Mivel pedig a jogok között létezik egyfajta hierarchikus rend, ezek összeütközése
esetén értelemszerûen a magasabb rendûek elsôbbséget élveznek.61
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53 ERDÔ P., Egyházjog (Szent István Kézikönyvek 7), Budapest 2003.3 599.
54 GREEN, T. J., The Future of Penal Law in the Church, 217.
55 ASTIGUETA, D. G., La pena come sanzione: un contributo su questo concetto, in Periodica 101 (2012) 520–522.
56 BÁNK J., Kánoni jog, II. 719.
57 ERDÔ P., „Salus animarum: suprema lex”, 16.
58 ERDÔ P., Az egyházjog teológiája, 177.
59 Summa, Ia, IIae, qu. 87, a. 3, ad 3.
60 MORRISEY, F. G., The Advocate for the Accused and the Right of Defense, in DUGAN, P. M. (ed.), Advocacy

Vademecum, Montréal 2006. 5. 
61 ZWIFKA, D. A., Regulation of the Rights of Individuals for the Common Good: An Analysis of Canon 223 §2

in Light of American Constitutional Law As Articulated in Opinions of the Supreme Court of the United
States, Washington DC 1997. 29. ÖRSY, L., Theology and Canon Law: New Horizonts for Legislation and
Interpretation, Collegeville MN 1992. 53–60, 78, 80.
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Ahogy az Egyház közjava nem az egyes emberek javának együttese, hanem a lelkek
üdvössége, úgy egy kánoni értelemben vett büntetendô cselekmény esetén sem az a sze-
mély az igazi áldozat, akinek a kárára azt elkövették, hanem maga az Egyház, amelynek
tagja a sértett. Az Egyházon esett sérelem megnyilvánulása csupán az egyén kárára oko-
zott büntetendô cselekmény, amit akár egy Egyháztag által, akár pedig egy Egyháztag
kárára követtek el. A „megtorlásra” nem az egyénnek, mint egyedülálló személynek van
joga, hanem az egész Egyház közösségének, akiknek a sértett és/vagy az elkövetô tagja,
és ezért elsôsorban maga az Egyház érdemli meg a védelmet. Az Egyház joga – és egy-
ben kötelessége is –, hogy a megromlott rendet „minden eszközzel” helyreállítsa. Ehhez
kell kiválasztani azokat az eszközöket, amikkel elérhetô a cél: a botrány helyrehozatala,
az igazságosság helyreállítása és a tettes megjavítása. Így tehát a büntetés az Egyházon
belül nem öncél,62 hanem az üdvösségnek, mint legfôbb célnak az eszköze.63 Ennek a
célnak az elérése érekében pedig lehetôsége van az ordináriusnak arra, hogy kisebb sú-
lyú büntetendô cselekmények, vagy annak nem minôsülô szabálytalanságok esetén fe-
gyelmi intézkedéseket hozzon.64 Ha pedig mégis büntetések alkalmazására kerül sor, a
büntetôeljárás (akár közigazgatási, akár bírói) célja, hogy helyes egyensúlyt találjanak 
a közösség java iránti igény és a vádlott jogai között,65 és a büntetés alkalmazása tényle-
gesen csak végsô eszköz, extrema ratio legyen a megromlott igazságosság helyreállítá-
sában.

Figyelni kell továbbá arra is, hogy míg egy büntetendô cselekmény jogi oldalát vizs-
gálják, nehogy a pasztorális-lelki oldal háttérbe szoruljon.66 Egy-egy büntetendô cselek-
ménynek összetett háttere van: lelki, pszichés, orvosi okai, az emberekkel való kapcso-
latokra gyakorolt hatásai, továbbá kánonjogi és esetleg világi jogi következményei. Sok
esetben elôfordul, hogy egy-egy büntetendô cselekmény nem önmagában a probléma,
hanem más problémák következménye.67 Így egy ilyen büntetendô cselekménynek a
szankcionálása még nem jelent megoldást a tényleges problémára. Ilyenkor a problémát
magát kell feltárni,68 mert az annak megfelelô más, gyógyító terápiák alkalmazása, és
nem a büntetés alkalmazása jobban elôsegítheti a bûnös megjavítását – meggyógyítá-
sát –, mint egy szoros értelemben vett büntetés. Azonban nem mindig a büntetés alkal-
mazásától való eltekintés szolgálja legjobban az egyén üdvösségét; a botrány és a kár
helyrehozatala, a rossz példa, illetve az igazságosság helyreállítása adott esetben nagyon
is megkövetelheti a büntetési kiszabását.69

A kánonjogban leírt, büntetést megelôzô lelkipásztori-fegyelmi eszközök megfelelô
használatával a legtöbb esetben el lehet érni a büntetés célját, nem szükséges a szoros ér-
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telemben vett büntetéseket alkalmazni, és mégsem maradnak az elkövetett cselekedetek
válasz nélkül. Az eljárásokban mindenképpen dominálnia kell két szempontnak: a rész-
vétnek és a felelôsségnek. A részvétnek a sérelmet szenvedettekkel szemben kell fenn-
állnia, hogy az Egyház nem hagyja szó nélkül jogaik megsértését, továbbá részvéttel
kell lenni az elkövetô iránt is; a felelôsség pedig az igazság keresését jelenti, valamint a
megfelelô jóvátétel megadását.70

4. Kánonjogi méltányosság

A kánonjogi méltányosság (aequitas canonica) a 19. kánon megfogalmazása szerint a
törvény alkalmazásának egyik elve. Ahogy VI. Pál pápa megfogalmazta: irgalommal
mérsékelt igazságosság.71 Chiappetta szerint a méltányosság egy olyan felsôbb, az igaz-
ságosság és a szeretet közötti etikai-jogi elv, amely azt célozza meg, hogy a formaliz-
mus hibáját eltakarja, és ezáltal emberibbé tegye a jogalkalmazást és a jogértelmezést.
Ahogy képtelenség a jogot az igazságosság nélkül elképzelni, ugyanúgy nem lehet a jo-
got a méltányosság nélkül elgondolni, mert e nélkül az egyes esetekben az igazságosság
megvalósíthatatlan lenne. A canonica szó az aequitas mellett a nyitottságot, a vissza-
fogottságot, a toleranciát jelenti.72 A fogalmak, vagyis a törvények ugyanis sohasem
mondják ki a teljes igazságot, hiszen a tények önmagukban értelmezhetetlenek. Aymans
szerint a kánonjogi méltányosság olyan dinamikus jogelv, ami közelebb viszi a jog-
rendet a céljához, ahhoz, hogy a krisztushívôk üdvét elôsegítse; olyan elv, amit fejlett
jogérzékkel az üdvösség érdekében kell és lehet alkalmazni.73 Ennek megfelelôen a bün-
tetések alkalmazásában a bíró (vagy ordinárius) ne legyen se elnézôbb, se pedig szigo-
rúbb, mint a törvényhozó.74 Az egyházi elöljáróknak, különösen a megyéspüspököknek
minden büntetés alkalmazása elôtt figyelembe kell venniük, hogy ôk „pásztorok” és
nem „elnyomók”, irányítaniuk kell a papokat nem pedig uralkodniuk fölöttük, buzdítás-
sal és figyelmeztetéssel vezetni ôket, hogy térjenek le a törvénytelen útról, szeretettel
korholva ôket.75

Erdô Péter szerint a kánoni rugalmasság76 életfontosságú az egész kánonjog számára.
Az aequitas canonica a lelkek üdvére irányul, ami az egyházi communio lényegi eleme. 

Mivel az Egyház jogrendszere nem pusztán szabályok írásba foglalását jelenti, ha-
nem sokkal inkább az erkölcsi (vagyis Istentôl jövô) törvények megtartását és megtarta-
tását célozzák, az igazi cél nem egy szabályrendszer betû szerinti megtartása, hanem az
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Istennel és Egyházban, az Isten népének közösségében való helyes együttélés, ami a lel-
kek üdvösségének alapja. Ezt váltja életre a kánonjogi méltányosság, amikor segít el-
szakadni a törvény betûjétôl az igazságosság irányába, ami által is érvényessé válik a
Regulae Iuris kijelentése: „Nem vitás, hogy az sérti meg a törvényt, aki betûjét megtart-
va, annak szelleme ellen vét.”77 A kánonjogi méltányosságban az elöljáró jobban ügyel a
jogszabály szellemére, mint a betûjére, hogy az igazságosságot emberségesen, vallásos
lelkülettel és szeretettel keresse, egyszerre tartsa szem elôtt az egyházi közösség termé-
szetfeletti célját és az egyes hívôk üdvösségét.78

5. A bûn és a büntetendô cselekmény közti különbség

Századokon keresztül nem volt egyértelmû elválasztás a vezeklés, a fegyelmi intézkedés
és a szoros értelemben vett büntetések között, de az Egyház sohasem hagyta szó nélkül 
a törvénysértôket.79 Idôvel azonban felismerhetôen szétvált a három út és kikristályoso-
dott a kánoni büntetôjog egyik alapelve, mely szerint „minden bûncselekmény bûn, de
nem minden bûn bûncselekmény” kifejezi, hogy kánonjogi értelemben akkor beszélünk
bûncselekményrôl, ha az isteni, természeti, vagy tételes egyházi törvény megsértése
olyan mérvû és külsô fórumon is megnyilvánuló, hogy az egyházi hatóságnak közbe
kell lépnie a megromlott rend helyreállítása érdekében. Nem minden elkövetett bûnt le-
het az Egyházon belül külsô fórumon szankcionálni. Ennek oka, hogy bármely emberi,
belsôleg rossz cselekedet, amíg nem érinti a társadalmi (külsô egyházi) rendet, nem tar-
tozik a büntetô hatalom hatáskörébe és nem számít büntetendô cselekménynek mindad-
dig, amíg nincs hozzá kánoni szankció kapcsolva.

Minden büntetendô cselekmény mögött valamilyen megsértett egyházi érték áll.80

Bár alapvetôen az erkölcsi törvény megsértése a bûn, és a (büntetô)jogi törvény megsér-
tése a büntetendô cselekmény, de a büntetendô cselekmények esetén is alapjaiban egy
erkölcsi értelemben vett törvény megsértése jön létre, amihez az egyházi törvényhozó
külsô, kánoni büntetést fûzött. Ezzel kapcsolódik egybe a két különbözô, az erkölcsi és a
jogi rend. A kánoni büntetéssel nem szankcionált bûnöknél sem tagadható azonban azok
egyházi közösséget is sértô mivolta. Bár minden bûn, legyen az a legtitkosabb módon
elkövetett is, nemcsak az Istent, hanem az egész egyházi közösséget is sérti, mégis, bíró-
ságon csak a nyilvános bûntetteket lehet tárgyalni.81

A bûn és büntetendô cselekmény merev elválasztásáról a kánonjogban nem lehet be-
szélni. De ahogy igaz az, hogy a kánoni rendszerben nem minden büntetendô cselek-
mény, ami tilos, az is igaz, hogy nem minden törvényes, amihez nincs kánoni büntetés
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kapcsolva. Három olyan terület van, amit nem szabad összekeverni: erkölcsi, jogi és
büntetôjogi. Az utóbbi, magasabb szintek magukba foglalják az elôbbi szinteket, viszont
fordítva ez nem igaz.82 Az egyházilag büntetendô cselekmények mindig valamilyen
Egyház-ellenes megnyilvánulások. Egy tisztán isteni törvény megsértése nem feltétlenül
büntetendô cselekmény, mert lehet, hogy az Egyház külsô rendjére nincs hatása, de az
1399. kánon alapján egy megsértett erkölcsi (tehát isteni) törvényt is lehet szankcio-
nálni. Ennek megfelelôen más a bûnért járó büntetés (elégtétel) és más a büntetendô cse-
lekményért járó büntetés is, kiszabásukban, tartalmukban és elengedési módjukban is.
Amikor nem történt kánoni értelemben vett büntetendô cselekmény, az elöljáró nem al-
kalmazhat büntetést; de ez nem zárja ki, hogy az Egyház közrendjének megsértése, még
ha az nem is büntetendô cselekménybôl fakad, maga után vonjon valamilyen fegyelmi
intézkedést, ami megakadályozhatja, hogy a helyes útról letért személy ténylegesen
büntetendô cselekményt kövessen el. 

Nem szabad kizárólag szigorúan pozitív jogi alapúnak tekinteni az egyházi törvénye-
ket, hiszen – idônként igaz, hogy csak közvetve, de – egyértelmûen isteni jogi erede-
tûek. Emiatt nem is lehet pontosan meghatározni az isteni és tisztán egyházi törvények
közötti határvonalat sem.83 Lombardía kifejti, hogy az isteni és tisztán emberi jog között
egy természetes folyamatosság létezik, vagyis ha az egyházi jogrendszer egy részét
„pusztán emberi” jelzôvel illetjük, azt a benyomást kelthetjük, hogy az ilyen jellegû in-
tézmények és törvények léte csupán esetleges.84

A bûn és bûncselekmény közti különbségrôl részletesen ír Erdô Péter Bûn és bûncse-
lekmény címû könyvében.85
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II. TEENDÔK BÜNTETENDÔ CSELEKMÉNY ÉSZLELÉSE 
ESETÉN

Minden esetben, amikor az ordinárius legalább valószínû (veri similem) tudomást szerez
egy büntetendô cselekmény elkövetésérôl, vagyis ha úgy ítéli, hogy a beérkezett infor-
máció olyan jellegû, ami alapján komoly valószínûséggel feltételezhetô, hogy elkövet-
ték a büntetendô cselekményt, az 1717–1719. és 1341. kánonok figyelembevételével az
alábbiakat kell megállapítania:

– van-e alapja a feljelentésnek;
– az elkövetett cselekedet kánonjogilag büntetendô cselekmény-e és büntethetô-e;
– szükség van-e eljárás alkalmazására;
– ha nincs szükség eljárásra, milyen egyéb lelkipásztori eszköz alkalmazható;
– ha eljárásra van szükség, akkor az bírói vagy közigazgatási legyen;
Az elôzetes vizsgálat kapcsán az ordináriusnak négy határozatot kell meghoznia: 

(1) feljelentés elfogadásáról, (2) az elôzetes vizsgálat megindításáról, (3) annak befeje-
zésérôl és (4) a további teendôkrôl. A gyakorlatban az elsô és a második határozat, vala-
mint a harmadik és a negyedik határozat egybekapcsolódhat. Az 1341. kánon, mely a
büntetések helyett alkalmazható egyéb lehetôségekrôl szól, feltételezi az elôzetes vizs-
gálat elvégzését, hiszen ennek eredménye határozza meg a további teendôket.

1. Információszerzés

A CIC (1917) 1935–1946. kánonjaival ellentétben a hatályos CIC nem határozza meg,
hogy a büntetendô cselekményrôl való információszerzés milyen formában történhet.
Ez lehet közhír, feljelentés, panasz, vagy történhet vizsgálat alapján. A feljelentést pa-
nasznak nevezzük, ha azt maga a sértett tette. Beszerezheti az ordinárius a hírt közvetve,
médián keresztül, munkatársaktól vagy az elkövetéskor jelenlévô személyektôl, vagy
közvetlen módon, pl. a 396. kánonban leírt látogatás során. Ha az ordinárius szabályta-
lanságot észlel, hivatalból is köteles eljárni a 392. kánon alapján.86 A feljelentés megté-
telének joga visszavezethetô a 223. kánon 1. §-ára, ami elôírja minden krisztushívô ré-
szére az egyházi közérdek védelmét, illetve a 213–214. kánonokban szó van arról, hogy
a krisztushívôknek joguk van arra, hogy az Egyház lelki javaiból a törvény szerint ré-
szesülhessenek, valamint hogy az Isten kultikus tiszteletét és a lelki életüket az Egyház
törvényei szerint éljék meg. Amennyiben ezt bárki akadályozza vagy megsérti, az ellen
joguk és kötelességük fellépni, olyan formában, hogy feljelentést tesznek az egyházi ha-
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tóságnál. A feljelentési kötelezettség a CIC (1917) 1935. kánon 2. §-ában87 még elô is
volt írva bizonyos esetekben. Bárki tehet feljelentést az egyházi hatóságoknál, nemcsak
megkeresztelt vagy katolikus. Klerikusoknak kötelességük is (a gyónási titok tisztelet-
ben tartásával) a feljelentés megtétele, hiszen ôk, mint a lelkek üdvének szolgái különö-
sen is felelôsek az Egyház rendjéért.88 A feljelentést tágan kell értelmezni, ide tartozik
minden, ami hírül adja az egyházi hatóságnak a büntetendô cselekményt. Ha az csak
szóban történt vagy a formai elôírásokat nélkülözte, az ordináriusnak, illetve a jegyzô-
nek írásba kell foglalnia és azt a feljelentést tevônek alá kell írnia.89 Az Apostoli Szigna-
túra 1986. szeptember 30-án kelt döntése90 értelmében magánszemély nem jogosult bün-
tetôeljárás vagy elôzetes vizsgálat megindítására, csak az illetékes hatóság. Az illetô
joga, hogy a büntetendô cselekményt a hatóságnak jelentse, és az ordinárius dönti el,
hogy ennek ismeretében mi a teendô.91

A CIC nem tartalmaz kifejezett rendelkezést arra, hogy egy büntetôügyben a saját
vagy a helyi ordináriusnak kell eljárnia. Az elôzetes vizsgálat elindítására vonatkozó il-
letékesség esetére is alkalmazni kell az általános illetékességre vonatkozó elôírásokat,
valamint figyelembe kell venni az esetleges fenntartásokat (1405–1416. kánonok). Te-
rületi kritérium alapján, vagyis a forum delicti szerint, az az ordinárius számít helyinek,
akinek a területén belül a büntetendô cselekményt elkövették, sajátnak pedig az, akinek
a területén a gyanúsított lakóhelye vagy pótlakóhelye van, vagy lakóhely nélküliek ese-
tén ahol ténylegesen tartózkodik (forum domicilii). Klerikusok esetén a saját ordinárius
(megyéspüspök) az, akinek az egyházmegyéjébe inkardinálva van. A büntetendô cse-
lekmény tárgya és anyaga szerinti hatáskörre vonatkozóan az 1411. kán. 2. §. alapján:
ahol a kötelezettség keletkezett, vagy ahol azt teljesíteni kell, ott is felelôsségre vonható
az elkövetô. Célszerûbb, ha forum delicti szerinti ordinárius intézkedik, hiszen a bizo-
nyítékok összegyûjtése könnyebb azon a helyen, ahol a büntetendô cselekmény volt.
Ennek megfelelôen feljelentést is csak az az ordinárius fogadhat el, aki valamilyen
szempontból illetékes.92 Személyi hatásköri cím alapján vannak azonban kivételek: a bí-
boros, pápai követ vagy püspök felett csak a római pápa ítélkezhet, valamint szerzetes
felett csak a saját elöljárója (1405. kán., 1444. kán., 1427. kán.)93. Amennyiben egy bün-
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nyekben ezenfelül kormányzati hatalommal is bírnak, mind külsô, mind belsô fórumon. A laikusi szerzetesi
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tetendô cselekmény során szerzetes is érintett, értesíteni kell az elöljáróját, illetve a pap
megyéspüspökét, ha olyan papról van szó, aki más egyházmegyébe van inkardinálva,
mint ahol a büntetendô cselekményt elkövette. 

A feljelentésekkel kapcsolatban az ordinárius nem maradhat közömbös, hiszen a 
392. kánon alapján feladata az Egyház fegyelmét elômozdítani és törvények megtartását
sürgetni. Kötelessége megvizsgálni, mi a feljelentés alapja, mennyire hitelt érdemlô, 
és ennek függvényében kell intézkednie az elôzetes vizsgálat megindításáról vagy el-
hagyásáról. Még a teljesen szavahihetô személytôl származó feljelentés esetén sem sza-
bad elfelejtkezni az ártatlanság vélelmének fontosságáról.94 A CIC (1917) 1942. kánon
2. §-ával95 ellentétben a feljelentést nem kell alapvetôen elutasítani, ha az név nélkül tör-
tént, vagy ha a feljelentô a feljelentett személy ellensége.96 Név nélküli feljelentés is tar-
talmazhat olyan konkrét adatokat vagy információkat, amik alapján további lépések te-
hetôk. 

2. Elôzetes vizsgálat

A feljelentést megvizsgálva kell az ordináriusnak döntenie, hogy kell-e elôzetes vizsgá-
latot (praelimina investigatio) indítani. Ordináriuson itt a megyéspüspököt értjük, vagy
az ilyen esetekre különleges felhatalmazással rendelkezô püspöki helynököt. Ha elôze-
tes vizsgálatot az általános vagy püspöki helynök akar kezdeményezni, akkor a 480. ká-
non értelmében a megyéspüspökkel egyetértésben kell eljárnia. A bírósági helynök, mi-
vel nem ordinárius, nem rendelhet el elôzetes vizsgálatot.97 Az elôzetes vizsgálat nem a
tényleges adminisztratív vagy bírói eljárás része, hanem olyan kötelezô jogi lépés, amit
alkalmazni kell a büntetés kimondására vagy kinyilvánítására szolgáló eljárás elôtt. E
nélkül azok nem indíthatóak meg, leszámítva azokat az eseteket, amikor az elkövetett
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intézményekben a kánon potestas regiminis executiva-t tesz lehetôvé az elöljárók számára. Nem vonatkozik
a megyéspüspöktôl való függetlenség a szerzetesekre a 392. és 394. kánonok által megfogalmazott esetek-
ben, vagyis az ige szolgálata, a szentségek és szentelmények végzése, azaz az apostoli tevékenység esetén,
melynek összehangolása, irányítása és felügyelete a megyéspüspök feladata. Az 1320. kánon alapján a helyi
ordinárius jogosult büntetést kiszabni a szerzetesekre, ám csak azokban az esetekben, amikben a szerzetesek
neki alá vannak rendelve, azonban törvényekkel nem, csak paranccsal fenyítheti ôket, de szükség esetén
büntetôhatározattal vagy bírói eljárással büntetést szabhat ki rájuk. (MIZIŃSKI, A. G., Il ruolo dell’ordinario
nell’ambito penale, in Apollinaris 77 (2004) 320. SANCHIS, J., La legge penale e il precetto penale (Ateneo
Romano della Santa Croce. Monografie giuridiche 7) Milano 1993. 152–153. LÜDICKE, K. (Hrsg.), Münste-
rischer Kommentar, Can. 1320/3 (LÜDICKE, K.). A 679. kánon szerint a megyéspüspök igen súlyos és sürgôs
okból kitilthatja a szerzetest az egyházmegyéje területérôl ha a nagyobb elöljáró azt elmulasztotta, és a me-
gyéspüspök értesítette az illetô szerzetes elöljáróját. Az esetet rögtön jelenteni kell a Szentszéknek.

94 URRU, A. G., Considerations on Imposing Penalties in Specific Cases, in DUGAN, P. M. (ed.), The Penal
Process and the Protection of Rights in Canon Law, Motréal 2005. 294.

95 CIC (1917) Can. 1942 §2: Nihili faciendae sunt denuntiationes quae ab inimico manifesto, aut ab homine
vili et indigno proveniunt, vel anonymae iis adiunctis iisque aliis elementis carentes, quae accusationem
forte probabilem reddant.

96 SANCHIS, J. M., L’indagine previa al Processo Penale, 519. ARRU, C., Natura e finelità dei rimedi penali e
delle penitenze con particolare riguardo ai provvedimenti cautelauri urgenti nel caso di accuse odiose nei
confronti di ministri sacri, Roma 2002. 47.

97 ERDÔ P., Szempontok az egyházi büntetôjog hatékonyságához, 446–447.
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büntetendô cselekmény már nyilvánosságra került, és fölösleges az elôzetes vizsgálatot
lefolytatni. Ilyen esetekben csak a bizonyítékok összegyûjtése szükséges.98 Sajnálatos
módon az elôzetes vizsgálatra gyakran nem fordítanak kelô figyelmet, vagy csak na-
gyon röviden, mintegy pro forma foglalkoznak vele. A vizsgálat nem megfelelô lefoly-
tatásából azonban komoly problémák lehetnek az eljárás további szakaszaiban, amikor
az ügy már a bíróság elé került.99

Az elôzetes vizsgálat nem egyezik meg a büntetôper vizsgálatával (1428. 1. §), sem
más megelôzô vizsgálatokkal, mint pl. a plébános elmozdítása (1742. kán. 1. §), a szer-
zetes elbocsátása (694. kán. 2. §; 697. kán. 1°), vagy a határozatok kiadása (50. kán.)
elôtti vizsgálattal. Az elôzetes vizsgálat és a büntetôeljárás során lefolytatott vizsgálat
céljában is különbözik egymástól. Az elôbbi célja, hogy összegyûjtse azokat az eleme-
ket, amelyek alapján az ordinárius eldöntheti, hogy milyen további intézkedést tart cél-
szerûnek, az utóbbi pedig az ítélet meghozatalához szükséges erkölcsi bizonyosság
megalapozásául szolgál.100 Az elôzetes vizsgálat közigazgatási jellegû, de nem közigaz-
gatási eljárás, a vizsgálat következményeinek azonban közigazgatási jellege van;101 az el-
járást megindító és lezáró döntésekben az ordinárius a végrehajtó hatalmát gyakorolja.102

a) Az elôzetes vizsgálat megindítása
Az elôzetes vizsgálat az ordinárius információszerzést követô határozatával kezdôdik,
amikor megállapítja, hogy van-e alapja a feljelentésnek és szükséges-e a vizsgálatot
megindítani. Nem elég a büntetendô cselekményrôl való formális értesülés a vizsgálat
megindításához, azt az ordináriusnak külön határozattal kell megindítania.103 A megindí-
tásának oka lehet az is, ha az civil hatóságok már megkezdték az adott büntetendô cse-
lekménnyel kapcsolatban a nyomozati eljárást, ha a tett mind az egyházi, mind pedig a
világi fórumok elôtt büntetendô; de az állami vizsgálat önmagában nem elegendô indok
az elôzetes vizsgálattól való eltekintésre vagy annak lezárására.104 Bármekkora is legyen
a társadalmi nyomás, az Egyháznak a saját belsô jogrendjét kell követnie, annál is in-
kább, mert a világi büntetôjogi elvek és elvárások számos esetben nincsenek összhang-
ban a kánoni büntetôjoggal: „Az egyházi hatóságok irányában megfogalmazott világi el-
várások meglehetôsen szelektívek, és számos esetben igényeik nincsenek összhangban a
büntetôeljárásoknak a kontinentális jogrendszerekben bevett alapelveivel (pl. folyamat-
ban lévô elôzetes vizsgálat, vagy ítélettel még le nem zárult büntetôeljárás adatainak a
nyilvánosságra hozhatatlansága); mindeközben nagyon gyakran nem rendelkeznek kel-
lô mennyiségû ismerettel és tapasztalattal az egyházi büntetendô cselekmények rendsze-
rérôl, határozott kategóriáiról, az egyházi büntetôeljárás lefolytatásának jellegzetessé-
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geirôl, és az egyes – megfelelô módon bizonyított ügyekben – az Egyház rendelkezésére
álló szankciókról. Hangsúlyosan igaz ez az ún. külsô és belsô fórum területével kapcso-
latosan”105. 

A beismerés106 vagy a tettenérés elegendô ok az elôzetes vizsgálattól való eltekin-
tésre,107 de a bizonyítékokat ilyenkor is össze kell gyûjteni. A vizsgálat megindításáról
vagy elhagyásáról az ordináriusnak kell döntenie, azonban ehhez másoktól tanácsot kér-
het, ügyelve arra, hogy a megvádolt személy jó híre sérüljön. Maga az elôzetes vizsgálat
is védi a megvádolt személy jó hírét108 abból a szempontból, hogy kiszûri a hamis felje-
lentéseket és nem teszi ki fölösleges zaklatásnak az ártatlanul megvádolt személyt,109 vi-
szont a nem megfelelôen lefolytatott elôzetes vizsgálat meg is sértheti a jó hírét.110 Nem
kell bûnösnek tekinteni azt, aki ellen feljelentést tesznek, hisz ez nagyon gyakran csak
rágalmazás.111 Amennyiben bebizonyosodik a hamis feljelentés, a feljelentôvel szemben
kánoni eljárás indítható az 1390. kánon 1. §-a alapján. Felvetôdhet az igény arra, hogy
olyan büntetendô cselekményt is definiáljon az Egyház, ami a világi hatóságok elôtt tett
hamis feljelentéseket szankcionálja. Az egyetemes jogban ilyen törvény nincs, de a rész-
leges jog adott esetben létrehozhat, legalább az 1399. kánon megfelelô alkalmazásával.

Nem szabad pusztán azon az alapon eltekinteni a vizsgálattól (és minden egyéb esz-
köztôl), mert az illetô eddig példás életet élt, és nem feltételezhetô róla egy ilyen csele-
kedet, de akkor sem lehet eltekinteni a vizsgálattól, és rögtön a büntetôeljárást megindí-
tani, ha a megvádolt személy már korábban követett el törvénytelenséget.112 Az, hogy a
feljelentés során megszerzett információ mennyire valószínû vagy nyilvánvaló, arról az
ordináriusnak kell döntenie.113 A vizsgálat megindítása fölösleges, ha egyértelmûen kitû-
nik, hogy a feljelentés teljesen alaptalan, vagyis egyáltalán nem feltételezhetô, sôt szinte
biztos, hogy a megvádolt személy nem követett el büntetendô cselekményt. Nem kell
vizsgálatot indítania azokban az esetekben, amikor a büntetendô cselekményrôl való hí-
rek bizonytalanok, mivel ilyen esetben nincs szó „valószínû tudomásról”. Akkor sem
kell megindítania az elôzetes vizsgálatot, ha az elkövetett büntetendô cselekmény annyi-
ra közismert, hogy a büntetôeljárás azonnal megkezdhetô. Az elôzetes vizsgálat megin-
dításának kötelezettsége tehát nem abszolút.

Az elôzetes vizsgálatot megindító határozattal az ordinárius még nem azt jelentette
ki, hogy büntetendô cselekmény történt, hanem csak azt, hogy olyan körülmények áll-
nak fenn, ami alapján feltételezhetô egy büntetendô cselekmény megtörténte. Ezért a ha-
tározat megfogalmazásánál nagyon ügyelni kell arra, hogy az ne olyan legyen mintha
vádemelés vagy ítélet lenne. Csupán azt kell benne leírni, hogy információk jutottak 
a hatóság birtokába egy esetleges büntetendô cselekménnyel kapcsolatban, és vizsgálat

31

105 SZUROMI SZ. A., A legsúlyosabb büntetendô cselekmények a kánonjogban, 142.
106 ARRU, C., Natura e finelità dei rimedi penali e delle penitenze, 47.
107 LAGGES, P. R., The Penal Process, 402.
108 BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.), New Commentary, 1557 (GREEN, T. J.).
109 SCICLUNA, CH. J., Clerical Rights and Duties, 275.
110 URRU, A. G., Considerations on Imposing Penalties, 289.
111 MORRISEY, F. G., Procedures to Be Applied, 45, 47.
112 LAGGES, P. R., The Penal Process, 402.
113 ERDÔ P., Szempontok az egyházi büntetôjog hatékonyságához, 446.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 31



indul a helyzet feltárására és a felelôsség megállapítására. Csak a vizsgálatot lezáró ha-
tározatban lehet a cselekedet megtörténtérôl vagy az elkövetô felelôsségérôl vagy beszá-
míthatóságáról szólni,114 de még mindig nem olyan megalapozottsággal, mint a büntetô
eljárás végén az ítéletben vagy az azzal hasonló értékû határozatban.

b) Az elôzetes vizsgálat végzôje
Az elôzetes vizsgálatot végezheti maga az ordinárius, de elvégezheti bármilyen más al-
kalmas személy is. A vizsgálat végzôjének a feladata, hogy utánajárjon az ügynek és a
körülményeknek; megkülönböztesse a tényeket és a híreszteléseket, a gyanút, a vélemé-
nyeket, vizsgálja a gyanúsított személyiségét és korábbi magatartását.115

Az elôzetes vizsgálatot régen az ún. zsinati bírák végezték,116 a mai jogrendben az
végzi, akire az illetékes hatóság ezt rábízza.117 Végezheti maga az ordinárius is egymaga,
anélkül, hogy bárki mást abba belevonna, vagy azzal megbízna. Ha másra bízza a vizs-
gálat végzését, ez a megbízás az elôzetes vizsgálatot megindító ordináriusi határozattal
történik, ami a feljelentést elfogadó határozattal egybefoglalva is lehet.118 Bár megvan a
joga a megyéspüspöknek, hogy személyesen járjon el az elôzetes vizsgálatban, de ez
nem tûnik célszerûnek. Egyrészt azért, mert neki objektíven kell szemlélni a tényeket és
eredményeket, a személyes belebonyolódás megzavarhatja ezt a feladatát,119 másrészt
pedig egy nálánál alacsonyabb hatóság (pl. általános helynök) döntését szükség esetén
felül tudja bírálni.120 Ne is avatkozzon bele lehetôleg a megyéspüspök személyesen az
elôzetes vizsgálatba121 (és semmilyen más eljárásba, ha azt nem ô végzi), próbáljon füg-
getlen maradni, hogy ne legyen összeütközés a (lelki)pásztori és büntetést alkalmazó
tisztségekben.122

Bárkit meg lehet bízni az elôzetes vizsgálat végzésével, lehet laikus is, akár férfi, akár 
nô,123 ha rendelkezik az egyházi hivatalok betöltéséhez szükséges alkalmassági kritériu-
mokkal: jó erkölcs, felkészültség, bölcsesség, tanításbeli jártasság. Ezen túlmenôen bi-
zonyos különleges feltételek is meghatározhatók az ügy egyedi jellegére való tekin-
tettel,124 hogy a legmegfelelôbben tudja az ügy feltárását elvégezni.125 Az 1428. kán. 
2. §-ának analógiájára a püspök több személyt is kijelölhet vizsgálónak. A vizsgáló
szükség esetén igénybe veheti jegyzô segítségét.126 Bár ilyen jellegû elôírás nincs, mégis
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célszerû, hogy amikor a megvádolt személy pap (klerikus), a vizsgáló is pap legyen a
483. kánon 2. §-ának analógiájára, amely kimondja, hogy „olyan ügyekben, ahol egy
pap hírneve csorbát szenvedhet, a jegyzônek papnak kell lennie.”127

Lehetôség szerint ne az ügyész legyen a vizsgálat végzôje,128 hogy ha késôbb büntetô-
eljárás indul, akkor abban pártatlanul tudjon eljárni. Az ügyész meghallgatását az elô-
zetes vizsgálat megindítása elôtt nem írja elô a CIC, de ez nem azt jelenti, hogy az ordi-
nárius szükség esetén ne tanácskozzon vele. A bírósági helynök se legyen a vizsgálat
végzôje, mivel az 1717. kánon 3. §-a szerint, ha késôbb peres eljárás indul, a vizsgáló
nem töltheti be a bíró szerepét. Ha az egyházmegye, vagy a bírósági személyzet kis lét-
száma miatt mégis a bírósági helynök végzi az elôzetes vizsgálatot, ha perre kerül a sor,
az ordinárius nevezzen ki más bírót erre az esetre, vagy más egyházmegyébôl hívjon.129

Ezért sem célszerû, sôt, egyes értelmezések szerint kifejezetten nem javasolt, hogy az
ordinárius maga végezze el az elôzetes vizsgálatot, hogy késôbb bíróként mûködhessen,
ha az szükségessé válik.

A vizsgálattal megbízott személy, ha nem tud eleget tenni a megbízásnak, akkor a
137. kánon 3. §-ának megfelelôen delegálhatja ezt, vagy mások segítségét is igénybe ve-
heti. Azonban ügyelni kell arra, hogy minél több ember szerez tudomást az elôzetes
vizsgálatról, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a gyanúsított jó híre csorbát szen-
ved. A bíróság minden tagja és munkatársai kötelesek esküt tenni feladatuk szabályos és
hûséges ellátására, valamint a titoktartásra, amint azt az adott körülmények megkövete-
lik. Ez az elôzetes vizsgálatban közremûködôkre is vonatkozik, vagyis kötelességük a jó
hír védelme érdekében a titoktartás és a feladat hûséges ellátása.130 Ezt kifejezetten meg
is fogalmazza a 127. kánon 3. §, a 471. kánon 2°, és a 1455. kánon.131

Amennyiben az elôzetes vizsgálat végzésével megbízott személy valamilyen okból
személyesen érintettnek érzi magát az ügyben, akár a gyanúsított, akár az áldozat oldalá-
ról, vagy bármilyen más körülmény miatt, az 1448. kánon analógiájára ne vállalja el ezt
a megbízást vagy menet közben is lemondhat a tisztségérôl. 

A vizsgáló jogai az 1717. kánon 3. §-a értelmében megegyeznek az ügyhallgató jo-
gaiéval (1428. kán. 3. §), tevékenysége azonban nem azonos, mert az ügyhallgató per-
ben mûködik, a vizsgáló viszont nem. Annak oka, hogy a bírói eljárásban az elôzetes
vizsgálat végzôje nem töltheti be a bíró szerepét, a pártatlanság követelménye.132 Mivel a
CIC a nequit szót használja, amikor tiltja, hogy a vizsgálatot végzô abban az ügyben ké-
sôbb a bíró szerepét töltse be, a kánonjogászok véleménye szerint ezáltal képtelennek
nyilvánítja (inhabilitálja) az ítélkezésre, vagyis ha bíró lesz, azt érvénytelenül teszi.133 Ez
az érvénytelenség, úgy tûnik, hogy abszolút érvényû és az így hozott ítélet orvosolhatat-
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lan semmisségben szenved. Az 1620. kánon 1° alapján orvosolhatatlanul semmis az íté-
let, ha abszolút illetéktelen bíró hozta, az 1447. kánon pedig olyan személyeket sorol fel,
akik abszolút érvénytelenül ítélkeznek, ha korábban már szerepeltek az ügyben.134 Bár itt
az ügyhallgató, illetve a vizsgáló nincs megemlítve, mégis a szóhasználat alapján 
(az 1717. kánon 3. §-a és az 1447. kánon is a nequit szót használja) mondhatjuk, hogy ha
az elôzetes vizsgálatot végzô személy késôbb bíróként jár el, az általa hozott ítélet orvo-
solhatatlanul semmis. Ez a tilalom nemcsak a per elsô fokán, hanem második fokon is
érvényben van.135

A CIC (1917)-szel ellentétben a hatályos jog a vizsgálatot végzô személyt nem inquisi-
tor-nak, hanem investigator-nak nevezi,136 azonban a vizsgálat az 1717. kánon 1. §-ában
inquisitio néven szerepel, míg a többi helyen investigatio-ként. A CCEO 1468. kánonja
mindenhol az investigatio szót használja. Ezért az egész vizsgálatot nem inquisitio-ként,
hanem investigatio-ként kell tekinteni.137 Az egész vizsgálat, sôt a teljes eljárás során is
ügyelnie kell a püspöknek arra, hogy – a Trentói Zsinat szóhasználatával élve – ne per-
cussor, hanem pastor-ként viselkedjen.138

c) Az elôzetes vizsgálat tartalma
Az elôzetes vizsgálat célja „a bûntett tényállása és a tettes személye iránti felvilágosítás
szerzése a célból, hogy vajon megfelelô jogalap van-e a büntetôeljárás megindításá-
ra”,139 tehát nem az, hogy vádolja a gyanúsítottat, hanem hogy az 1717. kánon 1. §-ának
megfelelôen kivizsgálja az esetet, három irányban is: a panasz mögötti tényeket, a tett
körülményeit és a vádlott felelôsségre vonhatóságát.

A vizsgálatban megkülönböztethetjük a tárgyi és az alanyi elemet: a tárgyi elem,
hogy valóban megtörtént-e a törvény vagy parancs külsô megsértése; az alanyi elem pe-
dig az elkövetô beszámíthatósága, a mentô, enyhítô vagy súlyosbító körülmények meg-
állapítása, illetve hogy mennyire közismert a cselekedet, esetleg a közismertség miatt
szükséges-e egyáltalán lefolytatni a vizsgálatot. 

A 18. kánon alapján szorosan kell értelmezni, hogy mi számít büntetendô cselek-
ménynek. Nem elegendô, ha a vizsgálat csak azt állapítja meg, hogy törvénysértés tör-
tént. Arra is ki kell terjednie, hogy megállapítsa, hogy az elkövetô melyik büntetôtör-
vényt vagy parancsot szegte meg. Mivel nem minden erkölcsi értelemben vett bûn, és
még csak nem is minden törvénysértés minôsül kánonjogilag büntetendô cselekmények,
nem lehet valakit kánonjogilag büntetni azért, mert egy erkölcsi (isteni) parancs vagy
kánoni törvény ellen vétett, hanem csak akkor, ha ez olyan, ami a kánoni büntetôjog sze-
rint büntetendô. Azt, hogy mikor számít egy cselekedet büntetendônek, vagy a tételes
jog határozza meg, vagy pedig az 1399. kánon elôírása, mely alapján büntetni lehet más
cselekedetet is, ha a törvénysértés különös súlyossága büntetést kíván, és sürgôs szükség
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van a botrányok megelôzésére vagy helyrehozására. Egyéb esetekben az ordinárius
büntetô óvintézkedést, figyelmeztetést vagy dorgálást alkalmazhat az 1339. kánon 1–2.
§-ának elôírásai szerint.140 A büntetendô cselekmény vizsgálata során azt is vizsgálni
kell, hogy a cselekedet befejezett volt-e az 1328. kánon értelmében, vagy az elkövetô el-
állt a végrehajtástól.141

Fontos feladata a vizsgálónak, hogy kiderítse a vádló szavahihetôségét.142 Ehhez fel-
használhat más, jól értesült tanúkat, akiknél rákérdezhet mind a vádlott, mind pedig a
vádló életvitelére, szokásaira stb.143 Felhasználhat továbbá minden törvényes eszközt az
igazság kiderítése érdekében, amit a kánonjog vagy az adott területen levô civil jog144

megenged. Kell, hogy a tanúk tisztában legyenek azzal, hogy a nevüket és a vallomásu-
kat a vádlott is megtudja.145 Fontos, hogy azt vallják, amit tudnak, és nem azt, amit sejte-
nek vagy gondolnak.146 Az elôzetes vizsgálat során a tanúkat nem szükséges a bíróságon
kihallgatni, lehet az otthonukban vagy más alkalmas helyen. Azonban ezekre a tanú-
meghallgatásokra is érvényesek a tanúkihallgatásra vonatkozó elôírások (1558–1571.
kánonok), azaz jelen kell lennie a jegyzônek is, akinek írásba kell foglalnia a tanúvallo-
másokat, melyet a tanúnak el kell olvasnia, esetleg kijavítania, majd aláírnia. Lehetôség
van arra is, hogy ne hivatalos tanúkihallgatást tartsanak, hanem a vizsgálatot végzô, in-
formatív jelleggel csupán elbeszélget a tanúkkal. Ez is segíthet abban, hogy a vizsgálat
során nagyobb látószögbôl ismerjék meg az esetet, valamint elôre kiszûrjék a hosszadal-
mas tanúskodásokat és a fölösleges információkat.147 A tanúkat és minden más közremû-
ködô személyt a legnagyobb diszkrécióra kell inteni.148

Elôfordulhat, hogy a büntetendô cselekményt ténylegesen elkövették, de nem a felje-
lentett személy volt az elkövetô. Ezért a vizsgálatnak azt is meg kell állapítania, hogy
valóban a megvádolt személy-e az elkövetô,149 illetve hogy voltak-e bûntársai.150

A vizsgálat része az esetleges büntetendô cselekmény körülményeinek felderítése is,
amibe beletartozik a büntethetôséget befolyásoló, mentô, enyhítô és súlyosbító körül-
mények (1322–1325. kán.) feltárása, továbbá azon körülményeké, amelyeket a részele-
ges jog megállapíthat (1327. kán.), vagyis minden, ami alapján pontosabban megállapít-
ható az elkövetô személy felelôssége. Ki kell terjednie arra, hogy mennyire makacs az
illetô a bûnben való kitartásban vagy mennyire tanúsít megbánást. Ennek a késôbbiek-
ben, a büntetések elengedésekor is szerepe lesz.
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Míg a CIC (1917) 2200. kánonjának 2. §-a151 a büntetendô cselekmények elkövetésé-
vel kapcsolatban a szándékosságot, a hatályos CIC 1321. kánon 3. §-a már csak a beszá-
míthatóságot vélelmezi. Mivel ez csak vélelem, elôfordulhat, hogy már a vizsgálat során
megdôl. Nem a vizsgáló feladata, hogy eldöntse a beszámíthatóságot, neki csak annyi
adatot kell összegyûjtenie, ami alapján az ordinárius erkölcsi bizonyossággal vélelmez-
heti azt az elôzetes vizsgálat végén,152 legalább olyan fokban, hogy további eljárásokat
tartson szükségesnek. A rendes, eljárásbeli vizsgálat feladata ezután, hogy minden kö-
rülményre kiterjedôen vizsgálja a beszámíthatóságot és adott esetben azzal szemben
foglaljon állást. A vélelem megdöntése a védelem feladata.153 A különféle körülmények
alapján az illetô büntethetetlensége is bebizonyosodhat, vagy olyan enyhítô körülmé-
nyek derülhetnek ki fel, amik más eljárást tesznek szükségessé.154 Azt is vizsgálni kell,
hogy az elkövetô rosszakaratúan, vagyis elôre megfontoltan akart-e kárt okozni a sér-
tettnek, illetve annak objektív tudásával-e, hogy cselekedete bûnös vagy büntethetô. 
A CCEO elôzetes vizsgálatról szóló 1468. kánonjának 1. §-a a CIC (1983) elôzetes vizs-
gálatról szóló elôírásaival szemben nem írja elô, hogy már az elôzetes vizsgálat során is
vizsgálják a beszámíthatóságot. Az elôzetes vizsgálat során nem kötelezô a gyanúsítot-
tat pszichés vizsgálatnak alávetni, sem pedig ilyen szakértôt alkalmazni.155 Pszichikai
vizsgálatot alkalmazni minden esetben csak az illetô hozzájárulásával lehet, erre kény-
szeríteni senkit sem szabad.156 Azonban ha elzárkózik elôle, akkor ennek a tényét jegy-
zôkönyvezni lehet.157

Ezeken túlmenôen a vizsgálatnak arra is ki kell terjednie, hogy az elkövetett bünte-
tendô cselekmény mennyire veszélyes az egyházi közösségre.158

Nagyon kell vigyázni arra, hogy a belsô fórumról származó információkat a külsô fó-
rumon felhasználni nem lehet. Miután megkezdôdött a vizsgálat, se a megyéspüspök, se
pedig más, az eljárásban részt vevô pap ne hallgassa meg a gyanúsított szentgyónását.159

Emellett az 1550. kánon 2. § 2° szerint képteleneknek tekintendôk a tanúskodásra a pa-
pok minden olyan dolog vonatkozásában, amit szentségi gyónásból tudnak; sôt a gyónás
alkalmával hallottakat sem lehet elfogadni az igazság mégoly csekély bizonyítékának
sem. 

Az elôzetes vizsgálat során nincs a CIC (1983)-ben (ellentétben a CCEO 1469. kánon
3. §-ával) kötelezô érvényû elôírás a gyanúsított meghallgatására, sem pedig arra, hogy
formálisan biztosítsák számára a védekezés jogát.160 Így az elôzetes vizsgálat során még
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nincs az illetônek ügyvédje sem, de jogi tanácsadóval konzultálhat.161 Az ordinárius nem
köteles a vizsgálatot a gyanúsított tudomására hozni, azonban megteheti, hogy közvetle-
nül meghallgatja, továbbá figyelmeztetheti is a gyanúsítottat. Ez a figyelmezetés azon-
ban csak egy fakultatív, pasztorális eszköz. Az elôzetes vizsgálat során, ha a jó hír vé-
delme azt kívánja, az ordinárius eltekinthet a gyanúsított meghallgatásától, hogy
elkerülje a felesleges vádaskodásokat és a dolgok idô elôtti kiszivárgását, sôt még az is
lehetséges, hogy a gyanúsított tudta nélkül folytatják le az elôzetes vizsgálatot.162 Ha vi-
szont már ebben a szakaszban pasztorális eszköz alkalmazása tûnik célszerûnek, jó, ha
az ordinárius beszél a vádlottal, hiszen így tudja a tetthez és az elkövetôhöz mérten a
legmegfelelôbb módszert alkalmazni. Ilyen vagy más pasztorális eszközt az ordinárius
az információszerzés pillanatától kezdve bármikor alkalmazhat, aminek a célja részben,
hogy megakadályozza a büntetendô cselekmény elkövetését, ha azt még nem követték
el, illetve hogy megóvják a gyanúsítottat esetleges újabb büntetendô cselekmények el-
követésétôl, illetve, hogy segítsék a megromlott rend helyreállítását.163 Ezeknek a lelki-
pásztori eszközöknek az alkalmazása nem kötelezô. Csak akkor kötelezô (kánoni) fi-
gyelmeztetést kiadni, ha cenzúrát fognak alkalmazni, azt ugyanis figyelmeztetésnek kell
megelôznie (1347. kán.). Ez azonban már nem az elôzetes vizsgálat, hanem a tényleges
büntetô eljárás része, amit nem lehet a gyanúsított nélkül lefolytatni.164

A vádlottat tehát nem köteles az elôzetes vizsgálatot végzô megkérdezni, vagyis a
vizsgálatba belevonni, és a vádlottnak nincs joga az vizsgálat során az ügy irataiba bete-
kinteni.165 Ha mégis meghallgatják, ezt „megbeszélésnek” „tanácskozásnak” kell tekin-
teni, nem pedig „kihallgatásnak”. Egy ilyen megbeszélés helyes irányba terelheti az elô-
zetes vizsgálat menetét. Ügyeljen az ordinárius, hogy a formális kihallgatásnak még a
látszatát is kerülje, nehogy az illetô túlzottan védekezô pozícióba helyezkedjen.166 Ez a
megbeszélés abban is segíthet, hogy a vizsgálat végzôje meghallgassa a gyanúsított ál-
láspontját a dologban,167 valamint a tényeket, körülményeket és a beszámíthatóságot is
jobban meg lehet ismerni. A gyanúsított meghallgatása célszerûnek tûnik abból a szem-
pontból is, hogy az elôzetes vizsgálatot lezáró intézkedés egy egyedi határozat, melynek
a meghozatalával kapcsolatban az 50. kánon elôírja, hogy a hatóság, mielôtt az egyedi
határozatot meghozná, amennyire lehetséges, hallgassa meg azokat, akiknek jogai sérel-
met szenvedhetnek. Mivel mindkét szövegben (CIC 50. kán. és CCEO 1469. kán 3. §)
az audiat szó szerepel, és az elôzetes vizsgálatot lezáró intézkedés is egy egyedi határo-
zat, mondhatjuk, hogy az ordináriusnak ugyanúgy meg kell hallgatnia az ilyen esetben a
vádlottat, mint ahogy az a CCEO-ban elô van írva. Ez a meghallgatás és jogi tanácsadó-
ként egy ügyvéd engedélyezése különösen azokban az esetekben tûnik célszerûnek, ha a
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vizsgálat során kitûnik, hogy a Hittani Kongregációnak fenntartott ügyrôl van szó, és a
vizsgálat anyagát oda fogják továbbítani.168

Az elôzetes vizsgálat során is mindenkit ártatlannak kell tekinteni, amíg az ellenke-
zôje be nem bizonyosodik. Az 1717. kánon 2. §-a kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy
óvakodjanak attól, hogy a vizsgálattal valakinek a jó hírét veszélyeztessék. A „jó hír vé-
delme” nemcsak a vádlottra vonatkozik, hanem a feltételezett áldozatokra és magára az
Egyházra is.169 Amennyiben az ügy már nagy nyilvánosságot kapott (pl. média), igen ne-
héz, sôt talán lehetetlen a vizsgálatot a megfelelô diszkrécióval lefolytatni. A jó hír vé-
delmének alapja a 220. kánon, ami az összes krisztushívôk kötelességeirôl és jogairól
szólva elôírja, hogy senki sem sértheti meg törvénytelenül más meglevô jó hírét. 

A vizsgálatnak továbbá fel kell tárnia az esetleges kánonjogi és civiljogi károk lehe-
tôségét, továbbá minden olyan körülményt, aminek hatása lehet az eljárásra.

A vizsgálat módját a vizsgálat végzôje maga választhatja meg, kivéve ha az ordiná-
rius másként rendelkezik.170 A vizsgáló saját maga dönthet, hogy milyen bizonyítékokat
szerez be, valamint részrehajlás nélkül és tárgyilagosan kell keresnie az igazságot a té-
nyek mögött. Annyi anyagot és bizonyítékot kell összegyûjteni, majd az ordináriushoz
továbbítani, amennyi alapján az ordinárius erkölcsi bizonyossággal el tudja dönteni,
hogy szükséges-e eljárást indítania, és ha igen, milyet, vagy esetleg a vizsgálat eredmé-
nye alapján megelégszik lelkipásztori eszközök alkalmazásával. „Az ordinárius a vizs-
gálat eredményének ismeretében pontosan fel tudja mérni, hogy az adott körülmények
figyelembevételével, milyen konkrét tartalommal kell kitöltenie az alkalmazandó óvin-
tézkedést annak érdekében, hogy az a lehetô leghatékonyabban legyen képes a hívô ma-
gatartásának befolyásolására. A hívô szempontjából pedig azért fontos ez a vizsgálat,
mert egyrészt garanciát jelent számára egy esetleges alaptalan gyanú, vagy igazságtalan
vád elhárítására, másrészt számára is fontos, hogy az ordinárius, a körülmények ismere-
tében, az általa elkövetett cselekménnyel ténylegesen arányos óvintézkedést alkalmazzon 
vele szemben.”171

3. Az elôzetes vizsgálat lezárása

Az elôzetes vizsgálat lefolytatására nincs idôhatár megszabva. Célszerû azt mégis a le-
hetô legrövidebb idô alatt elvégezni, hogy az esetleges késlekedésbôl nehogy nagyobb
károk származzanak, vagy úgy tûnjön, hogy az egyházi hatóságok nem tesznek az ügy-
ben semmit. Továbbá figyelembe kell venni az elévülésre (bûnvádi kereset megindításá-
ra – 1362. kán.) vonatkozó elôírásokat, ugyanis az elôzetes vizsgálat során telik az el-
évülési idô,172 ami általában 3–20 év. Nem szabad azonban, hogy az ordinárius sürgesse
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a vizsgálat végzôjét, mert ezzel a vizsgálat minôségét veszélyeztetheti.173 Bár a CIC nem
írja elô a vizsgálatról való írásos jelentéstételt, ez azonban feltételezhetô. Nem lehet
megmondani, hogy egy elôzetes vizsgálatnak mennyi adatot kell összeszednie ahhoz,
hogy az ordinárius az 1718. kánon 1. §-ában leírt határozatot meghozhassa. Annyi ada-
tot kell begyûjteni, ami alapján már tud dönteni az elkövetés lehetôségérôl, a büntethetô-
ségrôl, az eljárás szükségességérôl, az eljárás fajtájáról valamint a károk helyrehozatalá-
ról. Az egyedi esetekben kell mindig mérlegelni, hogy ehhez milyen adatok kellenek.
Szükséges az is, hogy elegendô, külsô fórumon létezô bizonyíték álljon rendelkezésre
legalább olyan mértékben, hogy ez alapján további eljárások lehetségesek legyenek.174

Az elôzetes vizsgálat lezárásához nem szükséges, hogy minden kétséget kizárólag biz-
tos legyen a bûntett elkövetése, elegendô az is, hogy komoly valószínûsége legyen, vagy-
is az ordináriusban kialakuljon az „erkölcsi bizonyosság”175 az 1608. kánon 1. §-ának
analógiájára: „Bármely ítélet kimondásához szükséges, hogy a bíró lelkében erkölcsi bi-
zonyosság legyen az ítélettel eldöntendô dolgot illetôen.” Különbség van a bûnösséget
kimondó erkölcsi bizonyosság és a vizsgálat elégségességét megállapító erkölcsi bizo-
nyosság között. Míg az elôbbire az eljárás büntetô szakaszának kell elvezetnie az ordi-
náriust vagy a bírót, az utóbbi az elôzetes vizsgálat eredménye kell, hogy legyen. Nem
lehet az elôzetes vizsgálat alapján megállapítani valaki bûnösségét, hiszen ez a vizsgálat
még nem biztosítja kellôképpen a vádlott jogát a védekezéshez, és az összegyûjtött in-
formáció sem feltétlenül bizonyító erejû.176 Az ordinárius erkölcsi bizonyossága csak ah-
hoz kell, hogy tovább folyjon-e az eljárás, és ha igen, milyen irányban. Ha úgy látja,
hogy még nincs elegendô információja a döntés meghozatalára újabb vizsgálatot, vagy 
a vizsgálat kibôvítését kérheti, akár többször is.177 Az ordináriusnak el kell fogadnia a
vizsgálat eredményét, akkor is, ha az esetleg más, mint amit szeretett volna.178 Ha úgy
ítéli meg, hogy elegendô anyag gyûlt össze, az elôzetes vizsgálat befejezését határozat-
ban (1718. kán. 1. §) kell kimondania, aminek három megállapítást kell tartalmaznia: 
(1) lehet-e az adatok alapján eljárást indítani, (2) az 1341. kánont figyelembe véve ez
szükséges-e, illetve hogy (3) adminisztratív vagy büntetô eljárás legyen-e.179 Az 57. ká-
non értelmében az illetékes hatóságnak 3 hónapon belül meg kell hoznia a határozatot az
elôzetes vizsgálat lezárásáról, az eljárás megindításáról vagy elhagyásáról. A három hó-
nap attól kezdve telik, hogy a vizsgálat végzôje az anyagot az ordináriusnak átadta, és 
ô további vizsgálatot nem rendelt el. A határozatnak meg kell felelnie az 51. kánon elô-
írásainak, azaz írásban kell meghozni és le kell írni benne legalább röviden az indoko-
kat. A határozatról a feljelentôt és a feljelentettet is tájékoztatni kell.180
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Ha az elôzetes vizsgálat azt az eredmény mutatja, hogy az illetô olyan büntetendô
cselekmény elkövetésével gyanúsítható, aminél az eljárás a Hittani Kongregációnak van
fenntartva, az ordináriusnak nincs mérlegelési joga, hanem a vizsgálat iratait a kongre-
gációnak kell továbbítania, és az onnan kapott utasítások szerint eljárnia. Az ilyen eset-
ben alkalmazandó eljárás a „VIII/1. – A Hittani Kongregációnak fenntartott esetek” cí-
mû fejezetben bôvebben kifejtésre kerül.

Az elôzetes vizsgálat lezárását kimondó határozat meghozatalakor az 1718. kán. 3. §-a 
szerint nem kötelezô sem bírók sem pedig szakértôk meghallgatása. Ha az ordinárius
mégis megfontoltan úgy véli, hogy erre szükség van, ezt megteheti, viszont a döntést
egyedül neki kell meghoznia. A bírónak kánonjogi bírónak kell lennie, de a jogi szak-
értô világi jogi szakértô is lehet, fôleg akkor, ha a tettnek civiljogi következményei is
lehetnek.181 A szükségtelen perek elkerülése érdekében az ordinárius alkalmazhat olyan
személyt a döntéshez, aki jól ismeri az adott szituációt, különösen olyan esetekben, ami-
kor csupán károk helyrehozataláról van szó. Mivel a vizsgálatot lezáró határozat megho-
zatalához a bíróknak vagy jogi szakértôknek a meghallgatása nem kötelezô, ezért a 127.
kánon 2. §-ában leírtak itt nem érvényesek, vagyis a meghallgatás elmaradása nem teszi
érvénytelenné a jogcselekményt.182 Amennyiben késôbb olyan adatok kerülnek nap-
világra, amelyek módosítják az ordináriusban kialakult erkölcsi bizonyosságot, akkor 
az 1718. kánon 2. §-a alapján a kiadott határozatot vissza kell vonnia vagy meg kell vál-
toztatnia.183 Egy ilyen megváltoztatáshoz, ami igazából a régi határozat módosítása, és
érintheti az eljárás tényét vagy fajtáját, bármilyen ok elegendô. Elegendô ok lehet a gya-
núsított hozzáállásában való változás is: ha kész az együttmûködésre, a további szank-
ciók enyhíthetôk, ellenkezô esetben szigoríthatók. Ez a módosítás az ordinárius vagy 
az érintett személy kezdeményezése alapján is történhet (57. kán., 1734. kán 1. §).184 Az
ügyész vagy a vádlott közbejötte sincs elôírva a kánon szövegében, ellentétben a CCEO
1469. kánon 3. §-ával, mely elôírja az ô meghallgatásukat. A vádlott meghallgatása leg-
alább ezen a fokon szükségesnek tûnik, fôleg azokban az esetekben, amikor az ordiná-
rius további lépések megtételét tervezi. Az 50. kánon ugyanis elôírja, hogy „amennyire
lehetséges” hallgassák meg minden határozat meghozatala elôtt azokat a személyeket,
akiknek a jogai sérelmet szenvedhetnek. A további intézkedések pedig alapvetôen befo-
lyásolhatják az illetô jogait, vagyis az ô meghallgatása célszerûnek tûnik. Mondhatjuk
tehát, hogy ezen határozat meghozatala elôtt annyiban kell a gyanúsítottat meghallgatni,
amennyiben az az 50. kánon elôírásai szerint szükséges. Erre a meghallgatásra megfele-
lônek tûnik az elôzetes vizsgálatot lezáró ordináriusi határozat elôtti idô, amikor már 
a teljes vizsgálati anyag az ordináriusnál van. Ezzel egyrészt kiküszöbölhetô az, hogy
bárkinek (akár a gyanúsítottnak is) a jó hírét megsértsék az alaptalan vádaskodással,
másrészt pedig az ordinárius az érintett személy meghallgatásával megfelelôbben tud
dönteni a határozatának tartalmáról, azaz a következô lépésrôl. A megvádolt személy
meghallgatása szerepel a 695. kánon 2. §-ában is, a szerzetesi intézménybôl való kötele-
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zô elbocsátással kapcsolatos vizsgálatnál, illetve a Hittani Kongregáció gyakorlata is az,
hogy meghallgassák a megvádolt személyt, ha ez a meghallgatás nem akadályozza a
vizsgálatot vagy nem veszélyezteti a tanúk szabadságát.185

A vizsgálattal kapcsolatos iratokat és határozatokat, ha a továbbiakban nem szüksé-
gesek a büntetôeljáráshoz, a titkos levéltárban kell ôrizni. Oda kell tenni a feljelentést is,
ami alapján a vizsgálat indult, az ordinárius vizsgálatot megindító és lezáró határozatát,
valamint azt is, hogy az ordinárius miért döntött úgy, hogy levéltárba helyezteti az anya-
got. Akkor is ott kell elhelyezni az iratokat, ha a vizsgálat eredményeként a megvádolt
személy ártatlannak bizonyult, és sem büntetôeljárásra, sem más pasztorális lépésre
nincs szükség, illetve akkor is, ha a bûnvádi kereset már elévült, illetve az ordinárius
megítélése szerint nem helyénvaló az eljárás megindítása.186 Az iratok megôrzése azért
is fontos, hogy késôbb, szükség esetén bizonyítható legyen, hogy az Egyház folytatott
hivatalos eljárást az ügyben. A 489. kánon 2. §-ának elôírása szerint a titkos levéltárban
levô anyagokat az ott leírtak szerint meghatározott idônként meg kell semmisíteni.

Amennyiben az eljárás csak magánügyben, a károk helyrehozataláról szólna, az ordi-
nárius alkalmazhatja az 1718. kánon 4. §-ában leírtakat, vagyis hogy ô maga vagy pedig
a vizsgálatot végzô oldja meg a felmerült kérdést. Ehhez, vagyis az eljárástól való elál-
láshoz a felek beleegyezése is szükséges.

4. Az elôzetes vizsgálat eredménye

Amennyiben az ordinárius a vizsgálat adatai alapján arra a megállapításra jut, hogy a
vádlott nem bûnös az ellene felhozott vádakban, akkor ezt kell kimondania és határoza-
tilag le kell zárnia az ügyet.187 Sok esetben a vizsgálatot végzônek, vagy a vizsgálatot ér-
tékelô ordináriusnak kell eldöntenie, hogy beszélhetünk-e kánonjogi értelemben valódi
büntetendô cselekményrôl, és ha igen, milyen mértékben.188 Ha az elkövetett cselekedet,
kánonjogi értelemben nem büntetendô, vagy nem bizonyítható, de a hívek körében meg-
botránkozást váltott ki, az ordinárius figyelmeztetésben vagy dorgálásban részesítheti az
illetôt,189 ami megfelel az 1348. kánon szellemének. Elôfordulhat az is, hogy noha a tett
nem büntethetô, a hívek közössége elôtt az illetô mégis elveszítette a jó hírét, ezért a me-
gyéspüspök kénytelen ôt – saját érdekében – az adott hivatalából elmozdítani vagy más
beosztásba helyezni.190 Ahhoz, hogy kánonjogi értelemben büntethetô legyen a cseleke-
det, az is szükséges, hogy az 1328. kánonban leírtak szerint bevégzett cselekedet legyen.
Ha egy büntetendô cselekmény nyilatkozatban vagy az akarat, a tan vagy a tudás más ki-
nyilatkoztatásában áll, azt végre nem hajtottnak kell tekinteni, azaz úgy kell venni, mint-
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ha nem történt volna meg, ha ezt a nyilatkozatot vagy kinyilvánítást senki nem észlelte
(1330. kán.). Ha a meggyanúsított személyt tájékoztatták az elôzetes vizsgálatról, akkor
az ártatlanságát megállapító határozatról is tájékoztatni kell. Ha a feljelentôk közben vi-
lági hatóságokhoz is fordultak, vagy a sajtó nyilvánosságát is felhasználták, akkor mi-
elôbb meg kell tenni mindent, hogy az okozott károkat helyrehozzák, jóllehet ez általá-
ban nem könnyû.191

Abban az esetben, ha tárgyi szempontból ténylegesen történt is büntetendô cselek-
mény, elôfordulhat, hogy alanyi oldalról olyan körülmények léptek fel, amelyek kizár-
ják az elkövetô felelôsségét vagy büntethetôségét. Ezek általában a 1321–1323. kánon-
ban levô mentô körülmények. Ha ilyen mentô körülmények miatt az illetô nem is
büntethetô, még mindig megvan az ordinárius lehetôsége, hogy az 1348. kánon alapján
valamilyen „lelkipásztori eszköz” alkalmazásával gondoskodjon az illetôrôl. Egy ilyen
ordináriusi döntést a köz java is megkövetelhet.192 Egy részleges törvény vagy parancs,
még ha az büntetô is, lehet személyi vagy területi, vagyis azokat köti, akikre kiszabták,
vagy az ott lakó- vagy pótlakóhellyel rendelkezôket. Ez alapján elôfordulhat, hogy az
illetô, bár a cselekedetet elkövette, de nem vonatkozik rá a törvény vagy a parancs által
kilátásba helyezett büntetés.193 Az elôzetes vizsgálat azt is megállapíthatja, hogy bár ob-
jektíve megtörtént a büntetendô cselekmény elkövetése és az elkövetô büntethetô is len-
ne, mégsem lehet az utólag kimondandó cenzúrát alkalmazni, mert nem alkalmazták
elôtte az 1347. kánonban elôírt figyelmeztetést.194 Amennyiben az ordinárius az elôzetes
vizsgálat végén arra a megállapításra jut, hogy bár volt büntetendô cselekmény, de még-
sem helyénvaló büntetôeljárást kezdeni, az elôzetes vizsgálatot bezárva az ügy aktáit a
titkos levéltárba kell, hogy helyezze.195 Az elôzetes vizsgálatnak arra is ki kell terjednie,
hogy letelt-e a bûnvádi kereset elévülési ideje. Nem mondható, ill. nem nyilvánítható ki
a büntetés, ha a bûnvádi kereset már elévült. Ennek az idôtartamnak a meghatározása
alapvetôen az 1362. kánonban található. Az elévülésrôl bôvebben lesz szó a „VI/4. – El-
évülés” címû fejezetben.

Még ha a gyanúsított büntethetôségét is állapítja meg a vizsgálat, nem biztos, hogy
kell büntetést alkalmazni vele szemben. A II. Vatikáni Zsinat után az egyházi büntetôjog
területén inkább a lelkipásztori gondoskodás eszköze került elôtérbe, mint a büntetésé.
A kodifikációs bizottság, amellett, hogy megerôsítette az Egyház büntetô hatalmát, ki-
fejtette, hogy a büntetés csak az utolsó eszköz legyen, amit csak akkor kell alkalmazni,
ha az valóban szükséges a köz és az egyén java szempontjából. Ez a zsinat utáni gondo-
lat jobban illeszkedik az Egyház kibékítô rendszerébe.196 Ha az elôzetes vizsgálat szerint
az illetô valóban elkövette a büntetendô cselekedetet és büntethetô is érte, az ordinárius
feladata megvizsgálni, hogy milyen intézkedést tart szükségesnek, hogy a büntetés al-
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kalmazása tényleg csak az utolsó eszköz legyen, ha már semmilyen más lelkipásztori
eszköz sem elegendô a büntetés céljának elérésére.

Ha egy büntetendô cselekményre cenzúra van rendelve, akkor a cenzúra alkalmazá-
sától való eltekintéshez elegendô, ha a tettes figyelmeztetés után felhagy a makacsság-
gal, azaz abbahagyja az elkövetést, a cselekményt valóban megbánta, a károkat és a bot-
rányt kellôen helyrehozta, vagy ezt legalább komolyan megígérte (1347. kán. 2. §). Ha 
a büntetés jóvátevô, akkor az ígéreten túl szükséges, hogy a botrány helyrehozatala és az
igazságosság helyreállítása ténylegesen meg is történjen. 

Ha enyhítô körülmények álltak fenn a büntetendô cselekmény elkövetésekor, mérsé-
kelni kell az alkalmazandó büntetést. Ha az elkövetô értelmének csak tökéletlen haszná-
latával rendelkezett, vagy a büntetendô cselekményt félelembôl, szükségbôl, szenvedély
hevében, részegen vagy más hasonló zavart lelkiállapotban követte el, a bíró tartózkod-
hat bármely büntetés kimondásától, ha úgy véli, hogy másképpen jobban lehet gondos-
kodni az illetô megjavításáról. Ez az 1345. kánon túllép az enyhítô körülményeken, mert
azok nem mentik fel a tettest a ferendae sententiae büntetések alól, ez azonban igen.197

Ha bebizonyosodott a büntetendô cselekmény elkövetése, de a személy felelôssége
megkérdôjelezhetô vagy beszámíthatósága csökkent, büntetés helyett figyelmeztetést
lehet alkalmazni. Ezekben az esetekben (tehát nemcsak a bírói eljárás végén) minden to-
vábbi nélkül lehetséges, hogy az ordinárius az 1348. kánonban leírt jogával él, vagyis a
tényleges büntetésektôl különbözô módon gondoskodik az illetôrôl. Az 1348. kánont
két vonatkozásban is lehet alkalmazni: azokban az esetekben, amikor az illetô elkövette
a büntetendô cselekményt, de nem büntethetô, viszont valamilyen okok miatt bizonyos
lelkipásztori intézkedésre szükség van, illetve azokban az esetekben, amikor, bár az ille-
tô büntethetô lenne, mégsem alkalmaznak vele szemben büntetést, hanem csak a kánon-
ban nevezett eszközöket.198

Az 1341. kánon alapján az ordináriusnak a büntetések alkalmazása elôtt ki kell hasz-
nálnia az egyéb lelkipásztori eszközöket a büntetés céljának elérése érdekében, és csak
ezek hatástalansága esetén indíthatja meg a büntetés kimondására vagy kinyilvánítására
szolgáló eljárást. Azt is meg kell vizsgálnia, hogy a további büntetendô cselekmények
mennyire elôzhetôk meg a büntetôeljárás megindítása és büntetések alkalmazása
nélkül.199 Akármi is legyen az ordinárius döntése, bármilyen eszközt is alkalmazzon a
büntetés céljának elérésére, ügyelnie kell arra, hogy az egyedüli nyertes csak az igazság
lehet.200
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5. A büntetendô cselekmények egyéb körülményei

a) A büntethetôséget módosító körülmények
A büntetések alkalmazásánál figyelembe kell venni az objektív oldalt, vagyis a törvény-
sértés természetét és súlyosságát; a szubjektív oldalt, vagyis az elkövetô személyiségét,
korát, beszámíthatóságát, állapotát, a makacsságát, hogy mennyire bánta meg esetleg
késôbb a tettét; valamint az elkövetés körülményeit. Vannak továbbá büntethetôséget
kizáró tényezôk (mentô körülmények), büntethetôséget csökkentô tényezôk (enyhítô
körülmények), illetve minôsítô tényezôk (súlyosbító körülmények). Amint azt az 1327.
kánon kimondja, a részleges törvény vagy parancs az 1323–1326. kánonokban felsorolt
eseteken kívül más mentô, enyhítô vagy súlyosbító körülményeket is megállapíthat,
akár egyetemes szabállyal, akár egyes büntetendô cselekményekre. 

Mentô körülmények fennállta esetén (1321. kánon) nem lehet megbüntetni az elkö-
vetôt. Senkit sem büntethetnek meg, hacsak a törvény vagy a parancs általa elkövetett
külsô megsértése szándékosság vagy gondatlanság miatt súlyosan nem beszámítható.
Az 1322. kánon elôírja, hogy aki állapotszerûen híjával van értelme használatának, kép-
telen büntetendô cselekmény elkövetésére még akkor is, ha azt akkor követte el, amikor
egészségesnek tûnt. Ezeken túlmenôen az 1323. kánon sorolja fel a különféle enyhítô
körülményeket. Ezek némelyike nemcsak a büntetés, hanem a büntetendô cselekmény
elkövetése alól is kimentenek. Semmilyen büntetésnek nincs alávetve az, aki amikor a
törvényt vagy a parancsot megszegte:

1. még nem töltötte be a tizenhatodik életévét. Ezzel a törvényhozó módosította a 97.
kánon 2. §-ában leírtakat, mely szerint a személy 7. életéve betöltésével cselekvôképes-
nek minôsül. A CCEO 1413. kánon 1. §-a a 14. életévet tartja a büntethetôség alsó hatá-
rának;

2. hibáján kívül nem tudta, hogy törvényt vagy parancsot szeg meg. Ugyanilyen
megítélés alá esik a figyelmetlenség vagy a tévedés is;

3. olyan fizikai erô vagy véletlen hatására cselekedett, amelyet nem láthatott elôre,
vagy nem tudott ellene védekezni;

4. akár csak viszonylagosan is súlyos félelemtôl kényszerítve, illetve szükségbôl
vagy súlyos kellemetlenségtôl hajtva cselekedett. Ha a cselekedet belsôleg rossz, vagy a
lelkek kárára válik, ez a körülmény nem számít mentô körülménynek. Nem lehet továb-
bá a szükséghelyzetnek maga az elkövetô a vétkes elôidézôje. Feltétel továbbá, hogy az
adott szituációból csak a törvény áthágásával lehessen megmenekülni. Nem azonos a
súlyos kellemetlenséggel az, ami magából a törvénybôl származik, hanem kívülrôl kell
ahhoz járulnia;201

5. jogos védelembôl cselekedett az igazságtalanul ellene vagy más ellen támadóval
szemben, ha megtartotta cselekedete során a kellô mérsékletet;

6. nem rendelkezett értelmének használatával. Ez akkor számít mentô körülménynek,
ha az illetô amúgy teljesen beszámítható;
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7. hibáján kívül úgy vélte, hogy fennáll valamelyik a 4° vagy az 5°-ban említett kö-
rülmények közül.

Enyhítô körülményen a kánonjogban olyan tényezôket értünk, amik csökkentik a be-
számíthatóságot, de nem olyan mértékben, hogy a büntethetôséghez szükséges súlyos
beszámíthatóságot megszüntetnék.

Nem mentesül a büntetéstôl a törvény vagy a parancs megszegôje, de mérsékelni kell
az ott megállapított büntetést az 1324. kánon értelmében, vagy vezeklést kell helyette al-
kalmazni, ha a büntetendô cselekmény elkövetôje:

1. csak tökéletlenül rendelkezett értelme használatával;
2. értelme használatával részegség vagy más hasonló lelki zavar miatt nem rendelke-

zett, és ezt ô idézte elô;
3. a tettet súlyos szenvedély hevében követte el, de ez nem elôzte meg és nem akadá-

lyozta meg teljesen a lélek mérlegelését és az akarat beleegyezését, mert ebben az eset-
ben az már az 1323. kánon 6° alapján mentô körülmény lenne, továbbá szükséges, hogy
a szenvedélyt az illetô nem szándékosan keltette fel vagy táplálta, mert akkor az 1325.
kánon szerint ez súlyosbító körülmény;

4. tizenhatodik évét már betöltötte, de még csak kiskorú. Ez általában a tizenhat és ti-
zennyolc év közöttiekre vonatkozik;

5. csak viszonylagosan is súlyos félelemtôl kényszerítve, illetve szükségbôl vagy sú-
lyos kellemetlenségtôl hajtva cselekedett, és az belsôleg rossz, vagy a lelkek kárára vá-
lik. Ha a cselekedet nem ilyen, mentô körülményrôl beszélünk;

6. jogos védelembôl cselekedett az igazságtalanul támadóval szemben, de a kellô
mérsékletet nem tartotta meg;

7. súlyosan és igazságtalanul provokálóval szemben cselekedett, ez még akkor is
enyhítô körülmény, ha nem igazolható, hogy a provokáció hatására a tettesben súlyos
szenvedélyek támadtak, arra ugyanis már az 1234. kánon 1. § 3° vonatkozik;

8. saját hibájából fakadó tévedésbôl úgy vélte, hogy fennáll valamelyik az 1323. ká-
non 4. vagy 5. pontjában említett körülmények közül;

9. bár a törvényrôl vagy parancsról tudott, de nem tudott az ahhoz fûzött büntetésrôl;
10. beszámíthatósága nem teljes, de mégis súlyos volt.
További mérsékléseket alkalmazhat a bíró azokban az esetekben, ha más olyan körül-

mény áll fenn, amely a büntetendô cselekmény súlyosságát csökkenti. A bíró számára
azonban ez a mérséklés nem kötelezô. Ha a törvényhez vagy parancshoz rendelt bünte-
tések önmaguktól beállók, a fent felsorolt enyhítô körülmények esetén azok nem sújtják
a tettest. Nem lehet azonban sem mentô, sem enyhítô körülmény az 1325. kánon szerint
a vaskos, hanyag, vagy szándékos tudatlanság, továbbá nem lehet figyelembe venni a
részegséget vagy más lelki zavart, hogyha mesterségesen keresték azokat a büntetendô
cselekmény elkövetése vagy mentése céljából, valamint azt a szenvedélyt sem, amelyet
az illetô szándékosan kelt vagy táplál magában. A mentális zavar, pszichiátriai terhelt-
ség, stressz vagy érzelmi felindultság, ami szintén megváltoztathatja a beszámíthatósá-
got,202 enyhítô, de adott esetben akár mentô körülmény is lehet.
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A felsorolt mentô és enyhítô körülmények mellett léteznek súlyosbító körülmények
is, amikrôl az 1326. kánon beszél. Míg a mentô és enyhítô körülményeket a bíró köteles
figyelembe venni a büntetés alkalmazásánál és köteles a büntetést enyhíteni, vagy azt
nem kimondani, a súlyosbító körülmények esetén a bírónak csak lehetôsége van arra,
hogy a megjelöltnél súlyosabb büntetést szabjon ki.

Súlyosabban ítélhetô meg az az elkövetô, aki:
1. visszaesôként követi el a büntetendô cselekményt, azaz az elítélés vagy a büntetés

kinyilvánítása után kitart a büntetendô cselekmény elkövetésében, vagy újra elköveti
azt, továbbá a körülmények alapján a rossz akaratban való makacsságát lehet feltételezni;

2. valamilyen méltóságot visel, vagy hatáskörével vagy hivatalával visszaélt a bünte-
tendô cselekmény elkövetése érdekében. A CIC méltóságnak a püspökséget (339. kánon
2. §) és a bíborosságot (351. kánon 3. §; 833. kánon 2°) nevezi;

3. elmulasztotta a kötelezô gondosságot, hogyha a büntetést gondatlanságból eredô
büntetendô cselekményre rendelték, az illetô az eseményt elôre látta, de mégis elmulasz-
totta megtenni azokat az óvintézkedéseket, amelyeket bármely igyekvô ember megtett
volna.

A visszaesésen nem feltétlenül azt kell érteni, hogy az illetô ugyanazt a büntetendô
cselekményt követte el újra, hanem az is ide sorolható, hogy ha más büntetendô cselek-
ményt követ el. Ilyen esetekben is a rosszban való kitartása, a rosszhiszemûsége
feltételezhetô.203 Ha a büntetendô cselekményre önmagától beálló büntetés van rendelve,
akkor ezek mellé a bíró további büntetéseket vagy vezekléseket rendelhet.

További súlyosbító körülmény lehet a gyanúsított viselkedése, amit akár az elôzetes
vizsgálat, akár a tényleges eljárás alatt tanúsít: ha erôszakkal, fenyegetéssel vagy zsaro-
lással rá akarja venni a feljelentôt, hogy a feljelentést visszavonja vagy módosítsa.204

A CIC (1917) törvénykönyv 2207. kánonjának 1. §-ával205 ellentétben hatályos CIC
már nem tekinti súlyosbító körülménynek a sértett méltóságát. Mégis vannak olyan ese-
tek, amikor a sértett személye meghatározó a büntetés kiszabásánál, ezekrôl az 1370. ká-
non tartalmaz elôírásokat.

b) A beszámíthatóság csökkenése
Az egyik enyhítô körülmény, amirôl érdemes bôvebben szólni, a beszámíthatóság csök-
kenése (1324. kán. 1. § 1–3°), ami lehet részleges vagy teljes. A beszámíthatóság részle-
ges csökkenése esetében mérsékelni kell a büntetést, vagy vezeklést kell kiszabni he-
lyette, ha:

– az elkövetô csak tökéletlenül rendelkezett értelme használatával, 
– értelme használatával olyan lelki zavar miatt nem rendelkezett, amelyben ô volt 

a hibás, 

46

203 LAGGES, P. R., The Penal Process, 381.
204 SCICLUNA, CH. J., Clerical Rights and Duties, 275.
205 CIC (1917) Can. 2207 §1: „Pro maiore dignitate personae quae delictum committit, aut quae delicto

offenditur.”

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 46



– a tettet olyan súlyos szenvedély hevében követte el, amely nem elôzte meg és nem
akadályozta meg teljesen a lélek mérlegelését és az akarat beleegyezését, feltéve, hogy
magát a szenvedélyt nem szándékosan keltette fel vagy táplálta az elkövetô.

Mindegyik ilyen esetben lehetôség van az 1348. kánon szerint arra, hogy figyelmez-
tetéseket, a lelkipásztori gondoskodás más eszközeit vagy büntetô óvintézkedést alkal-
mazzanak. A legegyszerûbb ilyenkor az, ha az ordinárius az 1345. kánon alapján a bün-
tetéstôl eltérô eszközök alkalmazásával él.206 Ilyen esetekben nem elegendô, hogy
bizonyos enyhítô körülmények álljanak fenn, hanem arra is szükség van, hogy az ordi-
nárius (vagy a bíró) úgy vélje, hogy más eszközök alkalmazásával jobban lehet az
illetôrôl gondoskodni. Azt a részegséget, szenvedélyt vagy zavart lelki állapotot, amit az
illetô szándékosan keltett vagy táplált magában a büntetendô cselekmény elkövetése
vagy mentése érdekében, az 1325. kánon alapján nem lehet figyelembe venni.

A lelkipásztori gondoskodás más eszközének tekinthetô egy másik eljárás is, amit a
beszámíthatóság igen nagymérvû csökkenése vagy megszûnése esetén lehet alkalmazni,
amikor az 1322. kánon szerint az elkövetô állapotszerûen híjával van értelme használa-
tának, és képtelennek minôsül büntetendô cselekmény elkövetésére, vagy az 1323. ká-
non 6. pontja alapján nem rendelkezett értelmének használatával, és semmilyen bünte-
tést sem lehet rá kiszabni. Az ordinárius már az elôzetes vizsgálat során is felfedezheti,
hogy a vádlott, bár elkövette a tettet, nagy valószínûséggel pszichológiai problémákkal
küzd, ami miatt orvosi kezelésre szorul. Ebben az esetben is az 1341. kánon alapján el-
állhat a további vizsgálatoktól és pszichiátriai vizsgálatot vagy orvosi kezelést írhat elô.
Emellett az ordinárius azt is megvizsgálhatja, hogy van-e mód arra, hogy eltiltsák az il-
letôt az 1044. kánon 2. § 2°-ban leírtaknak megfelelôen a szent rend gyakorlásától,
hiszen felmerülhet az elkövetô szent szolgálatra való alkalmatlanságának kérdése is. E
kánon elôírása szerint akadály miatt nem gyakorolhatja a rendeket az, aki elmebetegség-
ben vagy az 1041. kánon 1°-ban leírt más pszichés betegségben szenved, ha az ordiná-
rius, szakértô meghallgatása után, úgy dönt, hogy eltiltja ôt a rend gyakorlásától. Az
ilyen, pszichés okok miatti eltiltás inkább idôleges és nem tekinthetô örökösnek, erre
utal a latin szövegben szereplô donec szó is.207

Pszichés okként megjelenhetnek olyan problémák is, amikor a beszámíthatóság nem
kérdôjelezhetô meg, de a cselekedet alapján bebizonyosodik a szolgálatra való alkalmat-
lanság.208 Elôfordulhatnak olyan esetek, amiket alkohol vagy kábítószerek rendszeres fo-
gyasztása vált ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy pap, aki ilyen szereket fogyaszt,
automatikusan alkalmatlanná válna a szent szolgálatra.209 Ilyen esetekben az ordinárius-
nak lehetôsége van arra, hogy rehabilitációs kezelésre küldje az illetôt. Ha ez a kezelés
eredményes volt, és az ordinárius a megfelelô személyekkel való konzultáció után úgy
ítéli, hogy már nem állnak fenn a korábbi körülmények, akkor visszaveheti ôt az aktív
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szolgálatba.210 Kánoni büntetés terhe alatt pszichiátriai kivizsgálásra kötelezni senkit
sem lehet, de ez nem is feltétlenül vezetne eredményre, mert az illetô ellenérzését és el-
lenreakcióját válthatja ki, továbbá megsértené az illetô jó hírhez való jogát (220. kán.),
valamint az ilyen eljárásból szerzett információk az elkövetô bevallásának minôsülhet-
nek, amire az 1728. kánon 2. §-a alapján nem lehet kötelezni.

Az 1044. kánon 2. § 2° nem büntetôeljárási és nem büntetôkánon, mégis lehetôséget
biztosít az ordinárius számára, hogy bizonyos körülmények fennállta esetén intézked-
jen. A CIC-ben található adminisztratív vagy büntetô eljárások túl terjedelmesek vagy
lassúnak tûnnek olyan szituációkban, ahol gyors lépésre van szükség, mivel sokszor kell
figyelmeztetést kiadni, és sokszor kell idôt hagyni a cselekvésre. Ezért, valamint az eljá-
rási kánonok bonyolultsága miatt, bizonyos esetekben sok püspök – helytelenül – el-
kezdte alkalmazni a fent leírtakat. A büntetôeljárási kánonokkal ellentétben ez a törvény
nem ír elô különösebb eljárást, azon kívül, hogy a tény beálltát szakértôk meghallgatása
után kell kinyilvánítani.211 Az ilyenkor meglévô akadály kinyilvánítása igazából nem
büntetés, hanem a szent rend méltóságának védelme. Az itt említett eltiltás nem szünteti
meg a klerikusi állapotot, csak a rendek gyakorlásától tiltja el az illetôt. Továbbra is
megmarad a hivatala, megmaradnak bizonyos jogai és a kötelességei, valamint megma-
radhatnak azok a feladatai, amiktôl az ordinárius nem tiltja el. Az ordináriusnak pedig
megmarad a lehetôsége, hogy minden különösebb formaiság mellôzésével visszavegye
az illetôt az aktív szolgálatba. Azonban egy ilyen pszichológiai vizsgálat kétélû fegyver
is lehet. Hiszen egy ilyen vizsgálat mindig kutatja az illetô elôéletét, ami alapján koráb-
bi – adott esetben büntetendô – cselekedetek is felszínre kerülhetnek. Az 1538. kánon
elôírja, hogy „a beismerés vagy a fél bármely más kijelentése nélkülöz minden bizonyí-
tó erôt, ha kitûnik, hogy ténybeli tévedés miatt tette, vagy erôszakkal, illetve súlyos
megfélemlítéssel csikarták ki azt”. Vagyis egy ilyen, az ember legbelsôbb személyiségé-
ben való vizsgálódás, és az ilyen eredmények eljárásban való felhasználása, mivel a
vizsgált személy az ekkor mondott dolgokról úgy gondolta, hogy teljes bizalommal
mondhatja el, a kánonban megfogalmazott „ténybeli tévedés” klasszikus esete.212

Miden vizsgálat vagy meghallgatás során figyelembe kell venni az 1548. kánon 2. §
1°-ban leírtakat, vagyis hogy a tanúk mentesülnek a válaszadási kötelezettségtôl: „a kle-
rikusok azokkal a dolgokkal kapcsolatban, melyekrôl szent szolgálatukra való tekintet-
tel szereztek tudomást; a köztisztviselôk, az orvosok, a szülésznôk, az ügyvédek, a jegy-
zôk és mások, akik – akár csak egy általuk adott tanács alapján is – hivatali titoktartásra
kötelezettek, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, melyekre ez a titoktartás vonatkozik”.
Azokat az információkat azonban nem kell kizárni az eljárásból, amiket a pszichológiai
vizsgálat a vádlott együttmûködésével állapított meg, fôleg akkor, ha a vádlott az együtt-
mûködésre vállalkozott. Az ilyen jellegû pszichés vizsgálat problémájának komolyságát
úgy lehet világosan látni, hogy ezt az egyik oldalról lehet a büntetôeljárás részeként érté-
kelni, aminek az eredménye lehet a bûnvádi eljárás megindítása, amiben az ordinárius a
kormányzati hatalmát gyakorolja; a másik oldalról pedig a püspök feladata, hogy egy
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beteg papjáról felelôsségteljes módon gondoskodjon, abban a reményben, hogy egyszer
még visszatérhet a szolgálatba. Abban az esetben, amikor pszichés alapon a beszámítha-
tóság megkérdôjelezhetô, az ordináriusra hárul, hogy eldöntse, belefog-e egy büntetô-
eljárásba és büntetést szab ki, vagy eltiltja a papot a szolgálattól és gyógykezelésre java-
solja, ami hozzásegíti, hogy esetleg majd újra szolgálatba állhasson. Ilyen esetekben az
ordináriusnak határozatilag ki kell mondania, hogy a pap pszichés állapota lehetôvé te-
szi-e a további szolgálatot. Amennyiben nem, a lelkipásztori gondosság kívánja, hogy
gyógyulása érdekében megfelelô módon, akár orvosi kezeléssel is gondoskodjon róla.

Az 1044. kán. 2. §. 2°-ja alapján kimondott eltiltás elleni felfolyamodásról nem be-
szél a törvénykönyv. De mivel ez is egyedi közigazgatási intézkedéssel történik, ezért az
ez elleni felfolyamodásnak is – minden bizonnyal – helye van az 1732–1739. kánonok-
nak megfelelôen, akár az Apostoli Szentszékhez is, de ennek a felfolyamodásnak nincs
felfüggesztô hatása.

c) A makacsság és a botrány
Makacsságnak (contumacia) azt nevezzük, amikor a tettesben valamilyen mértékû haj-
lam mutatkozik arra, hogy a hatóságot megvesse és a hatóság tevékenységével szemben
ellenálljon. Ez lehet az is, hogy a tettes figyelmen kívül hagyja a hivatalos hatóságtól
származó figyelmeztetést vagy olyan törvényt szeg meg, amihez önmagától beálló bün-
tetés van csatolva. A nem önmagától beálló cenzúra alkalmazása elôtt a makacsság azt a
magatartást jelöli, amikor az illetô a figyelmeztetés ellenére is folytatja a büntetendô
cselekménynek nyilvánított magatartást, vagy visszautasítja a megbánást, a bûnbocsá-
natot, illetve az okozott botrány és károk megfelelô helyrehozatalára nem hajlandó. A
bûnösség még nem foglalja magába a rosszindulatot és a makacsságot, az lehet vétkes
figyelmetlenség vagy vétkes tudatlanság is.213

A „botrány” (scandalum) szó többször szerepel az egyházi büntetések kiszabása kap-
csán. A CIC-ben nincsen pontosan meghatározva, hogy mit kell botrányon érteni, úgy
tûnik, hogy az eljáró ordinárius hatáskörébe tartozik ennek megítélése. Egyes megfogal-
mazások szerint a botrányon a közösséget ért jelentôs sérelmet érthetjük,214 míg más
megfogalmazásban a közösség azon viselkedését, ami megütközésben nyilvánul meg.215

Botránynak nevezhetjük továbbá azt a cselekedetet, amely másokban lelki kárt okoz.
Lüdicke megfogalmazásában a botrány „egy büntetendô cselekmény külsôleg érzékel-
hetô következménye, amely az egyházi közösség rendjét úgy zavarja, hogy abból har-
madik személy számára lelki kár keletkezhet.”216 A botrány nem addig tart, mint amed-
dig az azt kiváltó cselekedet elkövetése,217 és megszûntnek akkor tekinthetô, ha a tettes
megjavult.218
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A cenzúra kimondásához nem elegendô csupán annak a vizsgálata, hogy olyan bün-
tetendô cselekményt követett-e el az illetô, amit cenzúrával lehet büntetni, hanem azt is
vizsgálni kell, hogy fennáll-e a makacsság esete. Azokban az esetekben, amikor az elkö-
vetett büntetendô cselekmény természetébôl nem következik a makacsság, nem lehet az
elkövetôt cenzúrával büntetni.219 Mivel a cenzúra kiszabásához a tettes makacssága
szükséges, errôl legjobban a büntetést is kilátásba helyezô kánoni figyelmeztetéssel
(monitio canonica) vagy büntetô paranccsal lehet külsô fórumon meggyôzôdni,220 hiszen
a cenzúrák érvényes kimondásához az 1347. kánon szerint szükséges, hogy elôtte a tet-
test figyelmeztessék. Ha a tettes nem hagy fel a korábbi cselekedetével, vagyis a bünte-
tés kilátásba helyezése ellenére is elköveti (folytatja) a büntetendô cselekményt, kifeje-
zett (formális) makacsságról beszélünk.221 Hogy mikor beszélhetünk bûnismétlésrôl,
illetve mikor lehet ugyanazon fajta büntetendô cselekmény elkövetését makacsságnak
(a rosszban való kitartásnak) és mikor új, különálló büntetendô cselekménynek tekin-
teni, arra konkrét idôszakot nem lehet meghatározni, az a büntetendô cselekmény faj-
tájától függ. Mindenképpen makacsságnak kell tekinteni azt, ha a két elkövetés között
erkölcsi folytonosság áll fenn.222 Az ilyenkor alkalmazott cenzúra nem más, mint a ma-
kacsság által minôsített büntetendô cselekményekre adott tipikus válasz, amit akkor kell
kiszabni, amikor az elkövetô kitart a büntetendô cselekményben.223 Nem lehet a makacs-
ságtól elálltnak tekinteni azt, aki a figyelmeztetés átvételét megtagadta.

Önmagától beálló cenzúra esetén akkor beszélünk makacsságról, ha a tettes tud az
elôírt büntetésrôl, mégis elköveti a büntetendô cselekményt. Ezt a makacsságot virtuális
makacsságnak nevezzük.224 Ez egyben a rosszindulatúság is. Rosszindulatnak ugyanis
azt kell tekinteni, ha elôre megfontolt volt a törvénysértés.225 Önmagától beálló büntetés-
sel sújtott cselekedetek esetén nem lép életbe a büntetés, ha az illetô nem tudott a bünte-
tésrôl (1324. kán. 1. § 9.°; 1324. kán. 3. §). Létezik még a makacsságnak egy harmadik
fajtája is, amikor az elkövetô megtagadja a megjavulást vagy a károk helyrehozatalát, il-
letve a (kilátásba helyezett) büntetés dacára kitart a büntetendô cselekményben.226 Ez
gyakorlatilag azt az esetet jelenti, amikor a büntetést már kimondták vagy kinyilvánítot-
ták, vagy legalábbis a kiszabásra az eljárást megindították, és a tettes visszautasítja az
ôszinte megbánást, az okozott botrány vagy kár helyrehozását, és még csak ígéretet sem
tesz erre, vagy bár ígéretet tett, de életvitelén nem változtatott. 

Amikor egy büntetendô cselekményre utólag kell cenzúrát kimondani, de az illetô
felhagyott a makacssággal, nem kell, sôt nem is lehet azt kimondani. Azonban ilyenkor
is van lehetôsége az ordináriusnak arra, hogy az 1348. kánon alapján valamilyen más
lelkipásztori-fegyelmi eszközt alkalmazzon az elkövetôvel szemben. Nem lehet addig
elengedni a büntetést, amíg a tettes a makacssággal fel nem hagyott. Viszont ha már fel-
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hagyott a makacssággal, nem szabad megtagadni a büntetés elengedését, hiszen a ható-
ság elérte a büntetéssel a célját: az elkövetô felhagyott a makacssággal és ezzel együtt a
bûncselekménnyel is. Ilyenkor a már kimondott vagy kinyilvánított cenzúra nem szûnik
meg automatikusan, de az illetékes egyházi hatóság köteles azt elengedni.227 Akkor
mondhatjuk azt, hogy a tettes felhagyott a makacssággal, ha valóban megbánta a bünte-
tendô cselekményt, valamint a károkat és a botrányt kellôen helyrehozta, vagy a helyre-
hozatalt legalább komolyan megígérte. A makacsságtól való elállás esetén nem elég az
illetô belsô megbánását figyelembe venni, annak külsô fórumon is kell, hogy jelét adja,
és ilyen fórumon kell ígéretet tennie a károk és a botrány helyrehozatalára.228 Ha az elkö-
vetô hozzáállását alapvetôen a megbánás határozza meg, nem lehet makacsságról be-
szélni. Amennyiben kegyelmet közvetítô eszközöktôl zárja el a tettest a büntetés (a ki-
közösítés és az egyházi tilalom), és mivel az Egyházban a legfôbb törvény mindig a
lelkek üdve, az illetékes egyházi hatóság csak addig tarthatja fenn ezeket a büntetéseket,
ameddig azok feltétlenül szükségesek az illetô megjavításához.

d) Az önmaguktól beálló büntetések
Mostani témánkban azért kell beszélni az önmaguktól beálló büntetésekrôl, mert azok
bizonyos hatásai már az elkövetés pillanatában beállnak. Így ha az ordinárius másként
akar gondoskodni az elkövetôrôl, akkor elôtte a büntetés önmaguktól beálló hatásaitól is
meg kell ôt szabadítania, de addig is az elkövetônek lelkiismeretbeli kötelessége töre-
kedni arra, hogy a büntetések automatikusan beálló következményeit betartsa, akkor is,
ha azok nem lettek kinyilvánítva229.

Kezdetben nem léteztek önmaguktól beálló büntetések, elôször, igen ritkán, a VII.
században jelentek meg.230 A latae sententiae büntetések a latin jog sajátosságai, a
CCEO-ban nem szerepelnek, mert nem tartoznak hozzá a keleti tradícióhoz. Nemcsak
az egyetemes törvényekben találkozunk az önmagától beálló büntetés fogalmával, ha-
nem bizonyos keretek között részleges törvény, sôt parancs is elrendelhet ilyet. Annak,
hogy a legfôbb törvényhozó ezt a lehetôséget fenntartotta, megvannak a megfelelô okai,
annak ellenére, hogy az önmaguktól beálló büntetések anomáliák a mai jogrendek szem-
pontjából. Egy önmagától beálló büntetés esetén az elkövetô saját maga a vádló, a védô
és a bíró egy személyben. Saját magának kell felderítenie a tényt teljes objektivitással,
pontosan meghatározni a törvényt, és végül kimondania saját maga fölött az ítéletet,
hogy bûnös vagy nem bûnös. Ez ellentmond a legalapvetôbb jogi szabályokkal. Senki
sem kötelezhetô arra, hogy saját maga ellen vádat emeljen, és senki sem lehet bíró a sa-
ját ügyében. Továbbá, ha bebizonyosodik a bûnössége, magának kell végrehajtania a
büntetést, megfosztva magát bizonyos jogoktól. Erre az ellentétre Gratianus is felhívta 
a figyelmet, amikor kimondta, hogy a vádló és a bíró nem lehet ugyanaz.231 A latae sen-
tentiae büntetések alkalmazásának gondolata azonban nem idegen az egyházi gyakorlat-
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tól. A gyónásban hasonló helyzet áll fenn, amikor a gyónó maga vádolja önmagát. Eb-
ben az esetben a bíró szerepét a pap tölti be232. Huinzing válaszol a fenti problémára: mi-
vel a bûn a közösség ellen is van, a büntetésnek a közösség céljait is kell szolgálnia. 
Az elkövetônek tudomásul kell vennie cselekedetének közösségi mivoltát.233 Mert amíg
a bûn csupán egyéni ügy marad, nincsenek közösségi hatásai, de az Egyházban nem le-
het a jogi törvény megsértését (és nem csupán az erkölcsi törvényét, mert az „csak” bûn
lenne) szó nélkül hagyni. A latae sententiae büntetések esetén gyakran csak az elkövetô
maga tudja, hogy büntetés alatt áll, amíg azok nincsenek kinyilvánítva. Ilyen esetben
nem az ember lelkiismeretét terhelô bûnrôl van szó csupán, hanem egy sajátosan egyhá-
zi jogkövetkezményrôl, amelynek megvalósulása az Egyház nyilvánossága elôtt rejtve
marad a kinyilvánításig.234 Önmaguktól beálló büntetések kilátásba helyezésére akkor
van szükség, amikor a büntetendô cselekmény olyan súlyos, hogy azonnali intézkedésre
van szükség, és nincs idô megvárni az illetékes elöljáró által lefolytatott eljárást, vagy
pedig a cselekedet amúgy titokban maradna.235

Amint azt feljebb már jeleztük, az 1324. kánon 3. §-a alapján, ha enyhítô körülmény
állt fenn, nem sújtják a tettest az önmaguktól beálló büntetések, ha azok hatásainak élet-
be léptetésére mégis szükség lenne, akkor azokat peres vagy határozati úton kell kimon-
dani. Amennyiben egy önmagától beálló büntetés kinyilvánítására szolgáló eljárást kel-
lene megindítani, de az 1341. kánon alapján az ordinárius úgy dönt, hogy ettôl eltekint,
akkor az 1355. kánon 2. §-a alapján elengedheti, sôt, ha valóban úgy ítéli meg, hogy job-
ban lehet gondoskodni a személyrôl más módon, akkor el is kell engednie a büntetés ön-
magától beálló következményeit, majd az 1358. kánon 2. §-a alapján intézkedhet egyéb
lelkipásztori eszközök alkalmazásáról. Természetesen, ha cenzúráról van szó, és a tettes
nem hagyott fel a makacssággal, nem lehet elengedni a büntetést. Nincs kizárva azonban
az, hogy ilyen esetekben a büntetésen túl más fegyelmi intézkedést vagy büntetést is ki-
szabjanak az elkövetôre, beleértve, ha a törvény megengedi, akár a klerikusi állapotból
való elbocsátást is (1364. kán., 1367. kán., 1370. kán. 1. §, 1394. kán 1. §).
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III. A LELKIPÁSZTORI GONDOSKODÁS 
KÜLÖNFÉLE MÓDJAI

1. A büntetések alkalmazását megelôzô eszközök általában

Bár a büntetôjog teljes egészében része az Egyház lelkipásztori tevékenységének, mégis
fôleg a nem kifejezetten büntetô jellegû intézkedéseket tekinthetjük „lelkipásztori esz-
közöknek”. A kánoni büntetôjogi normák lehetôséget biztosítanak az ordinárius számá-
ra, hogy nem-büntetô eszközöket alkalmazzon. Ebbe a kategóriába minden olyan eszköz
beletartozik, aminek a célja megegyezik a büntetés céljával, de mégsem szorosan vett
büntetô szankció. Amennyiben egy-egy hatósági intézkedés az egyén jogait korlátozza,
ez a 18. kánon alapján szorosan értelmezendô. Szorosan kell továbbá értelmezni ugyan-
ezen kánon alapján a büntetések kimondására vagy kinyilvánítására vonatkozó eljáráso-
kat megelôzô lépések alkalmazásának kötelezettségét. Vagyis az ordináriusnak le kell
folytatni az elôzetes vizsgálatot, majd mind minôségileg, mind mennyiségileg ki kell
használnia a lelkipásztori eszközöket (pl. figyelmeztetést, buzdítást, dorgálás stb.) a
tényleges büntetések elôtt, és ezután dönthet a büntetôeljárás megindításáról, hogy az il-
letôt büntetéssel csakis megfelelô eljárás után, illetékes fórumok elôtt, a jog elôírásai-
nak megtartásával és csak a törvény elôírása szerint sújtsák, amint azt a 221. kánon ki-
mondja.236

Ezeket a lelkipásztori intézkedéseket többnyire külsô fórumon kell alkalmazni, de
adott esetben akár belsô (130. kán.) – sôt szentségi – fórumon is alkalmazhatók. Még ha
külsô fórumon is alkalmazzák ôket, akkor sem feltétlenül büntetô, hanem csupán fegyel-
mi intézkedések.237

A CIC revízió során javasolták azt is, hogy az ordinárius hatáskörét jobban terjesszék
ki a büntetés alkalmazása és az eljárás lefolytatása körében.238 Ciprotti szavaival élve,
nem szenved csorbát a büntetôjog, ha nem szankcionálnak minden törvénysértést. Az a
tény, hogy bizonyos körülmények esetén nem mondanak ki büntetést az illetôre, nem
feltétlenül jelenti azt, hogy mind egyházilag, mind pedig az illetô szempontjából minden
rendben van. A közösség rendje megsérülhetett olyan cselekedet által is, amit késôbb nem 
szankcionálnak, akár azért is, mert az nem minôsíthetô büntetendô cselekménynek.239

Minden esetben tudtára kell hozni azonban az illetônek, aki ellen ezeket alkalmaz-
zák, hogy fegyelmi ill. büntetô szankcióként történik vele szemben az intézkedés, és en-
nek a ténynek is nyoma kell, hogy legyen. Kell, hogy nyoma legyen továbbá a lelkipász-
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tori eszköz alkalmazását megelôzô intézkedéseknek, az 1717. kánon szerinti elôzetes
vizsgálatnak, a személyes megbeszélésnek (50. kán.), hiszen a késôbbiekben szükséges
lehet bizonyítani, hogy az elöljáró törvényesen járt el. Éppen ezért a lelkipásztori eszkö-
zök alkalmazása esetén is meg kell tartani azok jogi formaságait. Ezeket a dokumentu-
mokat az egyházmegye titkos levéltárában kell ôrizni. A tényleges elôzetes vizsgálat le-
folytatása azonban csak a büntetôeljárás megindítása elôtt kötelezô, az itt felsorolásra
kerülô, fegyelmi intézkedések elôtt csak célszerû.240 A törvényes eljárásra nemcsak a fel-
sôbb hatóságokhoz való fordulás (fellebbezés vagy felfolyamodás) hanem esetleg a vilá-
gi hatóságok felé való számadás esetén is szükség lehet, bizonyítandó, hogy az elöljáró
nem hagyta szó nélkül a szabálytalanságot, és törvényesen járt el. Bár igaz, hogy a
(megyés)püspökök csak a pápának tartoznak hivatalosan elszámolással a tetteikrôl, nem
hivatalosan azonban a rájuk bízottak felé is el kell, hogy számoljanak cselekedeteikkel:
mennyiben védték az ô jogaikat. Ennek egyik formája, hogy a büntetendô cselekménye-
ket megfelelô módon szankcionálják.241 Az ilyenkor alkalmazott fegyelmi intézkedésnek
pedig valóban megfelelônek kell lennie, a tett és a személy körülményeit figyelembe vé-
ve, azaz vizsgálni kell, hogy az ilyen megoldások valóban megoldják-e a problémát
vagy csak elodázzák azt. A fegyelmi intézkedések alkalmazását az is megkönnyíti, hogy
a szorosan vett büntetésekkel ellentétben ezeket nemcsak akkor lehet alkalmazni, ha az
elkövetô bûnössége külsô fórumon teljes érvénnyel bizonyítást nyert.

Alapvetôen különbséget kell tenni a büntetô jellegû intézkedések és az egyszerû köz-
igazgatási intézkedések között. Ugyanaz a cselekedet az egyházi hatóság szándéka sze-
rint másként értelmezhetô: lehet egyszerû közigazgatási intézkedés vagy fegyelmi köz-
igazgatási intézkedés, sôt büntetô közigazgatási intézkedés is.242 Amennyiben valakit
egy másik hivatalba helyeznek, az lehet egyszerû közigazgatási intézkedés (190–191.
kk.), lehet fegyelmi közigazgatási intézkedés (egyéb lelkipásztori eszköz az 1341. kán.
értelmében) és lehet büntetô közigazgatási intézkedés (1336. kán. 1. §. 4.°), azaz valódi
büntetés.

Az Apostoli Szignatúra szándéka szerint világos különbségtétel kell, hogy legyen a
büntetést kimondó rendelkezés és az egyedi közigazgatási intézkedés között.243 Hiszen
ha valaki sérelmesnek érzi az ellene hozott intézkedést, felfolyamodással élhet. A felfo-
lyamodásnak pedig más módja van akkor, ha egyszerû közigazgatási intézkedés ellen
nyújtják be, és más, ha büntetés ellen. Ezzel párhuzamosan a hivatalból elmozdított
vagy áthelyezett személynek nem kell feltétlenül arra gondolnia, hogy büntetést szabtak
ki rá. Az egyedi közigazgatási intézkedés ugyanis általában nem büntetô jellegû, még ha
egyes esetekben ilyen háttere is lehet. 

54

240 MORRISEY, F. G., Penal Law in the Church Today: New Roman Documents Complementing the Code of
Canon Law, in DUGAN, P. M. (ed.), Advocacy Vademecum, Montréal 2006. 57.

241 POPE, S., Accountability and Sexual Abuse in the United States: Lessons for the Universal Church, in Irish
Theological Quarterly 69 (2004) 84.

242 DE PAOLIS, V., Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law, 180. LAGGES, P. R., Resolu-
tion of Cases by Rescript, Penal Precept, or Decree, in DUGAN, P. M. (ed), Towards Future Developments
in Penal Law: U.S. Theory and Practice, Montréal 2010. 184.

243 DANEELS, F., Alcune osservazioni sul processo penale canonico, 200. 

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 54



A tényleges büntetések alkalmazása elôtt figyelembe kell venni az Egyház jogi és er-
kölcsi területen vallott fegyelmi tanítását. Világosan kell látni, hogy mi a különbség 
a bûn és a büntetendô cselekmény között, a belsô és a külsô fórum között, a vezeklô és
fegyelmi út között, valamint a fegyelmi és büntetô intézkedések között.244 A most felso-
rolásra kerülô intézkedések a már nem csupán az erkölcsi értelemben vett bûnök szank-
ciójaként, de még nem feltétlenül a büntetendô cselekményekre adott, büntetôjogi vá-
laszként kerülnek alkalmazásra, általában külsô fórumon.

Az ilyen, büntetéseket megelôzô intézkedések alkalmazása a tényleges szankciók ki-
mondása elôtt nem érvényességi, csak törvényességi feltételei a büntetéseknek, kivéve
az 1347. kánonban szereplô kánoni figyelmeztetést. Amennyiben egy egyszerûbb, vagy
enyhébb intézkedés nem vezet eredményre, az elöljárónak a komolyabb intézkedéseket
kell alkalmaznia a cél elérése érdekében. Azonban ha az ilyen, pasztorális jellegû intéz-
kedésekkel a büntetés célja eléggé (satis) elérhetô, nem kell a komolyabb eszközökhöz,
fôleg a büntetô eljáráshoz folyamodni. De Paolis rámutat arra, hogy nem szükséges,
hogy a lelkipásztori eszközök alkalmazása révén a büntetés célja „ugyanolyan” vagy
„jobb” módon megvalósuljon, ha az „eléggé” megvalósult,245 a büntetést már nem kell,
sôt bizonyos esetekben nem is lehet alkalmazni. Azonban az is igaz, hogy a gyakorlat-
ban nehéz megállapítani, hogy a lelkipásztori eszközökkel mikor lehet a büntetés célját
kellôképpen elérni.246 Miziñski arra is felhívja a figyelmet, hogy az 1341. kánonban sze-
replô „eléggé” szó jelentését úgy is lehet értelmezni, hogy elegendôen el lehet érni a
büntetés célját, ha az akár a legkisebb mértékben is megvalósul.247 A cél megvalósulásá-
hoz szükséges, hogy mindhárom cél (a botrány helyrehozatala, az igazságosság helyre-
állítása és a tettes megjavítása) valamilyen mértékben létrejöjjön.248 A szoros értelembe
vett büntetô szankciók alkalmazása során is figyelembe kell venni az illetô közremûkö-
dô-készségét. Az ordinárius, aki szigorúbb eljárást alkalmaz, az 1718. kán. 2. §-a szelle-
mében mindig visszaléphet egy enyhébb eljárás vagy fegyelmi intézkedés felé, ha a vád-
lott megbánást vagy együttmûködést tanúsít.249 A büntetések alkalmazására vonatkozó
1343. kánon elvei itt is érvényesnek tekinthetôk. A büntetést alkalmazó elöljárónak lel-
kiismerete és józan belátása szerint kell alkalmaznia a büntetéseket vagy a fegyelmi in-
tézkedéseket. A „lelkiismeret” jelen esetben úgy értelmezendô, hogy az ordinárius vagy
a bíró eltekinthet a büntetô intézkedés alkalmazásától, ha úgy ítéli, hogy az alkalmazás
az egyén és a közösség java, illetve az igazságosság ellen van. A „józan belátás” pedig
segít abban, hogy megtalálja azt a megoldást, ami az Egyház közjava számára a legjobb,
a kánoni jogrendszer szellemének és alapelveinek megfelelôen. E két kitétel azt is jelen-
ti, hogy nem a vádlottal való közös megegyezés alapján kell alkalmaznia a büntetést.

Az ilyen lelkipásztori eszközök alkalmazása nem a büntetô eljárások menete szerint,
hanem az egyedi közigazgatási intézkedések kiadásával kapcsolatos eljárások szerint
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247 MIZIŃSKI, A. G., Il ruolo dell’ordinario nell’ambito penale, 337. Communicationes 9 (1977) 160.
248 DE PAOLIS, V., De Sanctionibus in Ecclesia, Adnotationes in Codicem: Liber VI, Roma 1986. 84.
249 IRONS, R. – MCDONOUGH, K. M., „Problem Clergy” Other than Misconduct Cases, 127.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 55



történik (35–58. kánonok), és mivel ezek csak fegyelmi és nem büntetô intézkedések,
büntetések ellen benyújtott felfolyamodással (1353. kán.) nem is lehet megtámadni.250

Amennyiben ezek az eszközök nem vezetnek eredményre, még mindig van lehetôsége
az ordináriusnak arra, hogy komolyabb büntetést helyezzen kilátásba, vagy eljárást in-
dítson annak kimondására.251

2. Ideiglenes eltiltás az eljárás idejére

A büntetést kimondó jogerôs ítélet vagy határozat elôtt már lehetôsége van az ordiná-
riusnak arra, hogy bizonyos szolgálatoktól eltiltsa a vádlottat. Az 1722. kánon alapján az
ordinárius olyan intézkedéseket foganatosíthat, amelyekkel megelôzhetô az eljárás aka-
dályozása, a tanúk befolyásolása, illetve a botrányokozás folytatása. Ez a legegyér-
telmûbb rendelkezés a kánoni büntetôjogban, mely lehetôséget biztosít az egyházi ha-
tóságnak arra, hogy a büntetendô cselekménnyel vádolt személlyel szemben még a
büntetés alkalmazása elôtt valamilyen formában fellépjen. 

Az 1722. kánonban szereplô intézkedés nem a bûnösség megállapítása, nem is fel-
függesztés, de még csak nem is más fajta büntetés, hanem csak egy adminisztratív intéz-
kedés, amit ennek megfelelôen határozatban kell kiadni. Mégis különbözik a különféle
jóvátevô büntetések adminisztratív úton való alkalmazásától, mert ez csak egy elôvi-
gyázatossági intézkedés, amelyet az illetékes elöljáró alkalmazhat azokban az esetek-
ben, amikor az illetôt már valamilyen törvénytelenséggel megvádolták, és az elöljáró a
további negatív következményeket meg akarja elôzni.252 A kánonban szereplô eltiltásnak
a megfogalmazás szerint három célja lehet: a botrány megelôzése, a tanúk védelme és 
az igazságszolgáltatás menetének biztosítása.253 Az eltiltás pedig kiterjedhet a szent szol-
gálattól való eltiltásra, valamely egyházi hivataltól vagy feladattól való eltiltásra, elôír-
hatja vagy megtilthatja a vádlott számára, hogy egy bizonyos helyen vagy területen tar-
tózkodjon, valamint megtilthatja azt is, hogy a szent eucharisztiában nyilvánosan
részesüljön. Ezekhez hozzájárulhat az is, hogy az illetô nem viselhet klerikusi öltözéket,
illetve nem szerepelhet sehol papként.254

a) Az intézkedés alkalmazásának esetei
Elsôsorban a botrányok megelôzése lehet az eltiltás alkalmazásának oka. Egy ilyen in-
tézkedésre különösen akkor lehet szükség, ha olyan botrányos eset áll fenn, amikor kön-
nyen megütközést kelthet az emberekben, hogy egy klerikus, akit büntetendô cselek-
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ménnyel vádolnak, és esetleg már valamilyen eljárás is van ellene, továbbra is „rende-
sen” mûködik.255 A botrány azonban nemcsak ilyen „Egyházon belüli” botrány lehet, ha-
nem a világi hatóságokkal való összeütközés, külsô botrány elkerülése is célként jelen-
het meg. Sôt, a botrány meglétének még az sem feltétele, hogy az illetô valóban
elkövette azt a cselekményt, amivel vádolják, annál is inkább, mert az ártatlansága vagy
vétkessége csak a határozat vagy ítélet kimondásával dôl el, nem pedig az eljárás koráb-
bi szakaszában. 

A másik ok, ami miatt ez az intézkedés alkalmazható, az eljárás akadályozásának ve-
szélye. Ez kiterjedhet mindenre, ami az eljárások során elôkerülhet, a bizonyítékok
eltüntetésétôl egészen az eljárást lassító különféle kifogások felhozataláig. Nem csupán
az adott eljárás menetének védelmérôl van itt szó, hanem a vádlott, az áldozat és az
egész közösség védelmérôl,256 ami túlterjed a pusztán formai elôírások betartatásának
elôsegítésén. Célszerû alkalmazni ezt az elôvigyázatossági intézkedést akkor, ha a vád-
lottról elôre feltételezhetô, hogy meg fogja támadni az ítéletet, aminek felfüggesztô ha-
tálya lesz. Ilyenkor egészen addig érvényben maradhat ez az intézkedés, amíg a vádlott-
nak törvényes lehetôsége van az ítélet megtámadására, vagyis amíg az ítélet jogerôssé
nem válik. 

Az ehhez részben hasonló harmadik ok a tanúk befolyásolásának veszélye. Az eltiltás
ilyenkor azt a célt szolgálja, hogy a vádlott ne tudja megvesztegetni vagy megfélemlíte-
ni az áldozatot vagy az elkövetkezendô kánoni vagy világi tárgyalás lehetséges tanúit.257

Adott esetben a vádlott nyilvánosan ígéretet is tehet arra, hogy semmilyen formában
nem kerül kapcsolatba a tanúkkal.258 Ilyen esetben az ordinárius eltekinthet az eltiltás al-
kalmazásától. 

Továbbá célszerû távol tartani a klerikust attól a helytôl, ahol a büntetendô cselek-
ményt elkövette, hogy ezzel is kizárják a további bûnelkövetés lehetôségét. A tartózko-
dási hely elôírása vagy eltiltása esetén figyelemmel kell lenni az egyes feladatokhoz kö-
tôdô rezideálási kötelességre, vagyis arra, hogy egy-egy feladatkör betöltése esetén az
illetônek helybenlakási kötelezettsége van. Elôvigyázatosnak kell az ordináriusnak a la-
kó- vagy tartózkodási hely kijelölése esetén lennie, hiszen veszélyt hordozhat magában
az, pl. ha egy meggyanúsított személy számára elôírják, hogy hagyja el a lakóhelyét; fé-
lô, hogy kikerül abból a körbôl, amin belül figyelemmel lehet kísérni az életvitelét.259

Amikor az ordinárius ezzel az eltiltással él, mérlegelnie kell a fentieken túl azt is,
hogy a gyanúsított által elkövetett cselekedet titkos vagy nyilvános, illetve, hogy mek-
kora a bûnismétlés veszélye.260

Ezen intézkedés alkalmazása által a megyéspüspök megtilthatja a klerikusnak, hogy
bizonyos személyekkel találkozzon, különösen, ha az elkövetett büntetendô cselekmény
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szexuális jellegû.261 Némileg hasonlít ezekhez az esetekhez az, amikor a megyéspüspök
egyes konkrét esetekben (akár minden fegyelmi vagy büntetô eljáráson kívül is) szabá-
lyozza a klerikus számára, hogy kikkel kerülhet kapcsolatba, vagy milyen területeken
tartózkodhat. A 277. kánon 3. §-a elôírja: „A megyéspüspök hatáskörébe tartozik, hogy
[a celibátus megtartásáról] pontosabb szabályokat adjon ki, és hogy ennek a kötelezett-
ségnek a megtartásáról az egyes esetekben ítéletet alkosson.” 

Beal szerint szükség esetén civil bûncselekményekkel kapcsolatosan is lehetôség van
ennek az eltiltásnak az alkalmazására.262

b) Az intézkedés terjedelme
A szent szolgálat, amitôl a vádlott eltiltható: lehet a szentségek vagy szentelmények ki-
szolgáltatása, illetve lehet az Isten Igéjének hirdetése (homília). Ezeket az eltiltásokat,
(homília végzésétôl való eltiltás, gyóntatástól való eltiltás, nyilvános misézéstôl való el-
tiltás, ünnepélyes keresztelés, temetés stb.) azonban nem kell feltétlenül egyszerre és
nem is kell mindet alkalmazni, elegendô csak azokat, amik szükségesek az ügy érdeké-
ben.263 Az eltiltásokkal kapcsolatban figyelni kell arra, hogy az illetô ilyenkor nem a tel-
jes (papi) mûködéstôl, hanem csak az eltiltást kimondó határozatban felsoroltaktól van
eltiltva, ez pedig nem haladhatja meg a kánonban leírtakat, továbbá, hogy ez az eltiltás
nem fosztja meg ôt a funkciójától, illetve a hivatalától. Az eltiltások betartását az ordiná-
rius büntetô parancs kiadásával is sürgetheti, azaz az eltiltás megszegése esetére büntetô
szankciókat helyezhet kilátásba. Az Eucharisztia végzésétôl való eltiltás alapvetôen le-
het teljes vagy részleges, viszont az 1722. kánon nem teszi lehetôvé a teljes eltiltást, az-
az azt, hogy pl. a pap magánmisét se mondhasson.264

Az 1722. kánon alkalmazása során az eltiltás alatt levô klerikus ellátáshoz való joga
megmarad. Errôl, ha az illetô jövedelemmel járó munkát nem végezhet, a megyéspüs-
pöknek más forrásból kell gondoskodnia.

c) Az intézkedés alkalmazásának ideje és területe
Nem egyezik meg a kánonjogászok véleménye abban, hogy a teljes eljárásnak (a bünte-
tendô cselekményrôl való információszerzéstôl a jogerôs ítélet meghozataláig) mely
szakaszában lehet ilyen elôvigyázatossági intézkedést alkalmazni. Az 1722. kánon azt
írja, hogy az „eljárás bármely szakaszában”265 alkalmazható az eltiltás, de hozzáteszi,
hogy ehhez szükséges az ügyész meghallgatása és a vádlott megidézése, ami után hatá-
rozat formájában szabhatja ki ezt az ordinárius. Az ügyész meghallgatása a 127. kánon
2. §-a alapján érvényességi kritérium.266 A vádlott megidézése pedig azért elengedhetet-
lenül szükséges, mert joga van tudni, hogy miért tiltják el, s a védekezéshez való jog
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megköveteli, hogy elmondhassa a saját álláspontját az ügyben. Az ilyen elôvigyázatos-
sági intézkedés alkalmazásával védeni lehet a közösség javát, s ezzel párhuzamosan
nem sérülnek a vádlott jogai, hiszen az elôzetes vizsgálat alapján, a megidézése és meg-
hallgatása után vélelmezik bûnösnek, vagyis van alapja annak, hogy ilyen intézkedést
szabnak ki rá.267

Egyes vélemények szerint (pl. Daneels268, Arru269) az óvintézkedés kiszabására csak
az elôzetes vizsgálat befejezése után kerülhet sor, akkor, amikor az ordinárius eljárás
megindítását tartja szükségesnek. Más vélemények (pl. Griffin270, Beal271, Lagges272) sze-
rint, mivel az „eljárás bármely szakaszában” ki lehet szabni ilyen óvintézkedést, ezt úgy
kell értelmezni, hogy ezt az intézkedést az ordinárius bármikor meghozhatja attól kezd-
ve, hogy tudomást szerez a tettrôl, egészen addig, amíg formális aktussal az ügyet be
nem zárják, ha úgy érzi, hogy a botrányok megelôzése, a tanúk szabadságának védelme
vagy az igazságszolgáltatás menetének biztosítása érdekében erre szükség van. 

A helyes értelmezéshez legalább röviden végig kell néznünk a kánon szövegének
alakulását. Az 1722. kánon a büntetôeljárásról szóló kánonok között van, közvetlenül az
ordinárius eljárást kiválasztó döntését leíró kánonok után. Az 1722. kánon elôdje, a CIC
(1917) 1956–1957. kánonjai273 szintén a büntetôeljárás megindításáról szóló kánonok
után következtek. Az 1958. kánon274 azt írta, hogy ezeket az intézkedéseket csak akkor
lehetett alkalmazni, ha a vádlottat megidézték és makacsnak bizonyult, akár az elsô
megidézése, akár az eljárás megindítása, akár az eljárás folyamán. A CIC revíziója során
kifejtették, hogy egy ilyen tartalmú kánonnak valahol helyet kell kapnia az Egyházi
Törvénykönyvben.275 Ezek után a kánont ugyanoda helyezték, ahol a CIC (1917)-ben
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sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu criminali.” PONTIFICIA COMISSIO CODICI

IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema canonum de mondo procedendi pro tutela iurium seu de proces-
sibus, Typis Poliglottis Vaticanis 1976. 90.
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volt, majd így maradt a 1980-as276, az 1982-es277 sémában, valamint a végleges szöveg-
ben is. A hatályos CIC-ben szereplô törvények értelmezésénél a 17. kánon alapján a pár-
huzamos helyeket is figyelembe kell venni. Ennél az elôírásnál párhuzamos helyként
megemlíthetô a CCEO 1473. kánonja, hiszen ha valóban olyan joghézag lenne a CIC-
ben, ami miatt esetleg a törvényt magyarázni vagy módosítani kellene, akkor a törvény-
hozó ezt a CCEO-ban megtehette volna, de nem tette meg, mint pl. a CIC 1742. kánon 
2. §-a és a CCEO 1391. kánon 1. §-a esetén, ahol a plébánosi áthelyezéssel kapcsolatos
megbeszélésekre kijelölt személyekrôl van szó. Nem változott a szöveg, a CCEO 1473.
kánonjában – kisebb stilisztikai változásokkal – ugyanaz található, mint a CIC 1722. ká-
nonjában. Griffin278 szerint jogkétséggel állunk szemben, hogy vajon mikor alkalmaz-
hatja az ordinárius az 1722. kánonban leírtakat. Hozzáteszi, hogy ha valóban jogkétség
áll fenn, akkor az ordinárius élhet az óvintézkedés intézményével már a feljelentés pilla-
natától, amíg a hiteles törvénymagyarázó mást nem mond, vagy felsôbb bíróság egy
ilyen intézkedést törvénytelennek nem minôsít. Ilyen hivatalosnak tekinthetô döntés
született a Szignatúrán, amikor egy alkalommal azért nyilvánítottak egy ilyen eljárást
törvénytelennek, mert azt az ordinárius még a büntetô eljárás kezdete elôtt hozta meg.279

Ezzel a döntéssel viszont teljes egészében szemben áll a Hittani Kongregációnak fenn-
tartott esetekkel kapcsolatos eljárásban szereplô elôírás, ami szerint az ordinárius az elô-
zetes vizsgálat megkezdése után már jogosult az 1722. kánonban szereplô fegyelmi in-
tézkedések életbe léptetésére.280

Egy másik kérdés, hogy vajon csak a büntetô, vagy az adminisztratív eljárásban is le-
het-e ezt az elôvigyázatossági intézkedést alkalmazni. Több szerzô véleménye az, hogy
mivel ez a kánon a kétféle eljárást felvázoló kánon mögött közvetlenül kap helyet, ezért
mindkét eljárásra alkalmazható. Továbbá, mivel a kánon szövege a vádlottat még csak
accusatus-nak és nem reus-nak nevezi, ezzel is kifejezi, hogy nem csak bírói eljárásról
van szó, hiszen a 1725. kánon és 1728. kánon 2. §-ában is az accusatus szó szerepel, és
ezen két kánon elôírásai értelmezhetôk adminisztratív eljárás keretei között is.281 Ezért
úgy tûnik, hogy az 1722. kánon által megjelölt elôzetes óvintézkedések alkalmazhatók a
bírói és adminisztratív eljárásban egyaránt.282 A CIC 1722. kánonjának párhuzamos,
CCEO-beli 1473. kánonja viszont a peres büntetôeljárásról szóló kánonok között szere-
pel, ezért úgy tûnik, mintha a keleti jogban csak peres út esetén lenne lehetôség az eltil-
tások kimondására. 
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A fenti eltiltások tehát alkalmazhatók attól kezdve, hogy az elôzetes vizsgálatot meg-
indító ordináriusi határozat megszületett, akár külön határozattal, akár azzal együtt és
megszûnnek, ha véget ért az eljárás, illetve ha az okok megszûnnek. Alkalmazhatók to-
vábbá mind a büntetô, mind pedig az adminisztratív eljárások esetén, annál is inkább,
mert az elôzetes vizsgálat elindításakor még nem egyértelmû, hogy milyen eljárást 
fognak alkalmazni. Az eltiltó határozatot csak az ordinárius hozhatja meg, a bíró nem,
hiszen ô nem számít ordináriusnak. A határozat meghozatala elôtt az ordináriusnak,
amennyire lehetséges, az 50. kánon értelmében meg kell hallgatnia a vádlottat. 

A közösség java megkívánhatja, hogy a fentieken túlmenôen más óvintézkedéseket is
életbe léptessenek a gyanúsítottal szemben. Ezt azonban az ordinárius csak egyedi pa-
ranccsal teheti meg, sôt bizonyos körülmények között az Egyház java érdekében köte-
lessége is. Nagyon ügyelni kell azonban arra, hogy ezeket az eltiltásokat, vagy akár az
imént említett büntetô parancsot az ordinárius kellô körültekintéssel és a szabályok tel-
jes betartásával (48–58. kk.) alkalmazza, mert ezáltal is sérülhet a megvádolt személy jó
hírhez való joga.283

d) Az intézkedés megszûnése
Az ilyen elôvigyázatossági intézkedésekkel kapcsolatban kérdés, hogy mivel ezek nem
büntetô intézkedések, mennyire van lehetôsége az eltiltott személynek az 1722. kánon
alkalmazása kapcsán a felfolyamodásra. Bár a CIC (1917) 1958. kánonja284 tiltotta az
ilyen jellegû felfolyamodást,285 a hatályos Egyházi Törvénykönyvbôl ez már kimaradt.
Egyes vélemények szerint, a régi gyakorlatnak megfelelôen, bár az egyedi határozatok
ellen van lehetôség a felfolyamodásra, ez ellen a döntés ellen nincs.286 Ezen vélemény
alátámasztására az 1629. kánon 5°-t szokták idézni, mely szerint nincs helye fellebbe-
zésnek az olyan ügyben hozott határozat ellen, amit a lehetô leggyorsabban kell eldönte-
ni. Valószínûbbnek tûnik azonban az a vélemény, hogy mint határozat ellen lehetséges a
felfolyamodás, de ennek nincs felfüggesztô hatása, valamint a felfolyamodás az eljárást
sem akadályozza meg.287 Ez utóbbi véleményt támasztja alá az is, hogy mivel az 1722.
kánon intézkedése nem büntetés, ezért ez az eltiltás nem is függesztôdik fel azokban az
esetekben, amikor felfolyamodást terjesztenek be ellene,288 ellentétben a büntetések el-
len benyújtott felfolyamodásokkal vagy fellebbezésekkel, amit az 1353. kánon leír.
Ezért tehát mondhatjuk, hogy az ordináriusnak ezen intézkedése ellen, ami egy egye-
di közigazgatási intézkedés, van ugyan a vádlottnak felfolyamodási lehetôsége az
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1732–1739. kánonok alapján, de csak in devolutivo, azaz ez a felfolyamodás nem fel-
függesztô hatályú.289

Az ilyen eltiltás nem felfüggesztés, hanem egy olyan idôleges, meghatározott vagy
meghatározatlan idôtartamra szóló rendelkezés, aminek az idôtartamát a körülmények
alapján az ordinárius határozza meg. Az ilyen intézkedés hatálya alatt levô pap az eljárás
ezen szakaszában nincs felfüggesztve, mert a felfüggesztés, mint cenzúra csak az illetô
makacsságáig tartana. Ez az eltiltás abban is különbözik a felfüggesztéstôl, hogy ezt,
azaz a szolgálattól való eltiltást, ki lehet szabni laikusokra is, amennyiben a 145. kánon
értelmében egyházi hivatalt birtokolnak,290 míg a felfüggesztés csak klerikusokra szab-
ható ki. 

Ez a fegyelmi intézkedés csak egy idôleges eszköz, nem pedig önmagában a bün-
tetés. Ezért az ordináriusnak határozatban vissza kell vonnia az ilyen eltiltást, ha a ve-
szély, amiért azt kiadták, tovább már nem áll fenn. Az eljárás befejezésével pedig az el-
tiltás ipso iure megszûnik. Mivel ez a döntés csak az eljárás végéig tart, így ki van zárva
annak a lehetôsége, hogy ilyen jellegû határozattal örökre szóló büntetéseket szabjanak
ki. Érthetô, hogy ez az intézkedés megszûnik az eljárás végén, hiszen ha az illetô bûnös,
úgyis valamilyen büntetést kap, ha pedig az eljárás során a bûnössége nem bizonyosodik
be, okafogyottá válik az eltiltás.

Az elôvigyázatossági intézkedések alkalmazása kapcsán nagyon óvatosan kell az or-
dináriusnak eljárnia. Mindenkinek joga van a jó híréhez, amitôl nem lehet megfosztani,
s egy elhamarkodottan alkalmazott eltiltás nem megfelelô következményekkel járhat.
Mivel a gyakorlatban egy ilyen eltiltás sokkal inkább tûnik büntetô, mint megelôzô
intézkedésnek,291 ha be is bizonyosodik az illetô személy ártatlansága, nagyon nehéz le-
het számára újra belekapcsolódni a rendes szolgálatba. Ügyelni kell arra, hogy ne sérül-
jenek a személy jogai, ne csorbuljon fölöslegesen a jó híre, és az intézkedés valóban a
közösség javát szolgálja. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a feljelentés, amire az el-
tiltás épült, hamis volt, a feljelentôvel szemben már az ilyen elôvigyázatossági intézke-
dések alkalmazása esetén is kártérítési igénnyel lehet fellépni a 128. kánon alapján, ami
elôírja a gondatlanul végzett cselekmény esetén bekövetkezô kár megtérítésének
kötelezettségét.292

Egyes püspökök több alkalommal az ilyen elôvigyázatossági intézkedést az 1336. ká-
non 1. § 1–3°-ban leírt jóvátevô büntetések helyett alkalmazzák, hiszen ehhez nem kell
különösebb eljárás. Azonban a 18. kánon alapján, ami elôírja, hogy azokat a törvénye-
ket, amelyek a jogok szabad gyakorlását korlátozzák, szorosan kell értelmezni, az 1722.
kánonban felsorolt elôvigyázatossági intézkedéseket is csak az ott leírt célból, vagyis a
botrányok megelôzésére, a tanúk szabadságának védelmére és az igazságszolgáltatás
menetének biztosítására lehet alkalmazni. Ezzel együtt az eltiltási lehetôségek felsorolá-
sát: a szent szolgálattól, egyházi hivataltól vagy feladattól való eltiltást, bizonyos helyen
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vagy területen való tartózkodás elôírását vagy tilalmát, illetve a szent eucharisztiában
való nyilvános részesülés tilalmát, taxatívnak kell tekinteni, vagyis ezek az eltiltások
nem alkalmazhatók tényleges büntetésként. Viszont amennyiben az elôzetes vizsgálat
eredményei alapján vagy az eljárás idején az ordinárius nem látja kellôen megalapozott-
nak a büntetés alkalmazásának szükségességét, még ha az illetô bûnössége bebizonyo-
sodottnak is látszik, meghosszabbíthatja vagy kibôvítheti az elôzetes vizsgálatot vagy
büntetôeljárást, ami által az 1722. kánonban leírt eltiltás hosszabb ideig alkalmazható.

3. A büntetô óvintézkedések

Bár az 1312. kánon alapján a büntetô óvintézkedések is egyértelmûen a büntetô szankci-
ók körébe tartoznak, nem büntetések,293 mert jellegüket tekintve eltérnek a szó szerinti
értelemben vett büntetésektôl.294 A büntetô óvintézkedések olyan mérsékelt büntetô jel-
legû kánoni intézkedések, melyek megelôzô és elhárító hatásúak. Mivel a büntetô óvin-
tézkedésekkel korlátozhatók a személyek cselekedetei, valódi fegyelmi intézkedésnek
tekintendôk. Nem büntetésként kerülnek alkalmazásra a szó szoros értelmében, hanem
sokkal inkább egy potenciálisan fenyegetô büntetendô cselekmény alkalmával,295 annak
veszélye vagy gyanúja esetén,296 leginkább megelôzô intézkedésként.297 Céljuk ennek
megfelelôen lehet: 

(1) büntetô, ha büntetést helyettesítenek; 
(2) megelôzô, ha büntetendô cselekmény elkövetésének veszélye forog fenn; 
(3) elhárító, ha szorosan véve nem büntetendô cselekménybôl fakadó botrányt vagy

rendzavarást igyekszenek megszüntetni.298

Mivel inkább megelôzô intézkedések, alkalmazásukhoz nem szükséges az esetleges
büntetendô cselekmény bizonyítottsága.

Az óvintézkedések alkalmazásához is elôfeltétel valamilyen büntetendô cselekmény,
vagy ahhoz hasonló, törvénytelen cselekedet. Mind a büntetô óvintézkedés, mind pedig
a vezeklés jól alkalmazható azokban az esetekben, amikor büntetést nem lehet kimonda-
ni (mert esetleg büntetendô cselekmény a szó kánonjogi értelmében nem valósult meg),
de az illetékes elöljárók részérôl mégis szükség van bizonyos jellegû fegyelmi lépések
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megtételére.299 Akkor is lehet alkalmazni ezeket, ha az elkövetett büntetendô cselek-
mény jóvátétele a büntetéssel nincs kellôen biztosítva.300

Büntetô óvintézkedések alkalmazhatók:301

1. A büntetendô cselekmény elkövetésének megelôzésére;
2. Figyelmeztetni azt, akirôl alaposan feltételezhetô, hogy ilyet követett el;
3. Figyelmeztetni azt, akinek a cselekedete botrányt okozhat;
4. Büntetést helyettesíteni annál, aki a büntetendô cselekményt elkövette, de a meg-

büntetése mégsem feltétlenül szükséges;
5. Büntetést helyettesíteni, ha az elkövetônél mentô vagy enyhítô körülmények álltak

fenn;
6. Büntetést helyettesíteni, ha az illetô láthatólag megjavult;
7. Büntetést helyettesíteni, ha az illetôt a civil hatóságok már kellôképpen megbün-

tették vagy meg fogják büntetni;
8. Büntetést helyettesíteni, ha a büntetéshalmazat miatt a büntetések összessége túl

nagy lenne;
9. Büntetést növelni, ha az szükséges több büntetendô cselekmény elkövetése miatt;
10. Kiegészítô büntetésként, ha feltételezhetô az újabb elkövetés veszélye.
A CIC (1917) 2306. kánonja302 négyféle óvintézkedést ismert: a figyelmeztetést

(monitio), dorgálást (correptio), büntetô parancsot (praeceptum) és a felügyeletet (vigi-
lantia), amit fôleg visszaesôk esetén alkalmaztak.303 A hatályos CIC azonban már csak
kétféle óvintézkedést említ: a figyelmeztetést és a dorgálást. A figyelmeztetés inkább
egy megelôzô jellegû intézkedés, míg a dorgálás inkább represszív, megtorló. A büntetô
parancsot a CIC már nem a büntetô óvintézkedések között említi, a felügyeletet pedig
egyáltalán nem hozza. A büntetô óvintézkedések mind klerikusokra, mind laikusokra ki-
szabhatók.

a) A figyelmeztetés
Figyelmeztetést, mint a közjó védelmének eszközét304, akkor kell alkalmazni, ha az illetô
büntetendô cselekmény elkövetésének közeli veszélyében forog, vagy a lefolytatott
vizsgálat alapján súlyos a gyanú, vagy legalábbis feltételezhetô, (de még nem nyert bi-
zonyítást), hogy büntetendô cselekményt követett el. 

A figyelmeztetés lehet általános, amit maga a törvény tartalmaz, és lehet egyedi, amit
a büntetendô cselekmény elkövetésének veszélyében forgó személy kap. A figyelmezte-
tés kiadását is meg kell, hogy elôzze valamilyen vizsgálat,305 azonban nem kell, hogy ez
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bebizonyítsa a büntetendô cselekmény elkövetését, mivel a figyelmeztetés alkalmazá-
sához nem az elkövetés valószínûségének, hanem a gyanúnak kell megalapozottnak
lennie. 

Mivel a figyelmeztetés kiadásához nem szükséges a teljes elôzetes vizsgálat lefolyta-
tása, ezért a figyelmeztetés (és a dorgálás) a büntetendô cselekményrôl való információ-
szerzés után bármikor alkalmazható, még az elôzetes vizsgálat elôtt is. Elegendô az, ha
az ordinárius meg van gyôzôdve arról, hogy szükség van ilyen figyelmeztetés kiadásá-
ra,306 erre pedig akár a legegyszerûbb vizsgálattal vagy vizsgálat nélkül is eljuthat. A fi-
gyelmeztetés, mint pasztorális intézkedés akkor is alkalmazható, ha a büntetendô cse-
lekmény elkövetése nem bizonyítható, hanem csak annak alkalma,307 illetve akkor, ha az
illetô külsô megnyilvánulása (viselkedése) kifogásolható.308 Az ordináriusnak csupán azt
kell megvizsgálnia, hogy szükség van-e ilyen intézkedés alkalmazására. A figyelmezte-
tésnek, mint óvintézkedések a megelôzô jellegét mutatja, hogy az adott helyzetbôl kiin-
dulva vonatkoztat a jövôre: egyrészt megpróbálja megakadályozni a büntetendô cselek-
mény elkövetését, másrészt, ha pedig azt már elkövették, akkor annak megismétlését.
Ha az illetô még nem követte el a büntetendô cselekményt és attól eláll a figyelmeztetés
hatására, a figyelmeztetés valóban megelôzô jellegû intézkedésként jelenik meg. Bünte-
tô óvintézkedést akkor is lehet alkalmazni, ha az elkövetett cselekedet kánonjogi érte-
lemben nem büntethetô. A büntetô óvintézkedések alkalmazásánál is figyelemmel kell
lenni az illetô jó hírére, hiszen még nem biztos, hogy valóban bûnt vagy büntetendô cse-
lekményt követett el. Az evangélium (Mt 18,15–17) szellemének megfelelô figyelmez-
tetésben három fokozatot különböztethetünk meg: figyelmeztetés négyszemközt, figyel-
meztetés tanúk elôtt (MTörv 19,15), és átadás a hatóságoknak, amit jelen esetben a
hatóságok által, hivatalosan kiadott figyelmeztetésnek értékelhetünk. Amennyiben az
illetô figyelmeztetése tanúk elôtt történik, ennek nem az a célja, hogy az illetôt megszé-
gyenítsék vagy hogy rossz hírét keltsék, hanem hogy a figyelmeztetésnek nagyobb
hangsúlyt adjanak.309

A figyelmeztetés kiszabása az 1339. kánon elsô esetében inkább megelôzô (preven-
tív), a második esetében inkább megtorló (represszív) jellegû.310 Két esetben lehet tehát
alkalmazni:

(1) A büntetendô cselekmény elkövetésének közeli veszélye esetén:
Ha valaki a büntetendô cselekmény elkövetésének közeli veszélyében forog. Nem

kell várni egy büntetendô cselekmény megtörténtére a megfelelô intézkedés alkalmazá-
sához, ha annak kiváltó oka is elhárítható.311 A figyelmeztetés célja ilyenkor egyrészt az,
hogy felhívja az illetô figyelmét saját magatartása és a potenciális büntetendô cselek-
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306 „Considerato quod monitio erga eum, qui versatur in procima delinquendi occasione, non requirit investi-
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308 LOVE, P. L., The Penal Remedies of the Code of Canon Law, 114.
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mény közötti összefüggésre, másrészt, hogy segítse az illetôt a bûnös, vagy bûnre veze-
tô magatartással való szakításban, visszatartsa a büntetendô cselekmény elkövetésétôl,
illetve kerülje el a jövôben esetlegesen elôforduló elbotlásokat, vagyis célja, hogy meg-
változtassa a büntetendô cselekmény közeli helyzetet.312

(2) A büntetendô cselekmény elkövetésének súlyos gyanúja esetén:
Ha valaki ellen súlyos a gyanú, hogy büntetendô cselekményt követett el, de az még

nem nyert bizonyítást, az ordinárius figyelmeztetésben felszólíthatja az illetôt valami-
nek a megtételére vagy elhagyására, attól függôen, hogy mi a cselekedetének tartalma.
Ha olyankor adják ki a figyelmeztetést, amikor a tettes már feltételezhetôen elkövette a
büntetendô cselekményt, akkor a figyelmeztetés másodlagos célja, hogy az illetôt meg-
óvja a büntetendô cselekmény ismételt elkövetésétôl.313

Bár a törvény csak egy figyelmeztetést ír elô kötelezôen, a lelkipásztori gondosság
nem zárja ki, hogy többször is figyelmeztessék az elkövetôt, akár az elöljáró vagy bíró
személyesen, akár más által, hogy így érjék el a személy megjavulását, vagyis azt, hogy
hagyjon fel a makacssággal.314

A kánonjogban több esetben találkozunk a figyelmeztetés gondolatával. Alapvetôen
két csoportra oszthatók: a fakultatív, pasztorális jellegû figyelmeztetésekre, illetve a kö-
telezô, büntetés kimondását megelôzô figyelmeztetésre. Az elsô csoporton belül kétféle
figyelmeztetést különböztethetünk meg: a testvéri és az atyai figyelmeztetést. Ezeket
különféle neveken is lehet nevezni: pl. buzdítás, tanács, kérés, emlékeztetés, felszólítás
stb. a tartalmának megfelelôen,315 de az elnevezéstôl függetlenül a céljuk mindig ugyan-
az: felszólítás arra, hogy az illetô változtasson a viselkedésén.

α) Testvéri, vagy baráti figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés legenyhébb fajtája. Már Szent Pál apostol is arra szólította fel Timó-
teust (2 Tim 4,2) az evangélium hirdetésében kapcsolatban, hogy: „Érvelj, ints, buzdíts
nagy türelemmel és hozzáértéssel”, hiszen a kedvesség gyakran többet ér, mint a szigo-
rúság, a buzdítás, mint a fenyegetés és a szeretet, mint az erôszak.316

Alkalmazása során az illetôt, akirôl feltételezik, hogy büntetendô cselekmény elkö-
vetésének közeli veszélyében forog, legelôször nem hivatalosan, írásban, egyedi köz-
igazgatási intézkedés formájában figyelmeztetik, hanem csak az evangélium lelkiségé-
nek megfelelô testvéri figyelmeztetéssel317, adott esetben négyszemközt, akár az illetô
barátja, jó ismerôse, paptestvére által, ha kell, egy baráti összejövetel, étkezés stb. alkal-
mával. Célja ennek is ugyanaz, mint minden figyelmeztetésnek: felhívja az illetô figyel-
mét a kötelességekre. Sok esetben egy ilyen közvetlen, nem hivatalos személyes kap-
csolat az illetôvel felérhet a törvény szigorú alkalmazásával, sôt több is lehet annál.
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Célszerû, ha az ordinárius ezeket a lehetôségeket is alkalmazza a további intézkedések
életbe léptetése elôtt.318

Az 1341. kánon is elsôsorban a „testvéri figyelmeztetést” említi a büntetést megelôzô
eszközök között. Ez még nem feltétlenül egyezik meg az 1339. kánon 1. §-ában leírt
figyelmeztetéssel319. Hiszen ez az utóbbi még a büntetendô cselekmény elkövetése elôtt,
vagy a büntetendô cselekmény súlyos gyanúja esetén adandó ki, míg az 1341. kánonban
leírt már egy elkövetett büntetendô cselekmény szankciójaként alkalmazandó.

Ez a figyelmeztetés még nem kánoni figyelmeztetés, nem a külsô fórum eszköze.
Még az írásbeliséget sem követeli meg, elegendô – sôt a természetébôl fakad –, hogy
csak szóban hangzik el. Egy ilyen testvéri figyelmeztetés segíthet abban, hogy feltárja a
büntetendô cselekmény hátterében rejlô problémát, amire egy büntetés önmagában nem
képes megoldást adni.320

β) Atyai figyelmeztetés vagy fôpásztori intés
Nagyjából megegyezik a fenti figyelmeztetéssel az atyai figyelmeztetés, ami még szin-
tén nem kánoni figyelmeztetés, amikor az ordinárius (leginkább a megyéspüspök) a fent
említett módon figyelmezteti az illetôt a kötelességeire. Ha a megyéspüspök személye-
sen alkalmazza ezt a figyelmeztetést, nagyobb tekintélye van, mintha csak más által te-
szi ezt meg.321 A kánoni figyelmeztetés elôtti atyai figyelmeztetés annak jele lehet egy
késôbbi felfolyamodás esetén, hogy a püspök valóban atyailag és szeretettel megtett
mindent a tettes megjavítására.322

Kissé komolyabb, de még nem kifejezetten kánonjogi következményekkel járó intéz-
kedés lehet a fôpásztori intés,323 amikor az ordinárius hivatali tekintélyénél fogva, de
még inkább, mint lelkiatya vagy barát, nem mint elöljáró324 inti az elkövetôt, hogy tar-
tózkodjon a büntetendô cselekmény elkövetésétôl. Sok esetben egy ilyen intés is ered-
ményes lehet, mert az elkövetôben tudatosítja, hogy az elöljáróknak tudomásuk van a
tetteirôl, s azok nem maradnak következmény nélkül. A fôpásztori intés során az elöljá-
rónak sokkal inkább a meggyôzés, mint a kényszerítés eszközével kell élni.325 Egy ilyen,
esetleg csak négyszemközt végrehajtott fôpásztori figyelmeztetés, amit az illetôvel
szemben alkalmaznak, teljes egészében megegyezik az evangélium szellemével: „fedd
meg négyszemközt”.

A fôpásztori, atyai figyelmeztetést ki lehet adni levélben vagy közvetítôn keresztül,
ha a püspök személyesen nem tudja elvégezni. Az ilyen levélnek nélkülöznie kell a ká-
noni formaságokat, viszont meg kell gyôzôdni arról, hogy az az érintett személyhez
megfelelôen eljutott. Ha közvetítôn keresztül alkalmazza a püspök, a közvetítônek meg-
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bízható és köztiszteletben álló személynek kell lennie.326 A figyelmeztetés alkalmazá-
sánál követhetô az a módszer is, hogy a figyelmeztetést elôször nem maga a fôpásztor
adja ki személyesen, hanem pl. az általános helynök, majd, mivel a figyelmeztetés ismé-
telhetô, csak ennek hatástalansága után adja azt ki személyesen a megyéspüspök. A fi-
gyelmeztetés most említett két fajtáját, a testvéri-baráti, illetve atyai-fôpásztori figyel-
meztetést nemcsak büntetendô cselekmények kapcsán lehet alkalmazni, hanem akkor is,
ha az adott cselekedet kánonjogilag nem büntethetô, de helytelen vagy botránkoztató.

E két figyelmeztetésre, azok hangsúlyozottan lelkipásztori mivoltuk miatt jellemzô,
hogy még nem helyeznek kilátásba semmilyen büntetést. Az atyai figyelmeztetés tipi-
kus példája az, ami az 1741. kánon 4°-ban le van írva.327

γ) Kánoni figyelmeztetés – monitio canonica
A törvényes kánoni figyelmeztetés olyan intézkedés, amit az elöljáró kormányzati hatal-
mánál fogva, külsô fórumon hoz, és kánonjogi hatásai vannak.328 Ez már több, mint egy
egyszerû buzdítás vagy tanács. Ez az illetékes elöljáró cselekménye, amelyben az alá-
rendeltjét legalább látszólag kifogásolható magatartásának megváltoztatására szólítja
fel. Ez a figyelmeztetés megfelel az 1347. kánon 1. § elôírásának, mely szerint: „Cenzú-
rát érvényesen csakis akkor lehet kimondani, ha elôzôleg a javulásra megfelelô idôt ad-
va legalább egyszer figyelmeztették a tettest, hogy hagyjon fel a makacssággal.” Ez a
fajta figyelmeztetés lényegesen különbözik a korábban említett figyelmeztetésektôl, ez
már a cenzúrák kimondását megelôzô kötelezô cselekedet. A kánoni büntetés attól ká-
noni, hogy az elöljáró tekintélyével és büntetést hozó hatalmával adják ki,329 valamint at-
tól, hogy maga a törvény írja elô alkalmazásukat.330 Amennyiben a püspök úgy látja,
hogy az atyai vagy titkos figyelmeztetés hatástalan lenne, alkalmazhatja rögtön a na-
gyobb súlyú kánoni figyelmeztetést is. Ennek a kiadásához már komolyabb bizonyí-
tékokra van szükség a bûnösséget illetôen, mint az elôzôekhez, de még mindig nem
szükségesek teljes értékû bizonyítékok, mint a büntetôeljárás megindításához vagy a
tényleges büntetések alkalmazásához. 

A kánoni figyelmeztetésnek három kritériuma van:
– törvényileg elô van írva;
– a hivatalos elöljáró tekintélyével bír;
– kánonjogi következményei vannak.331

A kánoni figyelmeztetés kiadása egyben a büntetés kiszabásának elôkészítô lépése,332

amellyel meggyôzôdnek az illetô makacsságáról. A cenzúrát megelôzô figyelmeztetés
régi gyakorlat az Egyházban, már a dekretálisokban is találunk utalást az ilyen, büntetést
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megelôzô eszközökre.333 A hatályos jog a jóvátevô büntetések elôtt általánosságban nem
írja elô a figyelmeztetést kötelezô jelleggel, de bizonyos esetekben megköveteli pl. a
klerikusi állapotból való elbocsátás elôtt az 1394. kánon 1. § és 1395. kánon 1. §-ában
leírt büntetendô cselekmények esetén, továbbá az 1371. kánon és az 1396. kánonokban
leírt esetekben. A paranccsal kilátásba helyezett ferendae sententiae büntetések alkal-
mazása elôtt nem kötelezô az elôzetes figyelmeztetés, ilyen esetekben maga a parancs
pótolja a figyelmeztetést. Figyelmeztetés van továbbá kötelezôen elôírva a 697. kánon
2–3°-ban is, a szerzetesi intézménybôl való elbocsátási eljárás megkezdése elôtt. Ezek a
figyelmeztetések sem egyeznek meg az 1339. kánonban leírt figyelmeztetéssel, mert
ezek is már ténylegesen elkövetett és bebizonyosodott büntetendô cselekmények esetén
alkalmazandók. Ezek is kánoni figyelmeztetésnek minôsülnek, mert a következményeik
azzal megegyeznek. Céljuk itt is az, hogy az elkövetô álljon el a bûnös cselekedettôl,
mert ha nem, akkor büntetést von magára. Nincs értelme figyelmeztetést alkalmazni ab-
ban az esetben, ha a büntetendô cselekedet egyszeri tett. Ilyen esetben ugyanis nem lehet
makacsságról beszélni, és a tett elkövetése után az illetô azonnal „felhagy” a büntetendô
cselekedet elkövetésével (pl. 1380. kán).

Az 1347. kánonban leírt figyelmeztetés annyiban különbözik az 1339. kánonban
megfogalmazottól, hogy ez már nem csak egy lelkipásztori cselekedet, hanem egy hiva-
talos aktus, aminek következményei is vannak. Bár az 1347. kánon csak egyszeri figyel-
meztetést ír elô kötelezôen, azt az ordinárius belátása szerint ismételheti is.334 A CIC
(1917) elôtti idôszakban három figyelmeztetés kiadására volt szükség, hogy a makacs-
ságról az elöljáró (bíró) meggyôzôdhessen.335

Amikor az ordinárius, vagy bíró kánoni figyelmeztetést ad ki, annak egyértelmûnek
és világosnak kell lennie, le kell írni benne, hogy mire alapozza az állítását, és mik ve-
zették ôt ahhoz, hogy ezt alkalmazza.336 Tartalmaznia kell az elkövetett cselekedet meg-
nevezését, az arra vonatkozó törvényi elôírásokat, felhívást a cselekedet befejezésére,
felszólítást a botrány és a károk helyrehozatalára, buzdítást a megbánásra, valamint az
ezek elvégzésére kiszabott idôt, illetve a tényleges figyelmeztetést, hogy ha ezeket nem
teszi meg, akkor az elöljáró cenzúrát fog alkalmazni, továbbá lehetôséget kell biztosíta-
ni az érintettnek a védekezésre.337 A kánoni figyelmeztetés közlésének ugyanúgy kell
végbemennie, mint egy határozat közlésének, vagyis az ezzel kapcsolatos elôírások
(48–58. kk.) itt is érvényben vannak. Ettôl függetlenül a kánoni figyelmeztetés is alkal-
mazható titokban, vagyis hogy a figyelmeztetést magát dokumentálják, de nyilvános-
ságra nem hozzák,338 vagy maga a figyelmeztetés szóban hangzik csak el, titoktartásra
kötelezett tanúk (pl. általános helynök, irodaigazgató stb.) elôtt, és errôl készítenek jegy-
zôkönyvet.
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Különösen a kánoni figyelmeztetésnél fontos, hogy közvetlenül a címzettnek szóljon,
ne csak általánosságban legyen megfogalmazva, és az illetônek kell, hogy a tudomására
jusson, hogy neki címezték és mit tartalmaz.339

A kánoni figyelmeztetés egyben kánoni büntetéssel való fenyegetés is.340 Mivel a leg-
több esetben meghatározatlan a büntetés, a kánoni figyelmeztetésnek ezt is meg kell
határoznia.341 Ez különösen a klerikusokra kiszabható felfüggesztésre érvényes, hiszen
ennek a büntetésnek a hatásai nincsenek meghatározva a CIC-ben, hanem mindig az azt
kimondó ítélettel határozzák meg pontosan. Ha a törvény által kilátásba helyezett fel-
függesztés nem határozza meg közelebbrôl, hogy mitôl tiltja el a klerikust, akkor az
1334. kánon 2. §-a értelmében az összes, az 1333. kánon 1. §-ában leírt hatás életbe lép.

Urru a kánoni figyelmeztetésen belül megkülönböztet két kategóriát:
– idôt hagyó figyelmeztetés, aminek a leteltével még nem szabják ki a büntetést, ha-

nem újabb figyelmeztetéseket, vagy büntetést helyeznek kilátásba;
– a záros határidôt adó figyelmeztetést, aminek a leteltével a büntetés kiszabható.342

Az 1347. kánon kötelezôen elôírja az utólag kimondandó (ferendae sententiae) cen-
zúrák esetén az elôzetes figyelmeztetést. Nem kötelezô figyelmeztetést alkalmazni az
önmaguktól beálló (latae sententiae) büntetések minden hatásának kinyilvánításához.
Az önmaguktól beálló cenzúrák esetében maga a törvény vagy a parancs pótolja az elô-
zetes figyelmeztetést. Viszont azzal a körülménnyel tisztában kell lenni, hogy elôfordul-
hat, hogy a büntetendô cselekményt elkövetô személy nem tudja, hogy a büntetendô
cselekményért milyen büntetés jár. 

A kánoni figyelmeztetésre a legjobb alkalomnak a büntetôeljárás megindítása elôtti
pillanat tûnik, de ilyen figyelmeztetés az eljárás ideje alatt is alkalmazható és célszerû is
lehet.343 Amennyiben a figyelmeztetés(ek) hatására az elkövetô eláll a további elkövetés-
tôl, vagyis felhagy a bûnös cselekedettel, a makacsság megszûnése miatt cenzúrát már
nem lehet alkalmazni vele szemben. Kánoni figyelmeztetést nemcsak megelôzô fegyel-
mi intézkedésként, hanem már tényleges fegyelmi intézkedésként is lehet alkalmazni,
egyfajta büntetés gyanánt, amelyben felhívják az elkövetô figyelmét arra, hogy bûnis-
métlés esetén újabb, meghatározott büntetés kerül kiszabásra. Ez utóbbi esetben a bünte-
tendô cselekmény elkövetésének és a személy büntethetôségének bizonyítottnak kell
lennie.344 Felvetôdik a kérdés, hogy kell-e várni a figyelmeztetés után abban az esetben,
ha az illetô kifejezett makacsságot tanúsít, vagyis közli, hogy nem fog megváltozni. A
CIC (1917) 2310. kánonja345 értelmében ilyen esetben az ordinárius büntetô parancsot
alkalmazhatott vele szemben, ami után a további büntetô lépéseket megtehette.
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Azokban az esetekben, amikor a kánoni figyelmeztetésben az elkövetôt (vagy az el-
követés veszélyében levôt) figyelmeztetnek egy dolog megtételére vagy egy törvény-
telen dolog elhagyására, hogy ezzel sürgessék a kánoni törvény megtartását, és ehhez
meghatározott büntetést kapcsolnak, arra az esetre, ha az illetô nem engedelmeskedik,
mondhatjuk, hogy a kánoni figyelmeztetés nem más, mint a büntetô parancs egy fajtá-
ja.346 Ahhoz, hogy a kánoni figyelmeztetés valódi büntetô parancs legyen, meg kell hogy
feleljen a parancsokra vonatkozó elôírásoknak (48–58. kk.), és csak meghatározott bün-
tetést lehet kilátásba helyezni (1319. kán.). 

Figyelmeztetést ír elô a 84. kánon is, mely szerint ha valaki súlyosan visszaél a ki-
váltságban kapott hatalmával, az ordinárius figyelmeztetés után megvonhatja azt tôle.
Figyelmeztetés szükségességérôl beszél továbbá a 316. kánon is, ahol a hivatalos társu-
lásokból való elbocsátásról van szó. Nem büntetendô cselekmény, de figyelmeztetést kí-
ván a szerzetesek részérôl a szegénységi fogadalom megszegése.

A figyelmeztetés eredményességének függvényében kell döntenie az ordináriusnak,
hogy szükséges-e eljárást indítani, valamint azt, hogy ez peres vagy peren kívüli legyen.
Ha az elkövetô a figyelmeztetés után letért a bûnös útról, már megvalósult a büntetés
jobbító célja, az ordinárius nem alkalmazhat büntetést, de egyéb fegyelmi intézkedést
igen.

A latin törvényekkel ellentétben a CCEO minden büntetés elôtt kötelezôvé teszi a fi-
gyelmeztetést és a jobbulásra való idô-hagyást: a CCEO 1407. kánon 1. §-a szerint ha 
a büntetendô cselekmény természete megengedi, nem lehet büntetést kiszabni az elkö-
vetôre, hacsak elôtte nem figyelmeztették. Mivel a CCEO 1516. kánonja lényegében
megegyezik a CIC 39. kánonjával, a figyelmeztetést érvényességi kritériumnak kell te-
kinteni. A figyelmeztetés fontossága az oka annak, hogy nem találunk a CCEO-ban ön-
magától beálló büntetéseket, továbbá az, hogy a CCEO-ban nincs olyan éles különbség
a jóvátevô és a gyógyító büntetések között. Ténylegesen elôfordulhatnak azonban olyan
esetek is, amikor lehetetlenség a figyelmeztetést kiadni; ennek a lehetôségét el is ismeri
a CCEO: akkor kell figyelmeztetést kiadni, „ha a büntetendô cselekmény természete ezt
megengedi” (CCEO 1407. kán 1. §). A CCEO 1406. kánonjának 2. §-a szerint a bünte-
téssel fenyegetô figyelmeztetés a büntetô paranccsal egyenértékû.

b) A dorgálás
A másik óvintézkedés a dorgálás, amiben az ordinárius azt a személyt részesítheti, aki-
nek viselkedésébôl botrány vagy súlyos rendzavarás támad. Noha ez sem büntetés, még-
is elôsegítheti az illetô megjavulását és a közrend helyreállását. Ez súlyosabb, mint a fi-
gyelmeztetés, ez a rend olyan megromlására adott válasz, ami az egyházi hatóságok
részérôl nem maradhat szó nélkül.347 Ebben az esetben az illetô személyrôl már nemcsak
feltételezik egy törvénytelen cselekedet elkövetését, hanem a tett már megtörtént, és az
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kifejezetten káros, botrányt vagy rendzavarást okoz.348 Míg a figyelmeztetés alkalmazá-
sakor elegendô pusztán a törvénytelen cselekedet elkövetésének gyanúja, a dorgálás
esetén már botrány is kell, hogy fennálljon, legalábbis annak veszélye, vagy a közösség
rendjének megzavarása.349 A kiszabásának alapjául szolgáló cselekmény nem feltétlenül
büntetendô cselekmény350, lehet olyan tett is, ami csak hasonló egy büntetendô cselek-
ményhez, de mindenképpen olyan viselkedés, ami megütközést vagy botrányt kelthet az
emberekben. 

Alkalmazható a dorgálás abban az esetben is, ha az illetô beszámíthatósága vagy
büntethetôsége nem egyértelmû. Ennek a fegyelmi intézkedésnek a tettes megjavításán
túlmenôen büntetô jellege is van. Magába foglalhat, vagy megelôzhet egy büntetô pa-
rancsot is, ha arra szükség van.351 A dorgálás kiszabható büntetések helyettesítésére,
vagy adott esetben a büntetések súlyosbítására is. A CIC (1917) 1948. kánonja352 tétele-
sen felsorolta azokat az eseteket, amikor nem volt lehetséges a dorgálás (bírói feddés)
alkalmazása.

A dorgálás leginkább úgy tudja a tettes megjavítását szolgálni, ha az ordinárius azt a
személy és a tett sajátosságainak figyelembe vételével bocsátja ki, amint az az 1339. ká-
non 2. §-ában elô is van írva. Éppen ezért különféle módjai lehetnek, annak függvényé-
ben, hogy rosszindulatból, gyarlóságból, könnyelmûségbôl vagy meggondolatlanságból
követte-e el az illetô a tettet, illetve hogy korábban meg lett-e már dorgálva botrányos
viselkedése miatt, vagy milyen volt az esetleges korábbi figyelmeztetésekre adott reak-
ciója. Továbbá mérlegelendô, hogy az illetô klerikus, szerzetes vagy laikus, milyen a
társadalmi helyzete, meg kell vizsgálni a tett elkövetésének idejét, helyét, körülményeit,
a közösségben kiváltott hatását, valamint az intézkedés várható eredményét. Figyelem-
mel kell lenni az illetô korára, lelkületére, fizikai és pszichikai állapotára is.353

A figyelmeztetés és a dorgálás is lehet nyilvános vagy titkos, a dolog természetének
megfelelôen. Az utóbbit csak akkor lehet nyilvánosan alkalmazni, ha a cselekedet külsô
fórumon bizonyítást nyert vagy az elkövetô beismerte a tettét.354 A CCEO 1427. kánon
2. §-a hangsúlyozza, hogy „ügyelni kell arra, hogy a nyilvános feddés (dorgálás) ne ad-
jon teret a vétkes jó híre szükségtelen csorbításának”. A dorgálásnak azonban nincsen
olyan szerepe, mint a kánoni figyelmeztetésnek (1347. kán.), ezért az alkalmazása tör-
ténhet egyszerûbb módon. De Paolis szerint a dorgálás elôtt is szükség van figyelmezte-
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tés kiadására. Az 1339. kánon 2. §-ának megfogalmazásából („… [az ordinárius] dorgá-
lásban is részesítheti a személyt …”355) ugyanis úgy tûnik, hogy ezt csak akkor lehet al-
kalmazni, amikor elôtte már figyelmeztették az illetôt, vagyis a dorgálás feltételez egy
elôzetes figyelmeztetést.356

c) A büntetô óvintézkedések alkalmazása
A büntetô óvintézkedéseket alkalmazhatja az ordinárius személyesen vagy „más által”.
Ha a dorgálást vagy figyelmeztetést az ordinárius (fôleg a megyéspüspök) személyesen
és nem más által alkalmazza, akkor nagyobb tekintélye van. Amikor az ordinárius „más
által” intézkedik, a hatalom delegálásáról van szó, a 137. kánon alapján. A megbízással
rendelkezô személyt a 138. kánon szerint úgy kell tekinteni, mint aki mindazzal a felha-
talmazással rendelkezik, amire szüksége van a feladat végrehajtásához. Az ordinárius
saját alárendeltjeire akkor is alkalmazhat büntetô óvintézkedést, ha azok a területén kí-
vül tartózkodnak. Amennyiben más alárendeltjére alkalmaz büntetô óvintézkedést, ak-
kor értesítenie kell errôl az illetô saját ordináriusát.357 Büntetô óvintézkedést alkalmazhat
továbbá a nagyobb szerzetesi elöljáró azon személyekkel kapcsolatban, akik éjjel-
nappal a házban tartózkodnak.358 A CIC (1917) 2309. kánonjának 3. §-a359 még arra is
lehetôséget adott, amit a jelenlegi CIC már nem említ, hogy a bíró a bírói eljárás végén
részesítse dorgálásban az elkövetôt. Feltételezhetjük azonban, hogy a bíró ezt most is
megteheti, méghozzá a jog általános elve alapján, hiszen akinek a nagyobbra hatalma
van, az a kisebbet is megteheti: „Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus”360;
aki büntetést szabhat ki, az a kisebb büntetô óvintézkedést (dorgálást) is kiadhatja. Ez
vonatkozik a figyelmeztetésre is.361

A büntetô óvintézkedések alkalmazhatók akár adminisztratív, akár bírói úton, s lehet-
nek nyilvánosak vagy titkosak is. Alkalmazásuk alapvetôen határozati úton történik, és
vonatkoznak rá a határozatokról szóló elôírások (35–58 kánonok). Mind a figyelmezte-
tésnek, mind pedig a dorgálásnak az 1339. kánon 3. § értelmében nyoma kell, hogy le-
gyen valamilyen okiratban, amit az egyházmegyei hivatal titkos levéltárában kell ôrizni.
Ez az írásbeliség azonban nem érvényességi feltétel, hanem a bizonyításhoz szükséges.
Ha magát a figyelmeztetést vagy dorgálást nem is foglalják írásba, akkor legalább ezek-
nek megtörténtérôl kell írásos dokumentumot készíteni, ami bizonyítja az óvintézkedés
megtörténtét a további lépésekhez vagy az esetleges felfolyamodás esetén.362

A büntetô óvintézkedés végrehajtása is úgy történik, mint minden más határozat vég-
rehajtása. Ez három részbôl áll: 

(1) Az óvintézkedés kiadása; 
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(2) Az érintettel való közlése; 
(3) Az óvintézkedés végrehajtása.
A büntetô óvintézkedések ellen, mint minden közigazgatási intézkedés ellen, felfo-

lyamodásnak van helye. Mind a figyelmeztetés, mind pedig a dorgálás többször is alkal-
mazható, az elkövetô és a tett sajátosságainak figyelembevételével.363

A CIC-ben szereplô „büntetô óvintézkedések alkalmas és valóban hatékony eszkö-
zök lehetnek az ordinárius kezében arra, hogy (…) a tiltott magatartások irányába indu-
ló vagy már arra tartó híveket jó pásztor módjára, enyhébb eszközökkel térítse vissza a
nyájhoz. [Képesek] a jó szándékú hívô magatartásában, cselekedeteiben elôidézni az ál-
tala célzott változást.”364

Felvetôdik a kérdés, hogy mennyiben tekinthetô a büntetô óvintézkedések CIC-beli
felsorolása taxatívnak, azaz van-e, és ha igen, mennyiben van lehetôség arra, hogy más
büntetô óvintézkedést hozzanak létre. A cenzúrákkal kapcsolatban egyértelmû, hogy
nem lehet más gyógyító büntetést létrehozni, azonban a CIC-ben felsorolt jóvátevô bün-
tetéseken túlmenôen új jóvátevô büntetés törvénnyel létrehozható (1312. kán). Mindkét
oldalon (a kimerítô és nem kimerítô felsorolást vallók között365) vannak neves kánonjo-
gászok. Van azonban olyan vélemény is, ami szerint a büntetô óvintézkedések felsorolá-
sa ugyan kimerítô, de fennmarad a lehetôség az ordinárius számára, hogy olyan intézke-
déseket alkalmazzon, amik hatásaikban hasonlóak a büntetô óvintézkedésekhez.366 Az
1328. kánon 2. §-ának megfogalmazásából úgy tûnik, hogy maga a törvénykönyv is
fenntartja a lehetôséget hasonló jellegû intézkedés létrehozására.

A vigilantia (felügyelet), ami a CIC (1917)-ben még mint büntetô óvintézkedés sze-
repelt, a hatályos CIC-bôl már kimaradt. A vigilantia olyan meghatározatlan büntetô
óvintézkedés volt, ami alapvetôen a visszaesés megakadályozását szolgálta, ha annak
veszélye komolyan fennállt, emellett azonban a büntetés súlyosbításaként, mint mellék-
büntetést is alkalmazhatták. A felügyelet pontos körülményeit és végrehajtását az ordi-
nárius határozta meg.367 Alapja a megyéspüspök fôpásztori feladatára vezethetô vissza:
ahogy a pásztor vigyáz a nyájára, a fôpásztornak is feladata, hogy a rábízottakra, itt egy
konkrét esetben egy papjára különösen is vigyázzon, akár úgy is, hogy ezt a kötelezett-
ségét máson keresztül gyakorolja. Ennek végrehajtója lehetett az esperes vagy más meg-
felelô személy, lényeg, hogy olyan személy legyen, aki a visszaesésben az illetôt meg
tudja akadályozni.368

A felügyelet fajtája többféle lehetett: 
1. A felügyelet alá rendelt személynek meghatározott idônként jelentkeznie kellett

valahol vagy valakinél. Ez a módszer inkább akkor volt alkalmazandó, amikor az illetô

74

363 DE PAOLIS, V., Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law, 173. AYRINHAC, H. A. –
LYDON, P. J., Penal Legislation, 137.

364 LEFKÁNITS GY., Néhány megjegyzés a büntetô óvintézkedésekkel kapcsolatban, 116.
365 ERDÔ P., Egyházjog, 626.
366 CALABRESE, A., Diritto penale canonico, 134.
367 BÁNK J., Kánoni jog, II. 793.
368 AYRINHAC, H. A. – LYDON, P. J., Penal Legislation, 139.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 74



személyisége volt a problémás, nem pedig a környezet vagy más emberek társasága volt
a rosszra vivô alkalom.

2. Az illetôt ki lehetett tiltani egy helyrôl: ha a hely (ill. az ott levô személyek) okoz-
ták a problémát, ill. a büntetendô cselekmény (bûn) veszélyének voltak az okozói.

3. Nemcsak kitiltani lehetett valakit egy bizonyos helyrôl, hanem elô is lehet írni szá-
mára egy bizonyos helyen való tartózkodást. Ez lehetett egy egyházmegye, település
vagy egy épület (lásd: 1337. kán. 2. §). Az ilyen javító-nevelô házba való utalás célja le-
hetett a rendre, rendszeres életre való szoktatás is.

A büntetés vagy büntetô óvintézkedés céljának megfelelô eléréséhez azonban szük-
ség lehet arra, hogy hasonló intézmény a hatályos jogban is jelen legyen. Éppen ezért
úgy tûnik, hogy az ordinárius egyedi paranccsal létre hozhat olyan jogintézményt, hogy
megóvja a személyt a visszaeséstôl vagy komoly bûntôl vagy törvénysértéstôl369. Ezt tû-
nik alátámasztani a Rota Romana egy érvényben levô ítélete is, mely szerint alkalmaz-
hatja a szerzetesi elöljáró a vigilantia óvintézkedését olyan szerzetessel szemben, akire a
tartózkodási hely kijelölésének büntetése (1336. kán. 1. § 1°) van kiszabva.370 A vigilan-
tia intézménye a CCEO 1428. kánonjában továbbra is megvan: „Ha az ügy súlyossága
megkívánja, különösen pedig, ha visszaesôkrôl van szó, a hierarcha a tettest a jog szabá-
lyai szerint ítélettel kiszabott büntetéseken kívül közigazgatási határozattal megállapí-
tott módon felügyelet alá is helyezheti”. Mint minden fegyelmi és büntetô eszköznél, a
vigilantia esetében is, sôt itt talán még inkább, vigyázni kell az illetô jó hírére. Ennek 
a fegyelmi intézkedésnek az alkalmazása ugyanis sérti az illetô szabadságát, és a jó híre
is könnyen csorbát szenvedhet.371

A további büntetô óvintézkedések létrehozásával kapcsolatban egyetérthetünk Erdô
Péter megjegyzésével: „Nem látszik indokoltnak, hogy egyéb intézkedések ilyen jelle-
gét kutassuk. A ’büntetô óvintézkedés’ minôsítés jogkövetkezményei ugyanis aligha je-
lentôsek és egyértelmûen tisztázottak.”372 Annál is inkább, mert a jelenlegi CIC-ben sze-
replô lelkipásztori, fegyelmi és büntetô eszközök megfelelô használata is kellôen széles
mozgásteret biztosít az ordinárius számára, ha azokat alkalmazni akarja. 

4. A vezeklés

A vezeklés során, mely az 1340. kánon alapján a vallásosság, a jámborság vagy a segítô
szeretet valamely cselekedetének elvégzése, a tettes valamilyen, a közösséggel kapcso-
latos elégtételt szolgáltat a törvény áthágása miatt. 

A kánonjogban szereplô vezeklés a gyónási elégtételként megjelenô nyilvános ve-
zeklés maradványa. A kánoni vezeklés és a szentségi gyónásban kapott elégtétel egyér-
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telmû különválása keleten a VI. században, míg nyugaton a XII. században lett egyértel-
mû, amikor megszûntek a nyilvános vezeklések.373 A vezeklés megegyezik az elégtétel-
lel, amirôl a 981. kánon szól, annyiban, hogy mindkettônek azonos a célja: a bûnös meg-
bûnhôdése és a megjavulása. Tartalma nagyjából ugyan az, mint ami az elégtételé lehet:
a vallásosság, a jámborság vagy a segítô szeretet valamely cselekedetének elvégzése.
Megegyezik abban is, hogy a vezeklés is, akárcsak az elégtétel, csak az illetô személy
közremûködésével374 kivitelezhetô, és hatásuk is nagyban azon múlik, hogy az illetô
mennyire veti magát alá a vezeklésnek.375 Ebbôl következik, hogy eredménytelen marad
a vezeklés, hogy ha a vádlott azt nem fogadja el, vagy elfogadja, de nem teljesíti. Ilyen
esetekben az ordináriusnak a makacsság esetéhez hasonló lépéseket kell megtennie. Kü-
lönbözik a vezeklés az elégtételtôl, hogy a vezeklést általában külsô fórumon kell kiróni,
valamint hogy feltétele nem csak egy bûn, ami alapvetôen belsô cselekedet, hanem egy
büntetendô cselekmény, ami külsôleg megnyilvánul.376 A CCEO 1426. kánon 2. §-a ki-
fejezetten említi, hogy arra a személyre, aki nincs felkészülve rá, hogy a vezeklést elfo-
gadja, mást büntetést kell kiszabni. 

Az 1340. kánon úgy beszél a vezeklésrôl, vagyis a vallásosság, a jámborság vagy a
segítô szeretet valamely cselekedetérôl hogy nem sorolja fel azokat tejes egészében, és
igazi céljukat sem említi.377 A CIC (1917) a 2313. kánon 1. §-ában378 felsorolta a vezek-
lés formáit, azonban a hatályos törvénykönyv már más körülmények között, a Bûnbána-
ti napokkal kapcsolatban, az 1249. kánonban379 említi. A vezeklésként kiszabott cseleke-
det ezeken túlmenôen a CIC (1917) felsorolása alapján lehet pl. imádság elvégzése,
zarándoklat vagy más jámbor cselekedet, böjt, lelkigyakorlat, adomány stb., illetve lehet
betegek vagy szegények meglátogatása is.380 Bár egy lelkigyakorlat alapvetôen nem bün-
tetô jellegû, hanem sokkal inkább az egyén megszentelôdését szolgálja, ha kötelezett-
ségként írják elô valaki számára valami helytelen tette miatt, fegyelmi eszközzé válhat.
Mivel a vezeklés nem egyenértékû jóvátételre, hanem elsôsorban a botrány jóvátételére
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373 GABELLINI, C., Rimedi penali e penitenze, 57. CHRIST, J. J., Dispensation from Vindicative Penalties, 5.
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ragendi piam aliquam peregrinationem vel alia pietatis opera; 3° Servandi peculiare ieiunium; 4° Erogandi
eleemosynas in pios usus; 5° Peragendi exercitia spiritualia in pia aut religiosa domo per aliquot dies.

379 CIC (1983) 1249. kán.: Isteni törvény folytán minden krisztushívô köteles a maga módján bûnbánatot tarta-
ni; hogy azonban mindnyájan egyesüljenek valamilyen közös bûnbánattartásban, bûnbánati napok vannak
elôírva; ezeken a krisztushívôk különösen is törôdjenek az imádsággal, gyakorolják a vallásosság és a segí-
tô szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat, sajátos kötelezettségeiket hûségesebben teljesítve
és fôként megtartva a böjtöt és a hústilalmat…

380 MONTINI, P. G., Rimedi penali e penitenze, 92.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 76



irányul, ezért nem a büntetendô cselekmény maga, hanem az elkövetô személye, bûnbá-
nata határozza meg a vezeklés fajtáját, a különbözô személyi és tárgyi körülmények
figyelembevételével.381

Vezeklést a kánoni büntetések egyik fajtájaként a büntetések helyettesítésére vagy
növelésére, esetleg azok mellett382 is lehet alkalmazni. Ilyenkor nem büntetô óvintézke-
dés, hiszen nem a büntetendô cselekmény elkövetése vagy veszélye esetén, hanem egy
már elkövetett cselekedet miatt alkalmazzák. Vezeklést lehet kiszabni a büntetések alóli
felmentés esetén is, vagy alternatív büntetésként. A kánonban szereplô vezeklés nem az,
amit az elkövetô esetlegesen önként vállal a jóvátétel érdekében.383

Felvetôdik a kérdés, hogy mennyiben számít a vezeklés büntetésnek. Arias a vezek-
lést valódi büntetésnek tartja.384 Marzoa a vezeklést „strumenti semi-penali”-nak, vagyis
félig büntetô eszköznek tekinti.385 Botta inkább a célra helyezi a hangsúlyt, amikor azt
mondja, hogy a kánoni vezeklés célja a közösséggel való kiengesztelôdés, valamint a
vezeklô „reszocializációja”.386 Gabellini szerint a vezeklés nem számít büntetésnek ab-
ban az értelemben, ha a büntetést valami „jótól való megfosztásnak” tekintjük.387 Borras
felhívja a figyelmet arra, hogy a körülmények figyelembevételének, vagyis az illetô sze-
mély korának, pszichikai érettségének, egészségi állapotának stb., különös jelentôséget
kell tulajdonítani, ha az ordinárius valóban azt akarja, hogy az általa alkalmazott dor-
gálás vagy vezeklés valóban az illetô tényleges megtérését, magatartásának jobbulását
eredményezze.388 Mivel a vezeklés enyhébb, mint az egyéb büntetések, nem szabad,
hogy „a vallásosság, a jámborság vagy a segítô szeretet cselekedete” túl nagy legyen.389

A vezeklés egy fajtájának tekinthetô, és így büntetést helyettesítô fegyelmi intézke-
désként kiszabható a hatályos magyar büntetôjogban intézkedésként szereplô jóvátételi
munka390 analógiájára a vallásosság és a segítô szeretet cselekedete elvégzésének kötele-
zettsége (vö. CIC [1983] 1249. kán.), ami irányulhat egyrészt az okozott kár helyrehoza-
talára, valamint az elkövetô megjavítására.

A vezeklést általában az ordinárius szabja ki adminisztratív úton, de kiszabható bírói
úton is. A kimondó határozat vagy ítélet írja elô pontosan a vezeklés tartalmát, valamint
lehetséges az is, hogy vezeklést fûzzenek a figyelmeztetés vagy dorgálás büntetô óvin-
tézkedéséhez. Ekkor a figyelmeztetés vagy dorgálás még inkább felhívja az illetô figyel-
mét tettének helytelen voltára.391 Mivel a vezeklés kiszabása a büntetô óvintézkedések-
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hez hasonló, külsô fórumon tett közigazgatási intézkedés, alkalmazása is ilyen módon
kell, hogy történjen. Az írásbeliség nem érvényességi feltétel, az csak a bizonyíthatóság-
hoz kell. Mivel a vezeklés belsô és szentségi fórumon is kiszabható (1358. kán. 2. §),
ezért az írásbeliség nem is mindig követelhetô meg.

Minden esetben, amikor valaki büntetendô cselekményt követett el, a büntetés alkal-
mazására szolgáló eljárás elôtt az 1341. kánon értelmében az ordinárius feladata, hogy
alkalmazza a „lelkipásztori gondoskodás más útjait”, ezek közé a vezeklés is beletarto-
zik. A CIC az alábbi esetekben említi a vezeklés alkalmazásának lehetôségét:392

1. Az 1313. kánon 3. §-a értelmében a vezeklések alkalmazása a büntetések helyette-
sítése vagy növelése érdekében történik, a büntetések alkalmazásával kapcsolatos káno-
nok iránymutatásai szerint. 

2. Vezeklést lehet alkalmazni a büntetés helyettesítésére, ha bizonyos enyhítô körül-
mények léptek fel (pl. az értelem tökéletes használatának hiányossága vagy erôs szenve-
dély), amit az 1324. kánon sorol fel. Mivel objektív oldalról más enyhítô körülmények is
elôkerülhetnek (1324. kán. 2. §), vezeklést elméletileg minden büntetendô cselekmény
esetén lehet alkalmazni. 

3. Nemcsak enyhítô, hanem súlyosbító körülmények esetén is lehet vezeklést alkal-
mazni: ha a büntetendô cselekményre önmagától beálló büntetés van rendelve, azokhoz
a bíró vezeklést is hozzáadhat (1326. kán. 2. §).

4. Ha valaki valamit tett vagy mulasztott egy büntetendô cselekmény elkövetésére,
de akaratán kívül azt mégsem hajtotta végre az 1328. kánon 2. §-a alapján az elkövetôt
vezeklésnek lehet alávetni, még azokban az esetekben is, ha önként állt el a cselekedet-
tôl, de botrány vagy kár veszélye forog fenn. Mivel ilyen esetekben a büntetésnek eny-
hébbnek kell lennie, mint a befejezett büntetendô cselekmények esetén, a vezeklés ilyen
célból megfelelôen alkalmazható.

5. Minden esetben, amikor büntetô óvintézkedést, figyelmeztetést vagy dorgálást al-
kalmaznak, ahhoz vezeklés fûzhetô az 1340. kánon 3. §-a értelmében. Így még jobban
fel lehet hívni az illetô figyelmét arra, hogy amit tesz az ellenkezik a törvénnyel, és job-
ban el lehet érni a megjavulását. Erre azonban csak olyan esetekben van lehetôség, ami-
kor a büntetô óvintézkedés alapjául szolgáló büntetendô cselekmény bebizonyosodott.393

6. Azokban az esetekben, amikor a törvény vagy parancs csak fakultatív büntetést ír
elô, a bíró józan belátása szerint a büntetést mérsékelheti, vagy csak vezeklést szabhat ki
(1343. kán.).394

7. Még azokban az esetekben is, amikor a törvény parancsoló szavakat használ, a bí-
rónak joga van arra, hogy vezeklést alkalmazzon, ha a tettes megjavult és a botrányt
helyrehozta, vagy ha a polgári hatóságok kellôképpen megbüntették vagy elôrelátható-
lag meg fogják büntetni az elkövetôt (1344. kán. 2°). Bár a bírónak arra is joga van,
hogy ilyen esetekben semmilyen büntetést ne mondjon ki, mégsem tûnik célszerûnek,
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hogy semmilyen intézkedést se alkalmazzon, mert a világi hatóságok szemében úgy tûn-
het, hogy az Egyház tolerálja, vagy legalábbis elnézi a büntetendô cselekményt.

8. Amikor az 1345. kánon szerint valamilyen körülmény befolyásolta az elkövetôt,
amit a bíró enyhítô körülményként értékel, jogában áll a tényleges büntetéstôl eltérô,
más módszert (vezeklést) alkalmazni a büntetés céljainak megvalósulása értekében.

9. Minden olyan esetben, amikor a vádlottat a vád alól felmentik, vagy semmilyen
büntetést sem mondanak ki rá (1348. kán.), az ordinárius a lelkipásztori gondoskodás
más útjai révén, adott esetben vezeklés által gondosodhat az illetô és a köz javáról, ami-
be a vezeklés is beletartozhat, noha a vezeklés sem itt, sem az 1345. vagy 1341. káno-
nokban nincs egyértelmûen megnevezve. 

10. A cenzúrák elengedése esetén az elengedô vezeklést is szabhat ki (1358. kán. 2. §). 
11. Vezeklést abban az esetben is lehet a büntetés helyettesítésére használni, ha a

büntetendô cselekmény titkos volt vagy nem bizonyítható, és ezért rendes büntetô eljá-
rást nem lehet megindítani.395

Míg általában a vezeklés kiszabása külsô fórumon, határozat formájában történik, le-
hetséges belsô fórumon is kiszabni, azokban az esetekben, amikor a büntetés elengedése
belsô fórumon, fôleg szentgyónás keretében történik. Bizonyos esetekben büntetés el-
engedése belsô fórumon gyónáson kívül is lehetséges, ezzel most nem foglalkozunk.
Ennek elvégzésére különleges illetékességgel rendelkezik az Apostoli Penitenciária
(Pastor Bonus Art. 118.).396 Ilyen esetekben a vezeklés nem az elégtételt jelenti, hanem
olyan intézkedést, amit a cenzúra szentgyónásban való elengedése esetére rendel az
1358. kánon 2. §-a. A büntetések szentgyónásban való elengedésével kapcsolatban meg
kell tartani az 1354–1361. kánonokban leírtakat. Az ilyen büntetés-elengedésre általá-
ban, de nem kizárólagosan az önmaguktól beálló, de még ki nem nyilvánított cenzúrák-
nál van lehetôség. Ilyen vezeklés lehet például a szándékos magzatelhajtás miatt beállt
kiközösítés elengedése esetén egy szegényebb, több gyermekes család anyagi támogatá-
sa, ami belefér a vezeklés kategóriájába: adakozás jótékony célra. A szentgyónásban al-
kalmazott vezeklés-kiszabás természetébôl fakadóan nélkülözi a külsôség formaiságát.

Ha egy büntetendô cselekmény titkos volt, nem szabad nyilvános vezeklést kiszabni.
A kánon nem beszél arról, hogy mi számít titkos és mi számít nyilvános áthágásnak. A
CIC (1917) 2197. kánonja397 alapján nyilvános a büntetendô cselekmény, ha a közösség
tudja, vagy megtudhatja a jövôben, mert olyan körülmények között követték el, hogy
ezzel lehet számolni,398 vagy olyan körülmények állnak fenn, ami alapján feltételezhetô
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az ismerete;399 minden más esetben, ha a cselekmény, a beszámíthatóság vagy felelôs-
ségre vonhatóság titkos, titkosnak számít.400

Egy büntetendô cselekmény materiálisan és formálisan akkor nyilvános, ha maga az
elkövetés és annak büntetendô mivolta is (akár az elkövetô oldaláról nézve is) nyilvános
vagy nyilvánosságra kerülhet.401 Egy cselekedet lehet titkos a szó szoros értelmében,
amikor az elkövetôn kívül senki sem tud róla. Lehet gyakorlatilag titkos, amikor csupán
néhány, igen kevés embernek van tudomása a dologról, akik nem fogják azt nyilvános-
ságra hozni. A cselekedet objektíven is lehet titkos, ha nem tudnak a tett elkövetésérôl és
lehet szubjektíven is titkos, ha a tett elkövetésérôl tudnak, de nem tudják, hogy az bünte-
tendô lenne. Nyilvános akkor, ha arról az emberek már értesülést szereztek, vagy nagy
valószínûséggel tudomást fognak szerezni. 

A titkos vezeklés oka, hogy senkit sem lehet kényszeríteni arra, hogy titkos törvény-
sértést nyilvánosságra hozzon. Ez a 220. kánonban megfogalmazott, a személy jó hírét,
illetve a magánszféráját védô jogra vezethetô vissza. A titkos vezeklés nem a vezeklés
belsô fórumon való kiszabását jelenti. Nyilvános megszegésnek számít pl. egy szerze-
tesközösség szabályának nyilvánvaló megszegése, amiért a nagyobb elöljáró nyilvános
vezeklést szabhat ki.402 Nyilvánosnak számít egy olyan büntetendô cselekmény, amikor
egy klerikus az 1392. kánon ellenére üzleti tevékenységet folytat. Lehetséges az, hogy
az ordinárius olyan vezeklést szab ki, ami önmagában véve nyilvános cselekedet, pl.
zarándoklat vagy lelkigyakorlat, de nem hozza nyilvánosságra, hogy ez vezeklés, vagyis
nem maga a vezeklés, hanem annak az igazi oka marad titkos.403 Ilyen jellegû vezeklést
szab ki egy gyóntató, ha gyónásban enged el egy önmagától beálló büntetést és valami-
lyen kegyes cselekedet megtételét írja elô az illetô számára. 

Bár a vezeklést a CCEO nem említi ebben a formában, az 1426. kánon 1. §-ában fel-
sorolt büntetések – a CCEO megfogalmazásában ezek is büntetésnek számítanak – meg-
felelnek a CIC vezeklésének. Ezek azok a büntetések, amik a vallásosság vagy a jám-
borság, vagy a szeretet valamely súlyos cselekedetének elvégzésére köteleznek, mint a
meghatározott imák, jámbor zarándoklat, különleges böjt, alamizsna vagy lelkigyakor-
latok. Ha azonban valakinél hiányzik a készség ezeknek a büntetéseknek vállalására, ar-
ra más büntetéseket is ki lehet szabni. Ezeknek a büntetéseknek a kirovásához a CCEO
1486. kánon 2. §-a szerint még a peren kívüli határozatra vonatkozó eljárás formaiságai-
nak betartása sem szükséges.

A fent leírtak figyelembevételével a vezeklés valóban a büntetést helyettesítô olyan
eszköz lehet, ami igen alkalmas a tettes megjavítására és a közösség kiengesztelésére.
Azonban mivel a vezeklés feltételezi az illetôben a jó szándékot404 és csak az illetô köz-
remûködésével érheti el a célját, ha a megbüntetett nem hajlandó közremûködni, vagyis
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a vezeklést végrehajtani, más fegyelmi vagy büntetô eszközöket is lehet vagy kell alkal-
mazni.

5. Szabadságra küldés

a) Egyszerû szabadság
Bizonyos esetekben elegendô lehet az illetô számára, hogy idôlegesen eltávolítsák abból
a környezetbôl, ahol mûködik vagy él. Ennek legegyszerûbb módja, különösen akkor,
ha nem hosszú idôrôl van szó, hogy szabadságra küldik, hogy egy esetlegesen kialakulás
elôtt álló, botrány-közeli állapotot megakadályozzanak. Nem feltétlenül szükséges,
hogy az illetô ennek közvetlen okozója legyen, még csak az sem, hogy az eset nyilvános
legyen, elegendô, ha egy figyelmeztetés kiadása után lehetôséget biztosítanak az illetô
számára arra, hogy az adott helytôl eltávozzon. A helybenlakási kötelezettséggel járó
hivatalok esetén ehhez mindenképpen ordináriusi engedélyre (a helybenlakási kötele-
zettség alóli felmentésre) van szükség. A távollét során rendezôdhet a kialakult helyzet,
elhárulhat a botrányveszély, illetve az illetô személy életállapota is rendezôdhet. A sza-
badság idejére szükség lehet arra, hogy valakit megbízzanak az adott hivatallal járó
teendôk ellátásával. Az ilyen szabadság esetén nem sérül az adott személy jó híre, nem
kerül elmozdításra a hivatalából és nem tiltják el ôt semmilyen feladat gyakorlásától, fa-
kultásai is érintetlenül megmaradnak. Amennyiben az elvárható rövid idô alatt a kiala-
kult problémák kellôképpen nem orvosolhatók, másfajta szabadság (lásd alább), vagy
egyéb lelkipásztori eszköz alkalmazására is sor kerülhet. A szabadság alatt a klerikust
megilleti a tisztes ellátás.

b) Tanulmányi szabadság
A 279. kánon értelmében a felszentelt személyek szentelésük után is kötelesek tanulmá-
nyaikat folytatni. Egy ilyen tanulmányi szabadság is megfelelô megoldás lehet arra, ha
egy klerikust ideiglenes jelleggel el kell távolítani egy területrôl vagy személyek közül,
esetleg felmenteni bizonyos jellegû feladatok alól. Különösen is indokolt lehet ez, ha az
illetô szolgálata olyan fajta hiányosságban szenvedett, ami tanulmányainak korábbi
elégtelenségére vezethetô vissza. Ilyen fordulhat elô pl. tévedéseket tartalmazó prédiká-
ciók, teológiai tudatlanság (eretnekség, szakadárság veszélye), hanyag feladatkezelés
(járatlanság) esetében.405 Az 1741. kánonban felsorolt, a plébános elmozdítására vonat-
kozó okokban több olyan található, amely visszavezethetô a fentebb említett hiányos-
ságra, ilyen esetben tehát megelôzô intézkedésként az illetôt az elmozdítás elôtt el lehet
küldeni további tanulmányok végzésére. 

A tanulmányok elvégzése elháríthatja a botrányveszélyt, ha az illetô megfelelô jártas-
ságra tesz szert a feladatainak ellátásához. Az ilyenkor szükséges ellátásáról (lakhatás,
étkezés, tandíj, személyes kiadások) az illetô egyházmegye gondoskodhat, akár közvet-
lenül, akár különféle alapítványok révén. A tanulmányi szabadság letelte után az illetô
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minden további nélkül visszatérhet az aktív szolgálatba, akár még arra a helyre is, ahol 
a korábbiakban szolgált.

c) Betegszabadság
Egy büntetendô cselekmény vizsgálata során akár az elôzetes vizsgálat, akár a tényleges
„nyomozati” szakaszban kiderülhet, hogy a vádlott olyan pszichés állapotban van, hogy
nem a megbüntetésére, hanem a gyógykezelésére van szükség. Ez általában akkor for-
dulhat elô, amikor egy pap alkohol vagy kábítószer problémákkal küzd, ilyenek hatására
követte el a büntetendô cselekményt, illetve ha érzelmi vagy pszichológiai gondjai
olyan fokúak, hogy azok vezették a rossz útra. A megyéspüspöknek ilyen esetekben is
kötelessége közbelépni, ha kell, akár konfliktusok árán is, hiszen nemcsak a hívekért,
hanem a pap személyéért is felelôsséggel tartozik. Ez a közbelépés természetesen nem-
csak személyesen, hanem mások segítségével is történhet, de itt is, mind minden eset-
ben, törekedni kell arra, hogy az adott klerikus jó híre ne sérüljön. 

Ebbe beletartozik az is, hogy ha egy papot az addigi szolgálati helyérôl minden
magyarázat nélkül elhelyeznek, az esetleges találgatások vagy rosszindulatú szóbeszéd
elkerülése érdekében, amik még jobban árthatnak az ô személyének és a jövôbeli mûkö-
désének, a hívek bizonyos fokú tájékoztatásban részesüljenek. Viszont egy betegsza-
badságra vagy egészségügyi kivizsgálásra küldött papnak is joga van ahhoz, mint min-
denki másnak, hogy a magánéletét tiszteletben tartsák (220. kán.). Ennek megfelelôen
magának az orvosi vizsgálatnak a tényét és annak az eredményét is bizalmasan kell ke-
zelni és nem szabad nyilvánosságra hozni a szükségesnél nagyobb mértékben. Elsôsor-
ban a pap jó híre kell, hogy megmaradjon, hiszen ehhez neki joga van, és ezért a hívek
tájékoztatása csak másodlagos, viszont ez is bizonyos fokig szintén a jó hír védelmét se-
gíti elô. Megoldás lehet az, ha a megyéspüspök az érintett pappal konzultálva elôre el-
dönti, hogy mit és milyen formában hoznak nyilvánosságra. Meg kell azt is beszélniük,
hogy az idôszak, amit a pap eltölteni készül, hogyan lesz a legmegfelelôbb a számára:
lelkigyakorlatra, orvosi kezelésre, vagy csak egyszerû pihenésre van szüksége. Ez az
idôszak lehet meghatározott vagy meghatározatlan idejû, de még ha meghatározott is,
akkor is lehetôsége van a papnak arra, hogy korábban visszatérhessen a szabadságról, ha
az élete rendbe jött, és ezt a megyéspüspök is így ítéli meg.

Ha a klerikus állapota, ami a munkája hatékonyságának hiányát, vagy a kárt, esetleg
a botrányt okozta olyan jellegû, a püspök, a kánoni elôírások betartásával elmozdíthatja
vagy áthelyezheti az adott helyrôl. Egy hivatalból vagy helyrôl való elmozdítás azonban
sokszor nem oldja meg önmagában azt a problémát, ami az adott személyben kialakult
és ami az elmozdítás okaként szolgált, sôt esetleg még nagyobbakat generálhat. Ameny-
nyiben az illetô egészségi állapota olyan, hogy képtelen a szent szolgálat elvégzésére, az
1044. kánon 2. § 2° szerint kinyilvánítható a rendek gyakorlására vonatkozó akadály.
Ahhoz, hogy a megyéspüspök ebben a kérdésben megfelelôen döntsön, szakértôk meg-
hallgatására van szüksége. 

Hacsak a klerikus által, betegsége vagy állapota miatt elkövetett cselekedet nem volt
kánonjogilag büntethetô, az ordinárius szankciót nem alkalmazhat, és nem kényszerít-
heti ôt, hogy orvosi kezelésnek vesse alá magát. Buzdíthatja azonban erre, akár úgy is,
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hogy kilátásba helyezi számára, hogy amennyiben az orvosi kezelés eredményesnek bi-
zonyul, visszatérhet a szent szolgálatba; vagy adott esetben egy ilyen kezelést elôírhat 
a számára a szolgálatba való visszatérés feltételeként, gyógyulása után pedig köteles a
szolgálatba visszatérni.

A betegszabadság lehet végleges vagy idôleges, ez utóbbi lehet meghatározott vagy
határozatlan idôre szóló, ez természetesen menet közben is változhat. A megyéspüspök
köteles gondoskodni a betegszabadságon levô pap ellátásáról. Ez magába foglalja magá-
nak az egészségügyi kezelésnek is a költségeit, valamint a pap tisztes ellátását. A megfe-
lelô gondoskodás történhet az egyházmegye forrásaiból vagy akár a társadalombiztosí-
tás intézményein keresztül is. Egy beteg vagy gyógykezelésen levô klerikust addig illet
meg az ellátás, amíg szándékában áll visszatérni. Amennyiben nem tud a betegszabadsá-
ga után visszatérni, tisztes gondoskodást (nyugdíjat) kapjon. Amennyiben visszatér, ak-
kor is elôfordulhat, hogy munkája korlátozva lesz, egyes feladatokat nem tud végezni,
vagy nem végezhet. Nincs joga arra, hogy ugyanabba a hivatalba helyezzék vissza, ahol
eredetileg volt, ha a megyéspüspök megítélése szerint arra egészségileg nem alkalmas.406

A betegségrôl, mint a szolgálatra való képtelenség okáról bôvebben „II/5/b – A beszá-
míthatóság csökkenése” címû fejezetben más vonatkozásban is írtunk.

6. A hivataltól való megválás

a) Lemondatás
A lemondás alapvetôen önkéntes cselekedet, amellyel az illetô kifejezi azt a szándékát,
hogy hivatalától meg akar válni. A lemondásnak önkéntesnek kell lennie, olyannyira,
hogy a jogtalanul elszenvedett súlyos félelembôl, megtévesztés vagy lényegi tévedés
hatására, illetve simóniával végzett lemondás magánál a jognál fogva érvénytelen (188.
kán.) Benyújthatja azonban valaki a lemondását külsô motiváció hatására. Ilyen külsô
motiváció lehet az ordináriussal történt egyezség, vagy az ordinárius buzdítása, felszólí-
tása vagy ajánlása, mely szerint eltekintenek a további fegyelmi eszközök alkalmazásá-
tól, illetve a büntetôeljárás megindításától és bármilyen más büntetô szankciótól abban
az esetben, ha az illetô benyújtja a lemondását.407 Ez elfogadható a lemondás benyújtásá-
hoz szükséges „megfelelô ok”-ként. Ha ezt a megbeszélt határidôn belül nem teszi meg,
akkor további lépések kerülnek alkalmazásra. A lemondás esetében az elkövetô jó hír-
névhez való joga nem sérül, mert a lemondás igazi okára nem derül fény. Bár igaz, hogy
a jogtalanul elszenvedett súlyos félelem érvénytelenné teszi a lemondást, az ilyen (a jó
hírnév elvesztésétôl vagy büntetôeljárástól való) félelem, amikor az elöljáró motiválja a
lemondást, jogos félelem, még akkor is, ha valós félelem. Azért nevezhetjük jogosnak,
mert az elöljárónak, aki elôidézte, megvolt hozzá a joga és a megfelelô módon hajtotta
azt (a motiválást) végre.408 Egy ilyen, felsôbb fórumtól származó buzdítást találhatunk az
1742. kánon 1. §-ában is. A lemondás benyújtásával hosszú eljárások elôzhetôk meg.
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Hátránya, hogy szinte egyáltalán nincs lehetôsége a lemondónak arra, hogy a jogait vé-
delmezze. Ha mégis megindul az eljárás, és az illetô menet közben adja be a lemondását,
az ordinárius ezt méltányolhatja és enyhébb fegyelmi intézkedést vagy büntetést alkal-
mazhat, illetve el is állhat a további szankciók alkalmazásától. Azonban az eljárás ké-
sôbbi szakaszában, ha az ordinárius már nem tartja elegendônek a lemondást, azt nem
köteles elfogadni és az eljárást sem köteles leállítani. Ha pedig a bírói büntetôeljárás már
megindult, attól csak az 1724. kánon elôírásait figyelembe véve van lehetôség elállni. 

A lemondásra az ordinárius az elôzetes vizsgálatot lezáró határozatának meghozata-
lakor szólíthatja fel az illetôt, amikor a további teendôk eldöntése elôtt az 50. kánon
alapján a vádlottat meghallgatja. Ez történhet szóban, ez esetben az eljárás minden for-
maiságot nélkülöz. Szükség esetén a felszólítás írásban is történhet, ezt a levelet a titkos
levéltárban kell ôrizni. A lemondás csak akkor érvényes, ha azt írásban tették, vagy szó-
ban, de két tanú elôtt és az elôtt a hatóság elôtt, akire az adott hivatal betöltése tartozik
(189. kán. 1. §). A lemondáshoz általában szükséges, hogy azt elfogadják (189. kán. 
3. §), de itt az ordinárius részérôl történô elfogadás feltételezhetô. A lemondáshoz adott
esetben, pl. az 1743. kánon alapján feltétel is kapcsolható. Ilyen feltétel lehet az, hogy
cserébe az ordinárius nem indít büntetôeljárást és eltekint más büntetés alkalmazásától.

Természetesen a lemondatás és a most következô két intézkedés, az áthelyezés és az
elmozdítás csak akkor alkalmazható megelôzô fegyelmi eszközként, ha a hivataltól való
megválással a büntetés céljai eléggé elérhetôk, azaz, ha az áthelyezéssel az azt elôidézô
probléma tényleg megoldódik.409

b) Áthelyezés
A különféle, törvénytelen cselekedetek egy másik szankcionálási formája lehet az áthe-
lyezés egyik hivatalból (145. kán.) a másikba, ami alapvetôen közigazgatási intézkedés,
de fegyelmi szankcióként, mint egyéb lelkipásztori eszköz, sôt, az 1336. kánon 1. §. 4°
alapján mint büntetés is kiszabható. Áthelyezés végrehajtása során alapvetôen a 190–
191. kánonok, illetve plébánosok áthelyezése esetén az 1748–1752. kánonok szerint kell
eljárni. Az áthelyezésérôl szóló kánonok megszövegezésébôl egyértelmûen kitûnik,
hogy ez is egyfajta, az 1341. kánon szellemében levô lelkipásztori-fegyelmi eszköz az
Egyház rendjének fenntartása, vagy nagyobb jó biztosítása érdekében.410 A 190. kánon
1. §-a szerint áthelyezést csak az végezhet, akinek joga van betölteni azt a hivatalt is
ahonnan és azt is ahová az áthelyezés történik. Egy egyházmegyén belüli áthelyezésnél
ez könnyen megoldható, mivel mindkét hivatal ugyanazon megyéspüspök hatáskörébe
tartozik. Az áthelyezéshez, ha az egy büntetendô cselekmény szankciójaként, vagy az
azt megelôzô fegyelmi intézkedésként jelenik meg, és mint szankció, természetébôl fa-
kadóan az áthelyezendô személy akarata ellenére történik, megvan a 190. kánon 2. §-ában 
megkövetelt „súlyos ok”: a büntetendô cselekmény, de legalábbis olyan törvénytelen
cselekedet, ami fegyelmi intézkedést követel. Az áthelyezés végrehajtásához szükséges
az is, hogy a jogban elôírt eljárásmódot lefolytassák. A CIC-ben azonban nem szerepel
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semmilyen eljárásmód a hivatalok közötti áthelyezésre, kivéve a plébánosok áthelyezé-
sérôl szóló esetet. Mivel itt egy joghézaggal állunk szemben, a 19. kánon alapján „a ha-
sonló esetekre hozott törvények figyelembevételével” kell eljárni, ami jelen esetben a
plébánosok áthelyezésének az eljárása is lehet, illetve mivel az áthelyezés kimondása
egyedi közigazgatási határozattal történik, a határozatok meghozatalára vonatkozó ká-
nonok is alkalmazandók (48–58. kánonok).

Áthelyezésnél az újabb hivatal, ha azt büntetésként vagy fegyelmi intézkedésként al-
kalmazzák, értelemszerûen alacsonyabb, szerényebb vagy kisebb jövedelmû hivatal
kell, hogy legyen, bár ezt a hatályos jog ebben a formában nem írja elô, mint ahogy tette
azt a CIC (1917) 2298 kánon 3°411, csak a dolog fegyelmi természete követeli meg. Kü-
lönösen az ilyen jellegû áthelyezés esetén fontos, hogy mind az új hivatal, mind pedig az
áthelyezendô személy adottságait, körülményeit is figyelembe vegyék. Amennyiben az
elôzetes vizsgálat végén az ordinárius az áthelyezés mellett dönt, írásban javasolja az
illetô számára az új hivatal elfogadását az 1748. kánonban leírt módon, a „lelkek java
vagy az Egyház szükséglete” érdekében, ami jelen esetben a büntetés céljainak elérése:
a botrányt helyrehozása, az igazságosság helyreállítása és a tettest megjavítása. Mivel a
határozat meghozatala elôtt az 50. kánon elôírja az áthelyezendô személy meghallgatá-
sát, e megbeszélés alkalmával, a vádlottal egyeztetve is meghozhatja az ordinárius a
döntését, hogy milyen további lépéseket tart szükségesnek. Ezen megbeszélésen még az
is kiderülhet, hogy az áthelyezendô személy vétlen, és az ordináriushoz eljutott informá-
ciók voltak tévesek. A plébánosok áthelyezése esetén a kánon a „püspök”-öt említi, mint
aki az eljárást intézi. Értelemszerûen a megyéspüspököt kell érteni alatta, tehát nem csu-
pán egy ordináriust, aki végrehajtó hatalommal rendelkezik, hacsak nincs különleges
felhatalmazása ilyen ügyek elintézésére.412 Amennyiben az egyházmegyében egy ordi-
nárius van kinevezve a fegyelmi ügyek intézésére, akkor a kinevezô határozatban ilyen
felhatalmazást is kaphat. Ha a megvádolt személy nem szándékozik eleget tenni az áthe-
lyezésre való felszólításnak, ezt írásban kell megindokolnia, amit az ordináriusnak meg
kell fontolnia és annak fényében kell döntenie. Ebben az esetben ez az írásban való in-
doklás számít az illetô védekezésének, amikor az ellene felhozott vádakkal szembesülve
saját álláspontját elôadhatja, így nem sérül az áthelyezendô személy védekezéshez való
joga. Az, hogy az ordinárius mit fogad el bizonyítéknak akár az illetô, akár az elôzetes
vizsgálatot végzôk részérôl, az az 1526–1586. kánonok analógiájára állapítható meg. Ez
az elmozdítás esetén is érvényben van. Az ordináriusnak az illetô által benyújtott kér-
vényt meg kell vitatnia plébános áthelyezése esetén a papi szenátus által erre a célra tar-
tós jelleggel alakított csoportból kiválasztott két plébánossal (1742. kán. 1. §), büntetô
közigazgatási eljárás esetén pedig, ha nem plébánosról van szó, az 1720. kánon 2°-ban
említett két ülnökkel. Ha nem plébános áthelyezésérôl és nem is büntetô eljárásról van
szó, az 50. kánon alkalmazandó. Amennyiben úgy látja, hogy a felhozott védekezés nem
megfelelô és az áthelyezést ki kell adnia, intézzen atyai buzdítást az illetôhöz, amely tar-
talmazhatja, hogy ha az illetô nem fogadja el az áthelyezést, fegyelmi szankciók kerül-
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nek alkalmazásra. Innentôl kezdve, ha az áthelyezni kívánt személy mégsem engedel-
meskedik, az ordinárius komolyabb fegyelmi intézkedéseket, akár tényleges büntetése-
ket is alkalmazhat.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az áthelyezés három formában történhet:
egyszerû közigazgatási intézkedésként, fegyelmi-lelkipásztori eszközként, de közigaz-
gatási intézkedésként alkalmazva, és az 1336. kánon 1. § 4° értelmében valódi büntetés-
ként, büntetô eljárás eredményeként, ami akár közigazgatási eljárás is lehet. Noha az
eredmény mindig ugyanaz, az illetô az egyik hivatalból egy másikba kerül, az eljárás
menete részben különbözô és különbözô az ellene való felfolyamodás (fellebbezés)
módja is. Errôl a gondolatról még lesz szó a „V/2/d – Büntetô áthelyezés más hivatalba”
címû fejezetben.

c) Elmozdítás
Míg az áthelyezésnél az illetô új hivatalt kap, azaz az egyik hivatalból a másikba helye-
zik át, az elmozdítás esetén csak elmozdítják a hivatalából, új hivatalra való kinevezés
nélkül. Ebben a lemondás-lemondatás megegyezik az elmozdítással, hiszen ott sem fel-
tétlenül kap a lemondott személy új hivatalt. Elmozdíthat egy személyt a hivatalából az
illetékes hatóság, törvényes határozattal, vagy elmozdíthatja maga a jog a 194. kánon
szerint. Ez utóbbi esetek kifejezetten büntetô elmozdítások. Ha valaki a hivatalt meg-
határozatlan idôre kapta, vagy meghatározott idôre, de az idô lejárta elôtt van szükség 
az elmozdításra, onnan csak súlyos okból és csak a jogban megszabott eljárásmód sze-
rint lehet elmozdítani. A súlyos ok azonban nem feltétlenül büntetô jellegû.413 Míg ma-
gáról az elmozdításról a 192–195. kánonok szólnak, az ilyenkor alkalmazandó eljárás-
mód (193. kán. 1. §), akárcsak az áthelyezés esetén, nincs a CIC-ben leírva. Az analogia
(19. kán.) mintájára itt is alkalmazható a plébánosok elmozdítására vonatkozó eljárás
(1742–1747. kánonok), a megfelelô módosításokkal, ha nem plébános elmozdításáról
van szó. 

A plébános elmozdítása az ordinárius azon cselekedete, amikor az 1740–1741. káno-
nok elôírásainak betartásával egy plébánost felment a hivatalából, olyan okból, amikor a
plébános a munkára alkalmatlanná válik vagy legalábbis munkája eredménytelenné
lesz, még akkor is, ha akár a tettei nem olyan súlyosak, hogy azért büntetô bírói eljárást
lehessen alkalmazni, akár pedig azért, mert személy szerint nem terheli ôt felelôsség a
kialakult helyzet miatt.414 Az elmozdítást ebben az esetben is az Egyház közjava indo-
kolja, vagyis egy büntetendô vagy botrányos cselekedetre adott válaszként jelenik meg,
akárcsak fentebb az áthelyezés vagy a lemondatás, mint az 1341. kánonban említett
egyéb lelkipásztori eszköz. Az 1741. kánonban levô okok, amelyek miatt egy plébánost
az állomáshelyérôl el lehet mozdítani, nem tesznek különbséget aközött, hogy a plébá-
nos mulasztásai vagy helytelen viselkedése a hivatali funkcióival kapcsolatosak vagy a
magánéletére vonatkozóak.415 Coccopalmeiro szerint416 az 1741. kánonban felsorolt okok
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415 ZWIFKA, D. A., Regulation of the Rights of Individuals for the Common Good, 50. 
416 COCCOPALMERIO, F., De causis ad amonitionem parochum requisitis, 275.
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taxatívnak tekintendôk, azonban Mendonca417 úgy véli, hogy ez csak példálózó felso-
rolás. Coccopalmeiro is hozzáteszi azonban hogy a kánon 3. pontjában szereplô „a jó
hírnév elvesztése becsületes és komoly plébániai hívôk elôtt, vagy a plébánossal (a plé-
bános személyével és nem a plébánosi hivatallal) szembeni ellenérzés” kiváltója bár-
milyen ok lehet, még az is lehetséges, hogy a plébános maga nem is tehet róla.418 Az el-
mozdítás fegyelmi oka lehet egy plébános részérôl a nyílt pártpolitizálás, akár egy párt
mellett vagy egy másik ellen. Ez ugyanis valóban komoly jó hír vesztést eredményezhet,
akár odium populi-vá is fajulhat. Az 1741. kánon 5. pontjának elôírása feltételezi, hogy
a megyéspüspök más eszközt is kipróbált a bajok megoldására: el lehet mozdítani a plé-
bánost az anyagi javak rossz kezelése miatt „valahányszor ezen a bajon nem lehet más-
ként segíteni”.

Az elôzetes vizsgálat után az ordináriusnak meg kell tárgyalnia az ügyet a papi szená-
tus által erre a célra tartós jelleggel alakított csoportból az ô javaslatára kiválasztott két
plébánossal (vagy ha nem plébános elmozdításáról van szó, az 1720. kánon 2°-ban sze-
replô két ülnökkel), majd fel kell szólítani az illetôt a lemondásra. Az elmozdítási eljárás
eddig a pontig megegyezik a „Lemondatás”-sal. Ha az illetô lemond, az eljárás véget ér,
ha nem, mert az illetô személy vitatja a felhozott érveket, amiket az ordinárius indok-
ként jelölt meg, írásban kell elôadnia a védekezését. Ha a felszólításra nem válaszol,
vagy ha az ordinárius nem tartja elegendônek a felhozott érveket, tárgyalja meg újra a
dolgot a fent említett két személlyel, vagy másik két személlyel, és adja ki a határozatot,
hogy el kell-e mozdítani az illetôt a hivatalából vagy sem. Az elmozdított személy nem-
csak feltétel nélkül, hanem feltételesen is lemondhat, ha az ordinárius ezeket elfogadja.
Mivel az elmozdított személy alapvetôen nem kap másik hivatalt, az ordinárius köteles
gondoskodni az ellátásáról valamilyen formában, akár úgy is, hogy más beosztást bíz rá,
akár pedig úgy, hogy nyugdíjba helyezik. 

Úgy tûnik, hogy egy plébános elmozdítása esetén a püspök csak két lehetôség (1746.
kán.) közül tud választani: az illetôre új hivatalt bíz, vagy nyugdíjazza. Amennyiben az
illetôre új hivatalt bíznak, akkor áthelyezéssel állunk szemben. Nyugdíjazás általában
olyan esetekben jöhet szóba, amikor az illetô személy fizikai vagy szellemi korlátai
miatt aktív szolgálatra már kevésbé alkalmas. Lehetségesnek tûnik elmozdítás esetén az,
hogy az illetôre nem a 145. kánon értelmében vett egyházi hivatalt bíznak, hanem csak
olyan munkát kap – akár az egyházmegye keretein belül, akár azon kívül –, aminek a ré-
vén az ellátása biztosítva van.419 Az ellátás kötelezettsége ugyanis továbbra is fennáll.

Míg a hivataltól való megfosztás egyértelmûen büntetés (196. kán., 1336. kán. 1. §
2°), addig a hivatalból való elmozdítás csak fegyelmi intézkedés, amit adminisztratív
határozattal (192. kán.) ki lehet adni. Az ilyenkor alkalmazott eljárás nem büntetôeljá-
rás, mert nem feltétlenül büntetendô cselekmény az alapja. Mind az áthelyezés, mind
pedig az elmozdítás esetén joga van az illetônek a felfolyamodásra (1747. kán.). Amíg
ez a felfolyamodás nem intézôdik el, a hivatalt betölteni nem lehet. Az eljárás meggyor-
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sítása érdekében szükségesnek tûnhet az, hogy az illetô, akire az áthelyezést vagy el-
mozdítást alkalmazzák, lemond a minden jellegû felfolyamodáshoz való jogáról, és tu-
domásul veszi, hogy egy ilyen, enyhébb fegyelmi intézkedést alkalmaznak vele szem-
ben. Amennyiben mégis felfolyamodást terjeszt be, amit alapvetôen elôször a határozat
kiadójához kell benyújtania (1734. kán. 1. §), az ordinárius egyszerûen visszavonhatja a
határozatot és szigorúbb szankciót alkalmazhat az illetôvel szemben (pl. megfosztás,
felfüggesztés stb.) Viszont elôfordulhat, hogy az illetô meg van gyôzôdve saját igazáról
és annak bizonyítása érdekében szeretné a rendes eljárás útjára terelni az ügyet. 

Nem szabad elfelejteni, hogy bizonyos hivatalok esetén (pl. plébános), legyen szó
akár áthelyezésrôl, akár elmozdításról, ha nem büntetô eljárás eredményeként alkalmaz-
zák ezeket, hanem csak egyszerû (vagy fegyelmi) közigazgatási intézkedésként, akkor 
a 134. kánon 3. §-a értelmében csak a megyéspüspök hajthatja azt végre, és azok, akik a
381. kánon 2. §-a alapján vele egyenlô elbírálás alá esnek, tehát azok, akik az adott hiva-
tal fölött rendelkeznek, de nem azok, akik általában ordináriusnak számítanak.

7. A jogok gyakorlásának irányítása

Az összes krisztushívôk kötelességeit és jogait felsoroló kánonok közül az utolsó, a 223.
kán. 2. §-ának megfogalmazása szerint „az egyházi hatóság illetékes arra, hogy a közér-
dekre való tekintettel a krisztushívôk sajátos jogainak gyakorlását irányítsa”. Ez a kánon
nem tartalmaz mást, mint az egyén jogainak a nagyobb jó, a lelkek üdvössége érdekében
levô szabályozását. Az Egyházban az 1983-ban kiadott Egyházi Törvénykönyv megje-
lenéséig nem volt tételes felsorolása az egyén jogainak. Mindössze a 213. kánonnak ta-
láljuk meg az elôzményét a CIC (1917) 682. kánonjában420: az Egyház lelki javaiból va-
ló részesülésrôl. 

Minden fegyelmi (diszciplináris) intézkedésnek a 223. kánon 2. §-a az alapja, hiszen
az irányításba a jogok korlátozása is beletartozik. Az ilyen „irányítás” eszközei nem fel-
tétlenül tartoznak a szorosan vett büntetések közé, sokkal inkább a fegyelmi-megelôzô
eszközök kategóriába sorolhatók. Ezért az „irányítsa” szót (moderari) inkább tág, széles
értelemben használja a CIC, mint szûken, azaz az irányítás több, mint csupán lehatárolá-
sa, körülírása vagy meghatározása az egyén jogainak, hanem beletartozik az arra való
buzdítás és azok elômozdítás is.421 Ezeken túlmenôen, ha kell, a védelmet is magába fog-
lalhatja, ha az Egyház java azt követeli meg.422 A kánon megfelelô alkalmazása valódi és
mégis rugalmas lehetôség arra, hogy a kánonjogi méltányosság szellemében az egyházi
hatóságok megfelelôen tudják vezetni az egyházi közösséget.423 Vannak azonban olyan
jogok, amelyek isteni jogból, vagy az alapvetô igazságosságból származnak, és ezért
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nem korlátozhatók.424 A jogok gyakorlásának irányításánál a hatóságoknak figyelemmel
kell lenni arra, hogy ez az irányítás hogyan támogatja és védelmezi azokat az alapvetô
jogokat, amiken az egész jog nyugszik.425

a) Eltiltás a jogok gyakorlásától
Minden társadalomban van konfliktus az egyén és a köz jogai között. Mivel az Egyház-
ban az egyéni jogok védelme nem abszolút érvényû,426 ezért az egyén jogainak irányítá-
sa az illetékes elöljáró részérôl megengedett. Az egyének javait irányító szabályozásban
nem az egyén jogainak a korlátozása kell, hogy célként szerepeljen, hanem hogy elô-
mozdítsa és védelmezze az egész egyházi közösség javát.427 Annak eldöntésére, hogy a
mindennapos feladatok végzése közben ez hogyan valósítható meg a legalkalmasabban,
az egyházi hatóság az illetékes. Ennek megfelelôen az ô feladata, és egyben joga, hogy a
nagyobb jó érdekében az egyén javát bizonyos körülmények között, az egyén jogai gya-
korlásának irányításával, szükség esetén korlátozásával, védelmezze. A szöveg értelme-
zésének a másik oldala viszont magát a krisztushívôt védi, hiszen limitálja az ô jogai
korlátozásának lehetôségét, amikor kimondja, hogy csak az egyházi hatóság az, aki
ilyen irányítást, korlátozást, életbe léptethet. Egyházi hatóságnak jelen kánonban az szá-
mít, akinek kormányzati hatalma van, és ezzel a hatalmával csak a saját alárendeltjeinek
vonatkozásában élhet. A szabadságot korlátozni azonban, amint azt a II. Vatikáni Zsinat
is kifejti, csak szükség esetén és csak a szükséges mértékben szabad.428 Az 1982-es
Schema429 223. kánonjában a kánon mostani megfogalmazásánál egy szigorúbbat talá-
lunk. A végleges szöveggel megegyezô tervezet végéhez az alábbi kiegészítés volt fûz-
ve: „…vel legibus irritantibus et inhabilitantibus restringere – jogcselekményt érvény-
telenítô és a személyt jogképtelenné tevô törvényekkel korlátozza”. De ez a záradék
végül a végleges szövegbôl kimaradt. 

A jogok korlátozása vonatkozhat az általános jogokra, illetve vonatkozhat az illetô
hivatalából fakadó jogaira, feladataira is. Vannak olyan esetek is, amikor a hivatalból fa-
kadó jogokat vagy kötelességeket kell szabályozni. Ilyen esetekben nem feltétlenül
szükséges az, hogy az illetô megváljon a hivatalától. Az 1741. kánon 5° kifejezetten le-
hetôségként említi azt, hogy nem kell a plébánost elmozdítani, ha bizonyos természetû
problémákon másként is lehet segíteni. Az ebben a kánonban említett esetben az anyagi
javak kezelésével kapcsolatos problémákat említi a CIC, azonban más esetekben is al-
kalmazható lehet ez a módszer. Ilyenkor az ordinárius engedélyezi a további hivatalbeli
mûködést, de korlátozza az illetô különféle hivatalbeli jogait vagy felhatalmazásait.430
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Eltilthatja pl. az ordinárius az illetôt különféle felhatalmazások gyakorlásától (gyóntatá-
si, prédikálási, házasságnál való közremûködési felhatalmazástól stb.)431. A 223. kánon
2. §-a nem hatalmazza fel az egyházi hatóságokat, hogy megfosszanak valakit a jogaitól,
csak el lehet tiltani az illetôt azok gyakorlásától. Igaz, a kettô között a különbség nem
mindig egyértelmû.432 Figyelni kell azonban arra, hogy sokszor ezek a jogok vagy felha-
talmazások a hivatallal járnak együtt (pl. egy plébános esetében), és a megfosztás nem is
kivitelezhetô, hanem csak az eltiltás.

A 223. kánon 2. §-át egyes egyházi elöljárók megpróbálták úgy alkalmazni, hogy a
büntetendô cselekmény elkövetésével vádolt klerikust, a kánonra való hivatkozással,
minden különösebb eljárás nélkül, különféle eltiltásokkal büntették. Az Apostoli Szig-
natúra egy döntése értelmében433 azonban ez a kánon nem alkalmazható korlátozás nél-
kül, nem lehet erre a kánonra való hivatkozással büntetéseket kiszabni. Mivel ez az ösz-
szes krisztushívôk jogai és kötelességeirôl szóló rész mögött van, ezért alapvetôen csak
azokra a jogokra és kötelességekre alkalmazható; továbbá a büntetések kimondása vagy
kinyilvánítása esetén figyelembe kell venni a büntetésekrôl és büntetôeljárásokról szóló
kánonokat is (pl. 1342. kán. 2. §). Azonban a 208–223. kánonok a legalapvetôbb jogokat
és kötelességeket tartalmazzák, és ezekbôl számtalan más, a CIC–ben szereplô szinte
minden kötelesség és jog levezethetô, ezért még a jogok gyakorlását korlátozó törvé-
nyek szigorú értelmezésének (18. kán.) elôírását szem elôtt tartva is tág lehetôsége van
az egyházi hatóságnak arra, hogy az egyházi közjó érdekében büntetendô cselekmények
esetén megfelelô lépéseket tegyen. Bár a 223. kánon 2. §-a csak a jogok irányításáról be-
szél, de mivel az elôzô kánonokban felsorolt jogok sokszor kötelességként is megjelen-
nek, és nehéz egyértelmû határvonalat húzni a két fogalom közé, értelemszerûen a ká-
non a kötelességek irányítására, azok megtételének sürgetésére is vonatkozik.

b) Részleges eltiltás
Amennyiben szükség van a fenyegetô kár elhárítására az 1496. kánon 2. §-a, valamint az
1498–1499. kánonok alapján megelôzô célzattal a bíró elrendelheti az eljárás idejére,
hogy egy személynek bizonyos jogok gyakorlását megtiltsák (inhibitio iuris exercitii).
Ennek a törvénynek az alkalmazásához szükség van legalább a fumus boni iuris-ra,
vagyis hogy legalább valószínû érvek legyenek a tiltás szükségessége mellett, valamint
arra, hogy kitûnjön, hogy a késedelembôl károk származhatnak, illetve hogy a bekövet-
kezhetô kárt másként nem lehet elkerülni vagy jóvá tenni. A közérdeket érintô ügyben
azonban az 1452. kánon alapján a bíró maga is eljárhat. „A hivatal viselôjének eltiltása a
hivatal gyakorlásától, vagy egy klerikus közigazgatási jellegû eltiltása a papi szolgálat
bizonyos ténykedéseitôl az esetleges veszélyek megelôzése végett a büntetést nem he-
lyettesíti, de a közérdek kellô védelmét biztosíthatja az elôzetes vizsgálat vagy a bünte-
tôeljárás idejére. Az ilyen tilalmak alapja esetleges külön jogszabályoktól eltekintve a
212. k. 1. §-ának általános engedelmességi kötelezettsége.”434 Amennyiben idôközben
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kitûnik, hogy a fenyegetô kár másként is elhárítható, a tiltást vissza kell vonni. Megszû-
nik továbbá az eltiltás az idô leteltével, ha idôre adták ki, vagy megszûnhet az eltiltást
kiváltó ok megszûnésével. Megszûnhet továbbá elévüléssel vagy ellentétes keresettel
vagy az ügy jogerôre emelkedésével.435

Joga van az ordináriusnak visszavonni azokat a fakultásokat, amiket ô adott, ha szük-
ség esetén ezt jónak látja. A 974. kánon alapján súlyos okból (pl. fegyelmi intézkedés-
ként) vissza lehet vonni a gyóntatási felhatalmazást, illetve a 764. kánon szerint papok
és diakónusok esetén a prédikálási felhatalmazás is korlátozható vagy visszavonható.436

Ugyancsak eltiltható valaki a szentségek vagy szentelmények kiszolgáltatásától (835.
kán.), amit a Hittani Kongregáció is szokott alkalmazni fegyelmi intézkedésként.437 A fa-
kultások megvonása nem büntetés, hanem közigazgatási intézkedés, az ellene való fel-
folyamodásnak nincs felfüggesztô hatása.

Amennyiben egy plébános valamilyen ok miatt (ami fegyelmi szankció – eltiltás – is
lehet) akadályozva van lelkipásztori feladatainak ellátásában (539. kán.), plébániai kor-
mányzót kell kinevezni, aki a plébánost helyettesíti az adott feladatok elvégzésében. Az
ilyen plébániai kormányzó konkrét teendôit a megyéspüspök is meghatározhatja, vonat-
kozhat csak arra is, amitôl az illetô el van tiltva.

Ugyanezt a jogintézményt fogalmazza meg kissé másként az 1722. kánon, ami lehetô-
séget biztosít az ordinárius számára, hogy a vádlott számára bizonyos tilalmakat adjon ki.
Errôl bôvebben az „III/2. – Ideiglenes eltiltás az eljárás idejére” címû fejezetben volt szó. 

c) Teljes eltiltás
A teljes eltiltás a fegyelmi intézkedéseknek az a fajtája, ami akkor kerül alkalmazásra, ha
az illetô által elkövetett törvénysértés másként nem szankcionálható. Ennek módja lehet
az, ha az illetôre semmilyen hivatalt sem bíznak és ezzel együtt megvonják tôle mind-
azokat a fakultásokat, amik a papi mûködéséhez szükségesek. Oka lehet fegyelmi, bün-
tetô vagy egészségügyi jellegû. Pszichés okok miatt az 1044. kánon 2. § 2°-ja értelmé-
ben, ha szakértôk meghallgatása után az ordinárius úgy dönt, nemcsak a hivatalából
köteles elmozdítani az illetôt, hanem a szent rend gyakorlásától is köteles eltiltani, hiszen
akadály alá került.438 Amíg valaki teljes eltiltás alatt van, a klerikusi állapotban marad és
vonatkozik rá az eltartási kötelezettség, amirôl az ordináriusnak kell gondoskodnia. 

A teljes eltiltásra nemcsak olyan esetekben kerülhet sor, amikor az illetôt öregség
vagy betegség miatt kell a szolgálatból kizárni, hanem alkalmazható akkor is, amikor
nem szoros értelemben vett büntetendô cselekmények, hanem az illetô szolgálatra való
teljes alkalmatlansága miatt kell ôt eltávolítani. Ilyenkor ügyelni kell arra, nehogy a pap-
hiányra vagy a lelkek érdekére való hivatkozással (1335. kán., 1352. kán.) törvénytele-
nül szolgálatot vállaljon.
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A papi munkától való eltiltás egyik módja lehet az, ha az illetôt egy másik országba
vagy egy másik egyházmegyébe küldik, ahol nem ismerik, nem tudják róla, hogy pap, és
ott adott ideig (az eltiltás idôtartamára) nem papi, hanem teljesen civil munkát végez.
Ilyen munka akár karitatív munka is lehet, és ebben az esetben ez a vezeklés egyik fajtá-
jának felelhet meg (pl. jóvátételi munka). Egyes egyházmegyékben, vagy több egyház-
megyék együttesen, a vezeklô vagy javításra szoruló klerikusok számára létrehozhatják
az 1337. kánon 2. §-ában említett házat. Az ilyen házak lehetnek teljesen titkosak is, a
nyilvánosság (fôleg a sajtó) teljes kizárásával, amikor a többi ott lakó biztonsága érde-
kében senkivel sem lehet külsô, személyes kapcsolatot fenntartani. Ide olyan papokat
küldenek, akiket valamilyen okból el kell távolítani az aktív szolgálatból. Nem világos,
hogy mi minôsül aktív szolgálatnak. Egyes meglátások szerint a „nyilvános” szolgálat, a
közvetlen lelkipásztori feladatok végzése tekinthetô ilyennek.439 Ez az eltiltás lehet vég-
leges vagy ideiglenes is. Az idôtartam a több évet is elérheti, a körülmények figyelem-
bevételével. Egy ilyen intézmény mûködhet úgy is, hogy az illetô a házon belül végez
valamilyen munkát, amivel hozzájárul az eltartási költségekhez. 

A teljes eltiltás alkalmazására olyan esetben is szükség lehet, amikor az illetô olyan
büntetendô cselekményt követett el, ami a klerikusi állapotból való elbocsátással nem
büntethetô, azonban arra mégis szükség lenne. Ugyanis ha az illetôt minden papi funk-
ciótól eltiltják, az ellátásban csak a törvényes minimumot kapja meg, nem sok értelmét
láthatja annak, hogy a klerikusi állapotban megmaradjon, és kérheti a laicizálását.440

A klerikusi állapotból való elbocsátásról a jóvátevô büntetések között (V/2/e.) bôvebben
fogunk szólni.

8. Ideiglenes áttelepülés más részegyházba

A hatályos CIC 271. kánonja lehetôséget biztosít arra, hogy a klerikusok más, súlyos
klerikushiányban szenvedô részegyházba települjenek át szent szolgálat végzése céljá-
ból. A CIC (1917) szövegével ellentétben a jelenlegi törvénykönyv már egyértelmûen
említi ezt a lehetôséget a papok számára, felidézve ezzel a II. Vatikáni Zsinat szellemét,
mely kifejezetten buzdítja a püspököket arra, hogy mozdítsák elô az ilyen vidékeken va-
ló papi szolgálatot.441 A más részegyházban való szolgálat alapja nem pusztán az ilyen
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szolgálatot vállalni akaró pap vágya arra, hogy más területen mûködjön, hanem a „cél-
részegyház” valódi szüksége, valamint szükséges a megyéspüspök megítélése, hogy az
illetô erre felkészül, és alkalmas. Noha a kánon eredeti célja, mint fentebb láttuk, a sú-
lyos paphiányban szenvedô vidékek lelkipásztori ellátásának biztosítása, elôfordulhat
olyan eset is, amikor az illetô klerikus nem emiatt, hanem egyéb okokból kifolyólag ké-
ri a más részegyházba való áttelepülést, akár úgy is, hogy nem kíván oda inkardinálódni.
Bár az ilyen jellegû áttelepülésnek a kérése alapvetôen a paptól származik, de szükség
esetén maga, a megyéspüspök is buzdíthatja ôt erre. Ennek analógiájára más esetben is
lehetséges, hogy a pap más célból települjön át egy másik részegyházba. Megfelelô ok-
nak tûnhet az, ha az illetônek idôlegesen el kell hagynia az egyházmegyéjét, akár egy
esetleges botrány vagy (további) büntetendô cselekmények elkövetésének veszélyét el-
kerülendô. 

A két részegyház püspökének a 271. kánon értelmében megegyezést kell kötni az
illetô pap szolgálatával kapcsolatban. A más részegyházban való szolgálat engedélyez-
hetô meghatározott vagy meghatározatlan idôre is. Tekintettel arra, hogy jelen esetben a
másik részegyházba való átmenetel fegyelmi intézkedésként történik, a befogadó rész-
egyház megyéspüspökének tisztában kell lennie azokkal az okokkal, amik miatt az illetô
klerikus az ô területére kerül, mérlegelnie kell az esetleges kockázatokat és lehetôsége-
ket, valamint az illetô megjavulásának és a további botrányok elkerülésének esélyeit. Az
ilyen jellegû problémák megosztása az inkardináció szerinti egyházmegye püspökének
erkölcsi, és sok esetben jogi kötelezettsége. Ugyanilyen formában, a befogadó egyház-
megye püspökének is kötelezettsége, hogy az idô elteltével a visszatéréskor, vagy szük-
ség esetén azonnal tájékoztassa az illetô saját püspökét az adott klerikus mûködésérôl,
az esetleges problémákról.442

9. Eltekintés a büntetés végrehajtásától

Az 1344. kánon értelmében a bíró vagy a közigazgatási úton intézkedô elöljáró jogosult
a büntetések kimondását alkalmasabb idôre halasztani azokban az esetekben, amikor ki-
tûnik, hogy a tettes elsietett megbüntetésébôl nagyobb bajok származhatnak. Az „alkal-
masabb idô” megfogalmazáson azt a javulásra adott idôt is lehet érteni, amit azért jelöl
meg az elöljáró, mint utolsó lehetôséget, hogy az illetô bebizonyíthassa, hogy eláll a ma-
kacsságtól, és így nem kell ellene a cenzúrát alkalmazni. Az alkalmasabb idôre történô
halasztás történhet azon a módon is, hogy nem adják ki a büntetés végrehajtási határoza-
tát, melyrôl az 1651. kánon beszél. Mivel itt az intézkedô elöljáró „lelkiismerete és jó-
zan belátása” a büntetés alkalmazásától való eltekintés alapja, ez segíthet abban, hogy
ne az egyéni tolerancia vagy a megkülönböztetés legyen a büntetés nem-alkalmazásának
alapja. 

Ilyen, elkerülendô nagyobb baj lehet, ha esetleg a megbüntetett személy a büntetés
alkalmazása után „már minden mindegy” alapon nem is foglalkozna az Egyházzal való
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kiengesztelôdés lehetôségével, vagy ha a pap megbüntetése miatt egy egyházközség
szentségkiszolgáltató nélkül maradna.443 Ugyancsak ide sorolhatjuk azt, ha egy közösség
a megbüntetendô személlyel olyannyira össze van fonódva érzelmileg, hogy esetleg a
megbüntetés jelentené a nagyobb rosszat vagy a még nagyobb botrányt.444

Ugyanígy joga van arra az elöljárónak vagy a bírónak, hogy a jóvátevô büntetések
megtartásának kötelezettségét felfüggessze, ha a tettes dicséretes élet után elôször köve-
tett el büntetendô cselekményt, és nem sürget a botrány helyrehozatalának szüksége.
Amikor az 1344. kánon 3° értelmében felfüggesztik a jóvátevô büntetés megtartásának
kötelezettségét, ez egyben figyelmeztetés is az illetô felé, hogy többet ne kövessen el
büntetendô cselekményt, mert akkor ezt a büntetést és az újra kiszabandó büntetést is
végrehajtják. Ha a tettes a bírótól meghatározott idôn belül ismét büntetendô cselek-
ményt követ el, ki kell szabni rá mindkét büntetést, hacsak idôközben az elôbbi bünte-
tendô cselekmény büntetô keresete el nem évült (1362–1363. kk.). Ezekben az esetek-
ben magát az eljárást lefolytatják, de a büntetést nem hajtják végre. Ez igazából a világi
jogban alkalmazott felfüggesztett büntetés kánonjogi megfelelôje. Cenzúra esetén nem
beszélhetünk ilyen felfüggesztésrôl, hiszen ha az illetô felhagy a makacssággal, akkor a
cenzúrát már nem lehet kiszabni.

Mivel a kánon az önmaguktól beálló büntetésekkel kapcsolatos kinyilvánításról és az
utólag kimondandó büntetésekhez tartozó kimondásról is beszél, ezért ez a kánon mind
a latae sententiae, mind pedig a ferendae sententiae büntetések esetén is alkalmazható.

Mindegyik fenti esetnek értelemszerûen alapja, hogy az illetô ellen lefolytatták az el-
járást, annak során bûnösnek találták és a büntetést kimondták rá. Ha bármilyen okból
nem mondanak ki ítéletet, akkor az 1348. kánon szellemében lehet eljárni. 

10. Világi hatóságok közbejötte

Az Egyház saját jogon ítélkezik a lelki vagy a lelkiekkel összefüggô ügyekben. Ezek a
hit, az erkölcs, a szentségek, a fogadalmak, az egyházi javak; továbbá az egyházi vagy
erkölcsi törvényeket megsértôk fölött is saját jogon ítélkezik az Egyház. Nem lehet
azonban teljesen kizárni a polgári hatóságokat egyes büntetendô cselekedetekbôl, hiszen
vannak olyan bûntettek, amik világi szankciókat is maguk után vonnak, ezért figyelem-
be kell venni a tett esetleges világi jogi következményeit is. Alapvetôen az 1370., 1395.,
1397. és 1398. kánonoknak lehetnek civiljogi hatásai. Az 1344. kánon 2° említi azt a le-
hetôséget, hogy az egyházi hatóságok tartózkodhatnak a büntetés kimondásától, vagy
enyhébb büntetést mondhatnak ki, ha az illetôt a polgári hatóság eléggé megbüntette,
vagy elôreláthatólag eléggé meg fogja büntetni. Felvetôdik azonban a kérdés, hogy ho-
gyan tudja a világi büntetés az Egyház ügyét (és célját, a tettes megjavítását és minde-
nekelôtt a lelkek üdvét) szolgálni, ha az Egyház büntetôjoga a világihoz képest egyedül-
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álló és jellegzetes tartalommal bír.445 Mivel a civil büntetések természete más, mint az
egyházi büntetéseké, ez utóbbiakat nem lehet teljesen elkerülni.

A világi hatóság közbejötte vagy cselekvése az egyházi fórumokon nem mindig volt
teljesen egyértelmû. Szent Pál figyelmezteti a korintusi híveket: „Hogyan merészel kö-
zületek bárki, ha peres ügye van a másikkal szemben, a hitetleneknél keresni igazságot
és nem a szenteknél? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek fogják a világot megítélni? Ha
pedig ti fogjátok megítélni a világot, talán méltatlanok vagytok arra, hogy jelentéktelen
dolgokban ítélkezzetek? Nem tudjátok, hogy angyalok fölött fogunk ítélkezni? Mennyi-
vel inkább világi dolgok fölött! Amikor tehát világi dolgokban pereskedtek, azokat te-
szitek meg bírónak, akik az Egyházban semmit sem számítanak? Azért mondom ezt,
hogy szégyelljétek magatokat! Ennyire nincs köztetek egyetlen bölcs ember sem, aki
ítéletet tudna mondani testvérei ügyében? Testvér a testvérével pereskedik, és pedig hi-
tetlenek elôtt? Egyáltalában már az is hiba nálatok, hogy peres ügyeitek vannak egymás-
sal. Miért nem viselitek el inkább az igazságtalanságot? Miért nem tûritek el inkább a
károsodást? Sôt, ti idéztek elô igazságtalanságot és okoztok kárt, mégpedig testvérek-
nek!”446

Nagy Konstantin óta a papok által elkövetett világi bûntetteket a világi hatóság bün-
tette meg. A püspök büntetést alkalmazó joga az egyházi vétségekre, illetve a papok hi-
vatalból származó vétségeire vonatkozott. Kisebb civil bûntetteknél is volt azonban le-
hetôség arra, hogy a papot ne a világi, hanem egyházi bíróság ítélje el, de a tette miatt
világi büntetést kapott, ami lehetett számkivetés, pénzbírság vagy börtönbüntetés. Emel-
lett a püspök az egyházi büntetés alkalmazásához a világi hatóság segítségét is igénybe
vehette. Ha egy papot valami súlyosabb civil bûntettben találták vétkesnek, mind az
egyházi, mind pedig a világi bíróság elôtt bevádolható volt. A két bíróság egymás ítéle-
tét általában elfogadta, s a világi büntetés mellett a vétkes papot hivatalától is megfosz-
tották. Ha azonban a püspök nem értett egyet a büntetéssel, fellebbezhetett a császárhoz.
A középkor folyamán az egyházi bíróságok már csak az Egyház ellen elkövetett bünte-
tendô cselekmények ügyében jártak el, vagy mixti fori, vagyis mindkét fórumra tartozó
ügyekben. A germán államokban azonban kialakult, hogy egyházi személyek közti ügy-
ben nem volt lehetséges világi bíróságokhoz fordulni, végül pedig életbe lépett az, hogy
egyházi személy fölött világi hatóságok egyáltalán nem ítélkezhettek. Ennek érvényesí-
tése az Egyház részérôl azonban nem mindig volt egyszerû, s lassan ez meg is szûnt.447

Ennek, a privilegium fori-nak egy maradványa volt megtalálható a magyar jogban, amit
az Esztergomi Fôegyházmegye 1941. évi zsinatának 12. §-a megemlít, hogy „bár a pa-
pok polgári peres és büntetô ügyei is a világi bíróságok kompetenciájába tartoznak,
mégis, a világi bíróság értesíti az illetékes ordináriust, amennyiben bírósági eljárás in-
dulna a felszentelt személlyel szemben. A bíróság az eljárás befejezôdésével és az ítélet
megszületésével szintén kötelezett volt az ordinárius tájékoztatására. A zsinat ettôl füg-
getlenül a 120. kánon alapján kifejezetten tiltotta a papok számára, hogy paptársukkal
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szemben a fôegyházmegyei hatóság engedélyének kikérése nélkül bármilyen jellegû vi-
lági pert kezdeményezzenek.”448

Míg a hatályos jog az 1344. kánon 2. §-ában csak lehetôségként említi, hogy nem kell
a büntetést kimondani abban az esetben, ha a világi hatóság kellô módon gondoskodik a
tettes megbüntetésérôl, a CIC (1917) 1933. kánonjának 3. §-a449 kimondta, hogy az „or-
dinárius ne járjon el” akkor, ha a világi hatóság eléggé gondoskodik a közérdekrôl a bû-
nös megbüntetésével olyan esetekben, melyek mindkét fórumra tartoznak és a vádlott
világi. A hatályos jog már nem tesz különbséget, hogy világi vagy egyházi személy volt
az elkövetô. Ilyen esetekben nem a büntetés eltörlésérôl vagy a bûnös ártatlannak nyil-
vánításáról van szó, hanem arról, hogy az egyházi hatóság a büntetés kimondásától tar-
tózkodik vagy enyhébb büntetést mond ki, illetve vezeklést alkalmaz, azért, mert az el-
követett büntetendô cselekmény az állami törvények szerint is büntetendô, és ezért a
civil hatóságok vagy már megbüntették, vagy kellôképpen meg fogják büntetni a tettest. 

A kánonjog nem beszél arról, hogy egy vegyes fórumra tatozó ügy esetében lehetsé-
ges-e lemondani magáról a vizsgálatról is, illetve az egyházi eljárásról. Tény, hogy a vi-
lági hatóságnak nagyobb nyomozati lehetôsége van, jobban ki tudja vizsgálni az ügyet.
Nem célszerû azonban teljesen lemondani az egyházi eljárásról, mert a világi fórumok
azt hihetik, hogy az Egyház nem foglalkozik az üggyel.450 Ilyen esetekben az ordinárius-
nak meg kell indítania az elôzetes vizsgálatot, majd ha az pozitív eredménnyel zárult,
vagyis a gyanúsítottról alaposan feltételezhetôvé vált, hogy elkövette a büntetendô cse-
lekményt, az 1344. kánon 2°-ja értelmében az ordináriusnak vagy bírónak joga van eny-
hébb büntetést vagy vezeklést kiszabni, a komolyabb büntetés lehetôségét pedig átadni a
világi hatóságoknak, akik más büntetô szankciókat is tudnak alkalmazni, ha az tûnik
szükségesnek. Mivel egy állami büntetés komolyan befolyásolja a megbüntetett sze-
mély jó hírét és egyben bizonyos egyházi hivatalokra való jövôbeli kinevezhetôségét,451

emiatt lehet, hogy az illetôt mindenképpen más beosztásba kell helyezni, mint ahol ad-
dig volt, de nem feltétlenül szükséges ezt kánoni szankcióként megtenni.

Vádalkuszerû megegyezést alkalmazhat az ordinárius abban az esetben, amikor a
büntetendô cselekmény elkövetése bebizonyosodott, de a büntetés végrehajtásához vilá-
gi bíróság elôtti perre is szükség van, viszont annak végrehajtása vagy nagyon lassú vagy
szinte lehetetlen. Ahhoz, hogy egy ilyen egyezség az egyházi büntetés alternatívája le-

hessen, szükséges hogy az a büntetés minden célját, a tettes megjavítását és a botrány
helyrehozatalát is elérje. Ilyenkor az elkövetônek vállalnia kell az okozott kár helyreho-
zatalát és az esetleges egyéb fegyelmi intézkedéseket is, cserébe az ordinárius nem for-
dul a világi hatóságokhoz vagy nem indít kánoni büntetô eljárást.452
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Emellett a törvény a világi hatóságok szerepét csak a már lefolytatott egyházi eljárás
után említi, vagyis azt mondja ki, hogy a bûnösre nem kell kimondani a büntetést, vagy
enyhébb büntetést lehet alkalmazni, ha a világi hatóságok már megbüntették vagy meg
fogják büntetni az elkövetôt. Nincs szó tehát arról, hogy a vizsgálatokról is lemondjon
az Egyház, hanem csak azon az elven, hogy ne büntessenek valakit kétszer ugyanazon
tette miatt, nem kell kánonjogi szankciókkal is büntetni a tettest, ha más hatóságok is in-
tézkednek az ügyben.

A kánonjogi büntetôtörvények olyan önálló normákat tartalmaznak, amik, ha helye-
sen alkalmazzák ôket, valószínûleg a legjobb módszert nyújtják arra, hogy megmutas-
sák, hogy az Egyházon belül nincs nemtörôdömség vagy közömbösség az elkövetett bû-
nökkel szemben, még a civil szektort megilletô területeken sem.

Mindazokban az esetekben, amikor a világi hatóságok már alkalmazták a büntetést,
vagy legalábbis a saját eljárásaikat már megindították, könnyebb hatni egyházi fórumon
is a tettesre,453 és adott esetben könnyebben lehet a fegyelmi intézkedéseket is életbe lép-
tetni. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy senkit sem lehet megbüntetni anélkül, hogy
elôtte megfelelô kánoni eljárást ne alkalmaztak volna. Ennek értelmében egy világi ha-
tóság által lefolytatott eljárás önmagában nem alkalmas arra, hogy bárkit is pusztán en-
nek alapján kánoni szankcióval sújtsanak, viszont az ilyen vizsgálat tartalmát az illeté-
kes ordinárius elôzetes vizsgálatként elfogadhatja.454

A magyar állami jogrendszer szerint nem köteles az ordinárius – vagy bárki más az
Egyházon belül – feljelentést tenni saját papja ellen azokban az esetekben, amikor a tu-
domására jutott egy, a világi hatóságok által is büntetendô cselekmény, amit egy alá-
rendeltje követett el. Más országok a feljelentési kötelezettség kérdésrôl másféle szabá-
lyozást hozhatnak.455 A magyar törvényekben a feljelentési kötelezettséget csak néhány
bûncselekmény kapcsán találjuk meg. Ezek a következôk:

A 2012. évi C. tv. (Btk.) rendelkezései szerint a feljelentés elmulasztása az alábbi
esetekben büntetendô:

191. § Emberrablás feljelentésének elmulasztása (vö. 1370. kán., 1397. kán.)
263. § Állam elleni bûncselekmény feljelentésének elmulasztása
297. § Vesztegetés feljelentésének elmulasztása (vö. 1375. kán., 1380. kán., 1385–

1386. kán.)
317. § Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása
328. § Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása
404/A § Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban
443. § Zendülés megakadályozásának elmulasztása
Az emberiesség elleni bûncselekmények, illetve a háborús bûncselekmények esetében

az elkövetôvel azonosan felel az az elöljáró vagy hivatali vezetô, aki nem tett feljelentést
azt követôen, hogy a bûncselekmény elkövetésérôl tudomást szerzett.

Az egyházi elöljáró részérôl történô feljelentés különösen akkor lehet problémás,
amikor az információ gyónásból származik. Az egyházi személyek tanúvallomásával
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kapcsolatosan ugyanis Magyarországon a világi hatóságok is elismerik a lelkészi titok-
tartást, különösképpen is a gyónási titkot, az ilyen személyek egyrészt nem hallgathatók
ki tanúként, továbbá megtagadhatják a tanúvallomást:

A tanú vallomástételének akadályai a hatályos Büntetôeljárási törvény (1998. évi
XIX. tv. a továbbiakban: Be.) alapján két fô csoportra oszthatók: tanúzási tilalmakra és
tanúzási mentességekre.

A tanúzási tilalmak abszolút akadályok, azokat hivatalból kell figyelembe venni és
fennállásuk esetén a tanú akkor sem tehet vallomást, ha szeretne. A Be. 81. § (1) bekez-
dése szerint nem lehet tanúként kihallgatni többek között:

a) az egyházi személy és a vallási tevékenységet végzô szervezet vallásos szertartást
hivatásszerûen végzô tagját arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége
áll fenn.

Egyházi személy a 2011. évi CCVI. törvény 13. §-a szerint az Egyház belsô egyházi
szabályában meghatározott, az Egyház, belsô egyházi személy szolgálatában álló termé-
szetes személy, aki szolgálatát sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban
vagy egyéb jogviszonyban látja el. Ezen személyt arról, amire a hivatásánál fogva titok-
tartási kötelezettsége áll fenn a hatóság nem hallgathatja ki.

A gyónási titok kötelezettsége természetszerûleg kizárólag a katolikus lelkészeket
köti, míg a titoktartási kötelezettség a lelkész, illetve az egyházi személy esetében nem
csupán a gyónási eljárás következtében állhat fenn, mert a hivatásánál fogva olyan té-
nyek, körülmények, adatok birtokába kerülhet, amelyek tekintetében titoktartási kötele-
zettség terheli. E titoktartási kötelezettséget illetôen maga a titoktartásra kötelezett sze-
mély, egyházi személy dönti el, hogy kijelenti-e, hogy a titoktartás egyházi kötelessége
alatt jutott valami a tudomására, és ezért nem hajlandó vallomást tenni.

A Be. 82. § (1) bekezdése alapján a tanúvallomást megtagadhatja, tehát mentességet
élvez többek között:

c) – a 81. § (2) bekezdésében foglalt titoktartási kötelezettség esetét ide nem értve –
az, aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanú-
vallomással a titoktartási kötelezettségét megsértené, kivéve, ha ez alól a külön jogsza-
bály szerint jogosult felmentette, vagy külön jogszabály szerint a bíróság, az ügyész,
illetôleg a nyomozó hatóság megkeresésére a titoktartási kötelezettség alá esô adat to-
vábbítása a felmentésre jogosult számára kötelezô.

A foglalkozásnál vagy közmegbízatásnál fogva titoktartásra kötelezett személy meg-
tagadhatja a vallomást, ha a vallomás megtétele esetén megsértené ez irányú kötelezett-
ségét. Ilyen személynek tekinthetô pl. az orvos, a gyógyszerész, az ügyvéd, az adatke-
zelô, a pap, a lelkész (kivéve a gyónási titkot), vagyis mindazon személyek, akiknek a
foglalkozásához valamilyen formában szorosan kötôdik a bizalmi elvbôl, bizalmi vi-
szonyból fakadó titoktartási kötelezettség. 

Vagyis semelyik pap sem kötelezhetô tanúvallomásra olyan dolgokkal kapcsolatban,
amit szolgálatuk betöltése közben tudtak meg. 

Ezzel ellentétes gyakorlatot akartak bevezetni némely országban, amikor kötelezni
akarták a püspököket és minden papot, hogy a kiskorúak rovására elkövetett szexuális
visszaélések esetén még a gyónásból származó információk alapján is tegyenek feljelen-
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tést.456 Ez a kezdeményezés azonban még sehol sem vált valóssá a gyónási titok abszolút
sérthetetlensége miatt. Ez azonban nem zárja ki az ordináriusnak azt a feladatát, hogy
bizonyos esetekben tájékoztassa a világi hatóságokat, vagy akár a sajtót is az esemé-
nyekrôl, fôleg ha olyan ügyrôl van szó, aminek az elhallgatása nagyobb botrányt okoz-
hat. Ha a büntetendô cselekmény már a médiában nyilvánosságra került, célszerû, ha a
megyéspüspök megbíz egy személyt azzal, hogy megfelelô rendszerességgel tájékoztas-
sa a közvéleményt az eljárás állásáról, természetesen csak annyit nyilvánosságra hozva,
amennyi feltétlenül szükséges, a hivatali titoktartást is figyelembe véve. Ügyelni kell ar-
ra, hogy ne sértse meg az ilyen tájékoztatás azoknak a jó hírét, akik az ügyben bármilyen
formában érintettek.

11. Felmentés a vád alól

A 1348. kánon értelmében, ha a tettest a vád alól felmentik, vagy nem mondanak ki rá
büntetést, az ordinárius feladata (a bíró az 1343–1346. kánonokban leírtak szerint járhat
el), hogy gondoskodjon a megsértett rend valamilyen formában történô helyreállításá-
ról. Ezekben az esetekben nem arról van szó, hogy az ártatlannak nyilvánított457 sze-
mélyre szabnak ki mégis valamilyen, nem szoros értelemben vett büntetést, hanem
arról, hogy egy pl. közvetlen bizonyítékok hiányában meg nem büntetett személyre al-
kalmazzák a lelkipásztori gondoskodás egy eszközét. 

Az 1348. kánonban leírt eset nem csak a peres büntetôeljárásokra vonatkozik, hanem
azokra az esetekre is, amikor az ordinárius közigazgatási büntetô eljárás végén nem
mond ki büntetést.

A tettes ellen lefolytatott akár bírói, akár közigazgatási eljárásnak több eredménye le-
het:

1. az illetô valóban bûnös, és meg kell büntetni;
2. ártatlannak bizonyult, és nem lehet megbüntetni;
3. nem bizonyítható a bûnössége, és ezért nem lehet rá büntetést kimondani;
4. az elkövetett cselekedet nem vehetô kánonjogi értelemben büntetendô cselek-

ménynek;
5. bebizonyosult, hogy az illetô bûnös, de mentô vagy enyhítô körülmények miatt

nem lehet rá kimondani a büntetést. 
Bár az elsô esetben egyértelmûnek tûnne az elkövetô megbüntetése, az 1343–1345.

kánonok alapján mégis el lehet tekinteni a tettes megbüntetésétôl, illetve fel lehet men-
teni a vád alól. A többi esetben, ha az elkövetô valamilyen oknál fogva mégsem büntet-
hetô, az ordinárius maga vagy más által, akár a bírót is megbízva, figyelmeztetéssel
vagy a lelkipásztori gondoskodás más módján, esetleg büntetô óvintézkedés alkalmazá-
sával segítse elô a személy megjavulását, illetve a közjó helyreállítását. Alkalmazni le-
het ezeket az egyéb lelkipásztori eszközöket akkor, ha olyan mentô körülmények álltak
fenn, amik kizárják a tettes büntethetôségét. Ezekben az esetekben objektív szempont-

99

456 Vö. SZUROMI SZ. A., A legsúlyosabb büntetendô cselekmények a kánonjogban, 149–150.
457 Communicationes, 16 (1984) 44.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 99



ból büntetendô cselekmény történt, azonban a személy nem büntethetô tényleges bünte-
téssel, de e kánon alapján lelkipásztori eszközök alkalmazhatók. Ha olyan enyhítô kö-
rülmények voltak, amik alapján nem célszerû megbüntetni a tettest, szintén lehet ilyen
jellegû intézkedésrôl gondoskodni, akár az 1345. kánonban leírtak figyelembe vételével
is.458 Ha a cselekedet nem volt kánonjogi értelemben büntetendô cselekmény, de alkal-
mas a rend megzavarására, vagy bizonyíthatóság hiányában nem mondanak ki valakire
büntetést, de annak elkövetése mind objektív, mind szubjektív oldalról alaposan feltéte-
lezhetô, szintén alkalmazhat az ordinárius ilyen lelkipásztori eszközöket.459 Elôfordul-
hat, hogy megváltozott a törvény a büntetendô cselekmény elkövetése és az eljárás meg-
indítása között. Ilyen esetben az enyhébb büntetést kell alkalmazni, illetve, ha az
enyhébb törvény nem rendeli büntetni a cselekedetet, bár büntetés nem, de lelkipásztori
eszköz alkalmazható. Akkor is lehet büntetô óvintézkedést alkalmazni büntetés helyett,
ha a büntetendô cselekmény befejezetlen, vagy csak megkísérelt volt.460

Amikor egy büntetendô cselekményre utólag kell cenzúrát kimondani, de az illetô
felhagyott a makacssággal, nem lehet azt kimondani, de lehetséges az 1348. kánonban
leírt eszközök alkalmazása, ha a megromlott rend helyreállítása ezt megköveteli. Az
1344. kánon 2° alapján, ha a világi hatóság büntetése elegendônek tûnik, a kánoni bün-
tetések helyett szintén alkalmazhatók az egyéb lelkipásztori eszközök annak érdekében,
hogy ne tûnjön úgy, hogy az egyházi hatóságok szótlanul hagyják a törvénysértést.461

Amennyiben az 1348. kánonban említett lelkipásztori eszközökkel él az ordinárius,
mivel ezeket közigazgatási intézkedésben hozza meg, a kimondásuk határozattal törté-
nik és meg kell hallgatnia az 50. kánon alapján mindazokat, akiknek a jogai sérelmet
szenvedhetnek. Ebben az esetben is van lehetôség további felfolyamodásra. 

Nem egyértelmû, hogy mit ért az 1348. kánon „a lelkipásztori gondoskodás más út-
jai” kifejezésen. Egyes források szerint ide tartozik a lelki vezetés és a személy alakítása,462

vagy nevelés, a buzdítás, kölcsönös megegyezés.463 Alkalmazható ezzel párhuzamosan
vagy ezek helyett bármilyen más, ehhez hasonló eszköz. Az ordinárius megítélésére van
bízva, hogy megállapítsa, hogy milyen lehetôségeket tart célravezetônek, nem kizárva a
pszichológiai kezelést vagy az orvosi gondoskodást sem, ha az a tettes meggyógyulását
szolgálja,464 továbbá ide sorolható minden, ebben a fejezetben említett intézkedés is.

12. A károk helyrehozatala

A büntetések alkalmazásától való eltekintés nem jelenti azt, hogy az illetônek ne kellene
az okozott kárt helyrehoznia. A károk helyrehozatalának kötelezettsége nem a büntetô-
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eljárás tárgya,465 hiszen az nem büntetés, hanem kötelezettség, és egyben a bánat és a
megtérés jele. Ha valaki önként hajlandó helyrehozni a károkat, akkor ezzel kifejezi azt,
hogy megbánta tettét és felhagyott a makacssággal. Ilyen esetekben cenzúra nem is
szabható ki, illetve azt el kell engedni.466 Elegendô ok lehet a büntetéstôl való eltekintés-
hez, ha az elkövetô hajlandó az okozott károkat helyrehozni. A károkkal kapcsolatban
nemcsak anyagi károkról lehet beszélni, hanem erkölcsi, lelki vagy pszichikai károkról
is, aminek a helyrehozatala másként történik.467

Az elôzetes vizsgálat végén az ordináriusnak meg kell vizsgálnia, hogy az 1718. ká-
non 4. §-a értelmében az eljárás megindítása elôtt a szükségtelen perek elkerülésére ér-
dekében, a felek beleegyezésével ô maga vagy a vizsgáló meg tudja-e oldani a méltá-
nyosság alapján (ex bono et aequo) a károkról felmerült kérdést. Erre csak akkor van
lehetôség, ha egyrészt a felek beleegyeznek, másrészt pedig ha a per a károk rendezésé-
vel elkerülhetô, vagyis ha az eljárás csupán a károk helyrehozataláról szólna. Ennek a
kánonnak a célja a fölösleges perek elkerülése és a békés megoldás elôsegítése. Elkép-
zelhetô, hogy a felek maguk egyeznek meg a károk rendezésérôl, az elôzetes vizsgálat
szakaszában, még mielôtt az ordinárius elé kerülne az ügy. Erre a vizsgálatot végzô is
felhívhatja a figyelmet. Megoldhatja ô maga is a károkról felmerült kérdést a felek dön-
tése alapján, vagy pedig az ordinárius megbízására.468 Az ordinárius mást is megbízhat a
kárrendezéssel kapcsolatban.469 A kárrendezésrôl szóló megállapodások esetében figye-
lembe kell venni az 1713–1716. kánonokban leírtakat, ami a peregyezségrôl, illetve a
választott bíróságról szól. A 128. kánon megfogalmazásából kitûnik, hogy nem a sértett
joga, hogy a károk helyrehozatala érdekében a jogi lépéseket megtegye, hanem a kár-
okozó kötelessége az általa okozott károk helyrehozatala.470

Eltekinthet a büntetôeljárás megindításától az ordinárius, ha az elkövetô kész az oko-
zott kár helyrehozatalára, amennyiben a büntetendô cselekmény csupán anyagi vonatko-
zású volt. Jó példa erre az, amikor egy egyházi hivatalt viselô személy, a hivatal pénztárá-
ból jelentôs összeget sikkasztott, amivel kimerítette az 1389. kán. 1. § szerinti „hivatali
visszaélés” büntetendô cselekményét. Az ordinárius felszólíthatja, hogy büntetés terhe
alatt fizesse vissza a pénzt, és akkor nem indít külön büntetôeljárást. Ha ez megtörtént és
a károk helyrehozatalával a botrány elkerülhetô, valamint a tettes is megjavult, további
eljárásra nincs szükség, de lelkipásztori-fegyelmi intézkedésként az illetô az adott hiva-
talból elhelyezhetô. Ez megfelel az 1718. kán. 4. §-a elôírásának, mely a szükségtelen
perek elkerülése érdekében elôírja, hogy a per megindítása elôtt törekedjenek a kártérí-
tés kérdésének megoldására.471

A felek beleegyezésével kapcsolatban természetszerûleg nem feltétlenül lehet elvár-
ni, hogy a vétkes fél önként rendezze az okozott kárt. Erre fôleg akkor van esély, ha pl.
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jóhiszemûen vett fel valamilyen pénzt, amivel kapcsolatban visszafizetési kötelezettsé-
ge van. Szükséges továbbá az is, hogy a sérelmet szenvedett fél megelégedjen a kár
helyrehozatalával. Ilyen esetben az ordinárius parancsban felszólítja a vádlottat a károk
rendezésére. Ha az elkövetô ezek után sem hajlandó a károk peren kívüli helyrehozatalá-
ra, akkor meg kell indítani ellene a megfelelô eljárást. Még ha a károk rendezése meg is
történik, ez önmagában még nem elegendô indok a büntetô eljárás megindítástól való
eltekintésre.472

Az okozott kár nem feltétlenül anyagi kár lehet. Abban az esetben, ha a kár rendezése
nem oldható meg egy bizonyos összeg kifizetésével vagy egy-egy dolog átadásával, a
károkozó (vagy inkább botrányokozó) kötelezhetô arra, hogy írásban kérjen bocsánatot
azoktól, akiket megbántott, és ezt a bocsánatkérést megfelelôen hozza nyilvánosságra.473

Ez történhet személyesen vagy más útján is.
Ha nem lehetséges a károk ilyen jellegû rendezése, le kell folytatni a rendes eljárást,

és abban az 1729–1731. kánonok alapján intézkedni a károk helyrehozataláról. Ha a
vádlott ártatlansága bizonyosodik be, vagy a károkozásért nem ô tehetô felelôssé, akkor
nem ôt terheli a károk helyrehozatalának a kötelezettsége.

Kártérítést követelni az Egyháztól azon az elven, hogy az Egyház egy papja („alkal-
mazottja”) büntetendô cselekményt követett el valaki sérelmére, nem igazságos, sôt az
Egyház közösségén okozott további sérelem. Az Egyház ugyanis soha senkit sem buzdít
az ilyen tettek elkövetésére. Emellett az áldozat, akinek a kárára a tettet elkövették, csak
az elsôdleges sértett. A másodlagos sértett maga az Egyház, akinek egy tagja lépett a
rossz útra és ezzel az egész közösségnek kárt okozott.474

13. Egyéb lehetôségek

A lelkipásztori gondoskodás más útjain igazából mindazokat a lelkipásztori és/vagy fe-
gyelmi eszközöket érthetjük, amit az Egyház alkalmazhat a büntetések céljának elérése
érdekében, de különböznek a tényleges és kifejezett büntetésektôl. Ezek nemcsak jogi,
hanem erkölcsi eszközök is lehetnek.475 Nem lehet általános szabályt adni arra vonatko-
zóan, hogy mely esetekben melyik módszer a legjobb. Ezt esetrôl esetre kell megvizs-
gálni, és annak megfelelôen, a különféle körülmények figyelembe vételével bölcsen
dönteni. Arra sem lehet egyértelmû választ adni, hogy mikor valósult meg „eléggé” a
büntetés célja. Ennek megítélése a büntetést, illetve az egyéb lelkipásztori eszközöket
alkalmazó ordináriusra van bízva.476

Kérdés, hogy szükséges-e újabb lelkipásztori eszközök lehetôségén gondolkodni. 
A jelenlegi jogalkalmazásban a már meglevô büntetô óvintézkedések és vezeklések, sôt
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még a büntetô parancsok lehetôsége sincs kellôképpen kihasználva, hogy mint közvetítô
eszközök, hatékony eredményt érjenek el a különféle helyzetekben.477 Elôször ezeket
kellene maradéktalanul kihasználni, s csak ezek és a tényleges büntetések eredmény-
telensége esetén kell gondolkozni az adott helyzetre leginkább megfelelô, más lelki-
pásztori eszköz lehetôségén. A büntetések helyett alkalmazott egyéb fegyelmi vagy fe-
gyelmi jellegû intézkedések (pl. büntetô óvintézkedések) „csak akkor létezôek és csak
annyit érnek valójában, amikor és amilyen mértékben ténylegesen élnek vele az arra jo-
gosított ordináriusok.”478

14. Szerzetesekre alkalmazható fegyelmi intézkedések

A fentiekben említett büntetéseket jobbára egyházmegyés papok esetében lehet alkal-
mazni. Vannak azonban olyan büntetô, fegyelmi, vagy fegyelmi jellegû intézkedések,
amik csak szerzetesekkel, az apostoli élet társaságának tagjaival vagy a világi intézmé-
nyek tagjaival szemben lehet életbe léptetni. Az ô életállapotuk nagymértékben külön-
bözik a világiakétól, illetve az egyházmegyés klerikusokétól, ezért rájuk másfajta fe-
gyelmi intézkedések is alkalmazhatók. A most következôkben bemutatjuk azokat a
lehetôségeket, amikkel egy szerzetesi elöljáró élhet azokban az esetekben, amikor az in-
tézményének egy tagjára kell valamilyen fegyelmi (vagy az 1341. kánon szerint lelki-
pásztori) jellegû intézkedést alkalmazni. Ennek oka, akárcsak a tényleges kánoni bünte-
téseknek a célja, lehet a nagyobb veszélytôl, a nagyobb rossztól való visszatartás is,
valamint az esetlegesen kezdôdô problémák fegyelmi jellegû orvoslása olyan formában,
hogy az illetô szerzetessel a törvénytelen cselekedete esetén tudatosítják, hogy az elöljá-
rók tudatában vannak a tettének, és ilyen fegyelmi-lelkipásztori eszközökkel motiválják
arra, hogy a helyes útra visszatérjen. Ezek jobbára a közösségtôl való szeparációban
nyilvánulnak meg. Mivel a közösségben való lakás a szerzetesi élet egyik legalapvetôbb
meghatározója (602. kán.), az ettôl való esetleges megfosztás komolyan befolyásolja az
adott tag szerzetesi mivoltát, ha nem is feltétlenül jogi értelemben véve. Mindenképpen
el kell kerülnie az elöljárónak, ugyanúgy, ahogy minden megyéspüspöknek és ordiná-
riusnak azt, hogy hamis irenizmusból a helytelen cselekvést végletekig menôen tolerál-
ja, minden fegyelmi következmény nélkül. Tisztában kell lenni azzal, hogy a „problé-
más” szerzetesek közösségbôl való eltávolítása, illetve az eltávozásuk engedélyezése
általában nemcsak az illetô megjavítását célozza, hanem a legtöbb esetben a közösség
javát is.479

Mivel a szerzetes a fogadalmaival arra tette fel az életét, hogy egész életében a közös-
ségben szolgálja Istent és keresi a megszentelôdést, nemcsak kötelessége, hanem joga
is, hogy az általa választott szerzetesi közösségben élje le az életét. Éppen ezért, az eset-
leges visszaélések és fegyelmi esetek kellô kezelésének is ezt kell figyelembe vennie:
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azaz minden problémát úgy kell megoldani, hogy a tagtól való megválás, legyen az akár
idôleges vagy örökös, az adott körülmények között valóban csak az utolsó lehetôség le-
gyen, és az elöljáró használjon fel minden lelkipásztori eszközt arra, hogy a tagokat a
rossz úttól már az elején visszatartsa és a keletkezett problémákat orvosolja. Mindezek
ellenére valóban elôfordulhatnak olyan esetek, amikor az illetôt akárcsak egy rövidebb
idôre is, de el kell távolítani abból a közösségbôl, ahol éppen él. Ez terjedhet az egysze-
rû távollét engedélyezésétôl egészen a végleges elbocsátásig: elôször a fogadalmainak
érintetlenül hagyásával élhet a közösségen kívül, majd azok részleges felfüggesztésével,
végül pedig teljesen az intézményen kívül, onnan végérvényesen elbocsátva, minden fo-
gadalma alól felmentve. Ezeknek az eszközöknek a megfelelô alkalmazása olyan lelki-
pásztori módszert adhat a rendi elöljárók kezébe, hogy az egyedi személyi problémákat
arányosan mérlegeljék, a kánoni elôírásokat megsértô szerzetest pedig elégséges módon
szankcionálják. A lehetôségeken végigtekintve itt is megfigyelhetô egy fokozatosság:
míg az elsô lépcsô csak a tag kérésére és a tag érdekeire való tekintettel, a második már
szinte csak az intézet kérésére és az intézet védelme érdekében történik. Az elsô három
intézkedés amit megemlítünk, alapvetôen nem fegyelmi, hanem egyszerû adminisztratív
jellegû. Viszont a kánoni joggyakorlatot figyelembe véve ezek, megfelelôen használva,
lelkipásztori-fegyelmi eszközként is alkalmazhatók.

Az egyes szerzetesi intézmények felépítése, valamint a házak helyzete, illetve a ta-
gok állapota nagyban befolyásolhatja az egyes eszközök alkalmazhatóságát, valamint 
a rend szabályzata is tartalmazhat némi eltérést vagy pontosítást az itt leírtakhoz képest.
A következôkben felsorolt intézkedéseken kívül a szerzetesek esetében is alkalmazha-
tók az olyan „egyéb lelkipásztori eszközök”, (pl. vezeklések, lelkigyakorlatok, eltiltá-
sok, megfosztások) amiket egyházmegyés klerikusokra vagy adott esetben világiakra is
ki lehet szabni. 

a) Engedélyezett távollét
Mivel a szerzeteseknek alapvetôen a rend házaiban, közösségben kell élnie, a nagyobb
elöljáró engedélye szükséges ahhoz, hogy hosszabb ideig a házon kívül éljen. A na-
gyobb elöljáró, tanácsának beleegyezésével és megfelelô ok fennállása esetén, engedé-
lyezheti a tag számára a házból való hosszabb távollétet (665. kán.), azaz az intézmény
házán kívüli tartózkodást, de legfeljebb egy évre, és annak leteltével az elöljáró azt nem
hosszabbíthatja meg.480 Egyéb esetekben, ha az engedélyezésének oka tanulmányok
vagy apostoli tevékenység végzése, vagy betegség gyógykezelése, ez az idôtartam meg-
haladhatja az egy évet is. Az, hogy mi számít olyan betegségnek vagy apostoli szolgálat-
nak, ami okot adhat az ilyen távollétre, az nincs meghatározva a CIC-ben, azt a nagyobb
elöljáró döntheti el, de elméletileg egy kisebb, akár fizikai, akár pszichés betegség is ele-
gendô lehet, vagy bármilyen szolgálat, amit az adott helyrôl az illetô nem tud ellátni.
Nem határozza meg a CIC azt sem, hogy hány ilyen távollétet engedélyezhet az elöljáró,
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valamint azt sem, hogy mit kell engedélyezés alatt érteni (az lehet kifejezett vagy hallga-
tólagos, szóbeli vagy írásbeli stb.).481

Amennyiben a tag a házból azzal a szándékkal van távol, hogy kivonja magát az elöl-
járók hatalma alól, és figyelmeztetés ellenére sem akar visszatérni, vagy az engedélye-
zett távollét letelte után nem tér vissza a házba, ez már elegendô okot szolgáltathat arra,
hogy a 696. kán. 1. §-ában leírt elbocsátási eljárást megindítsák.482

Az apácamonostorokból való rövid ideig tartó távollétet, melyet a 667. kán. 4. §-a
említ, már a CIC (1917) hatályossága alatt is egyéb kuriális és pápai dokumentumok
szabályozták.483 A klauzúra elhagyásának már nincs közvetlen büntetô jellegû következ-
ménye, az a hatályos CIC életbelépésével megszûnt.484 Az elöljáró a püspök legalább vé-
lelmezett engedélyével megengedheti, hogy a tag rövid idôre elhagyhatja a klauzúrát, pl.
ha orvoshoz megy, vagy olyan világi ügyet kell intéznie, amiben személyesen kell el-
járnia. Ha ez a távollét meghaladja az egy hetet, akkor kell a megyéspüspök kifejezett
engedélye. A három hónapot meghaladó távollét esetén a régi szabályozás485 szerint
szükség volt a Szentszék engedélyére.486 A mostani CIC már nem említi a Szentszék
szükségességét ilyen esetekben, úgy tûnik, hogy a három hónapot meghaladó távollét
esetén is a megyéspüspök az illetékes.487

Bár az engedélyezett távollét nem tekintendô fegyelmi intézkedésnek,488 mert ebben
az esetben a tag viszonya az intézményhez változatlan marad, a közösségi élet kötele-
zettsége kivételével, mégis, ilyen engedélyezett távollét oka esetleg hasonló is lehet,
mint ami miatt exklausztráció alkalmazható. Az engedélyezett távollét meg is elôzheti
az exklausztrációt: amennyiben a szerzetes életében olyan helyzet áll elô, hogy kérni
szeretné, vagy az elöljárók ki akarják azt rá szabni, ennek kezdô állomásaként az illetô
(esetleg az elöljárók nyomására) kérheti a legfeljebb egyéves távollétet, amit aztán az
exklausztrációval lehet folytatni, ha a problémák nem orvoslódnak az eltelt idôszak
alatt. 

b) Átlépés más intézménybe
Noha a 684. kánonban említett, más intézménybe, vagy ugyanannak az intézménynek
vagy szövetkezésnek, illetve szövetségnek egyik önálló monostorából a másikba való
átlépés lehetôsége sem nem fegyelmi, sem nem lelkipásztori jellegû, mégis, egy gon-
dokkal küzdô, vagy problémás tag számára megoldást jelenthet egy ilyen intézkedés.
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485 Venite Seorsum, VII.7.d.
486 RUESSMANN, M., Exclaustration its Nature and Use According to Current Law, Roma 1995. 44.
487 SACKETT, F., Indefinite Leave of Absence, in COGAN, P. J. (ed.), Secected Issues in Religious Law, Washing-

ton DC 2004. 37.
488 SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, Decr. Normae circa usum et administra-

tionem Sacramenti Poenitentiae, praesertim apud Religiosas (8 dec. 1970): AAS 63 (1971) 318–319. 
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Ennek az átlépésnek az oka lehet adott esetben pszichés vagy lelki betegség vagy hiva-
tásbeli krízis is.489 Akár belsô problémák (vagy az adott ház elöljárójával vagy tagjaival
szembeni problémák, melyek megoldást kívánnak), akár külsô, botrány felé hajló csele-
kedetek (pl. valamilyen büntetendô cselekmény nem bizonyítható, de feltételezett el-
követése) esetén az elöljáró eltekinthet a komolyabb fegyelmi intézkedések alkalma-
zásától, ha a tag maga kéri (felszólításra), hogy ugyanazon intézmény más házába
átléphessen, akár idôlegesen is. Ezekben az esetekben a 684. kánonban leírt eljárásmó-
dot kell követni. Míg az egyik szerzetesi intézménybôl más szerzetesi intézménybe való
átlépésre csak örökfogadalmas szerzetesnek van lehetôsége, az ugyanazon intézmény,
szövetkezés vagy szövetség egyik önálló monostorából a másikba történô átlépés ideig-
lenes fogadalmas tag számára is engedélyezhetô.490 Az ilyen átlépések eredményeként az
illetô megszabadulhat attól a környezettôl (személyektôl) akik esetleg a problémát okoz-
ták számára, illetve elkerül azon emberek közül, akik között esetleg botránkozást váltott
ki a viselkedése és akik között jó hírét vesztette, és szerzetesi életének érintetlenül mara-
dásával maradhat továbbra is a közösség tagja. Van olyan szerzetesrend, amely kifeje-
zetten tart fenn olyan házakat, ahova ilyen formában idôlegesen, vagy véglegesen áthe-
lyezhetôk a gondokkal küzdô tagok.491

c) Kizárás a további fogadalom letételébôl 
Ideiglenes fogadalom leteltével a nagyobb elöljáró (nem a legfôbb elöljáró) tanácsának
megkérdezésével (a beleegyezésük nem szükséges) megfelelô okból492 (tehát nem kell,
hogy súlyos ok álljon fenn, de az oknak megfelelônek kell lenne) kizárhatja az illetôt a
következô fogadalomtételbôl (689. kán.). Ez nemcsak az örökfogadalom letételére, ha-
nem az ideiglenes fogadalom meghosszabbítására is vonatkozhat. 

Ez nem elbocsátás, ezért ez ellen felfolyamodásnak nincs helye, mivel az illetônek
nincsenek e területen jogai. Az illetô adott évre tette le a fogadalmakat, ez az idô pedig
lejárt. A következô fogadalomtételbôl való kizárás megfelelô módszer lehet akkor, ha
egy ideiglenes fogadalom alatt levô tag olyan cselekedetet követett el, amiért az elöljáró
megindíthatná a tag elbocsátását célzó eljárást, de az ügy hosszadalmassága vagy eset-
leg a dolog körülményes bizonyíthatósága ezt nem javallja. Ilyen esetben célszerû lehet
várni, hogy a fogadalmak leteljenek, majd egyszerûen kizárni az illetôt az újabb fogada-
lom letételébôl. Amennyiben egy ideiglenes fogadalmas tag viselkedése az elöljárók
megítélése szerint az újabb fogadalom letétele elôtt nem megfelelô, az elöljárók figyel-
meztethetik ôt, hogy a fogadalomtételbôl való kizárás ne érje váratlanul, illetve, hogy
változtasson a hozzáállásán.493

Míg a fogadalom leteltekor való távozásra (688. kán. 1. §) az illetônek joga van, és
azt szabadon megteheti, a többi (akár örökös, akár idôleges) távozásra nincs joga, azt
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489 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, II/2. 1835. (RAMOS, F. J.)
490 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (20 iun. 1987): AAS 79 (1987) 1249.
491 MCDERMOTT, R., Dealing with Difficult Religious, 59.
492 SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, Decr. Normae circa usum et adminis-

trationem Sacramenti Poenitentiae, praesertim apud Religiosas (8 dec. 1970): AAS 63 (1971) 318–319.
493 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, II/2. 1850. (RAMOS, F. J.)
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vagy kegyként adják meg (686. kán. 1. §; 688. kán. 2. §; 691. kán.) vagy büntetésként,
esetleg fegyelmi intézkedésként szabják ki (686. kán. 3. §; 694. kán. – 703. kán.).

d) Exklausztráció
Maga a kifejezés a latin extra clausuram – klauzúrán kívül kifejezésbôl származik. Az
exklausztráció a szerzetes ideiglenes kilépése az intézménybôl olyan formában, hogy to-
vábbra is az intézmény tagja marad és szerzetesi fogadalmai sem szûnnek meg, csak az
új életkörülményeivel összeegyeztethetetlen szerzetesi kötelezettségeitôl mentesül
(686–687. kk.). 

A legjelentôsebb különbség az exklausztráció és az az absentia de domo religiosa kö-
zött az, hogy az exklausztráció esetén az illetô az aktív és a passzív szavazati jogát el-
veszti (687. kán.). Emellett az engedélyezett távolléthez „megfelelô ok”, az exklausztrá-
cióhoz „súlyos ok” kell, illetve míg az elôbbihez nem szükséges a helyi ordinárius
beleegyezése (ahol az illetô lakni fog), az utóbbihoz igen. Az exklausztráció esetén a tag
a fogadalmai alól kap részlegesen felmentést, az engedélyezett távolléten levô tag vi-
szont csak a közös élettel kapcsolatos kötelezettségei alól.494

Exklausztráció csak szerzetesekre alkalmazható. Az Apostoli Élet társaságának a tag-
jaira a 745. kánon elôírásai alkalmazandók, ahol „társaságon kívüli élet”-rôl van szó. A
világi intézmények tagjait nincs honnan exklausztrálni, mivel nem laknak közösségben. 

Az exklausztráció alkalmazható átmeneti intézkedésként olyan esetekben is, amikor
egy tag szeretné elhagyni a rendet, és a végleges döntése elôtt még egy ideig lehetôséget
biztosítanak számára, hogy kellôképpen átgondolja a dolgokat.495

A 686. kánon megfogalmazása szerint, úgy tûnik, hogy ez az intézkedés csak örökfo-
gadalmas tag számára engedélyezhetô (1. §), ideiglenes fogadalmas tag számára nem,
de szükség esetén ôrá is ki lehet szabni496. A CIC (1917) 638. kánonja497 szerint az ideig-
lenes fogadalmas tag is exklausztrálható volt, mivel ott nem volt különbség a tagok kö-
zött ilyen szempontból. Az ideiglenes fogadalmas tagra kiszabott exklausztráció szüksé-
gességérôl megoszlanak a vélemények.498

A hatályos CIC kétféle exklausztrációt ismer: az engedélyezett exklausztrációt499 és a
kiszabott exklausztrációt. 

α) Engedélyezett exklausztráció
Az engedélyezett, vagy egyszerû500 exklausztrációt (686. kán. 1. §) a tag kérésére enge-
délyezheti a legfôbb elöljáró, tanácsának beleegyezésével, súlyos okból (itt a CIC csak
egyes számot használ, vagyis egy súlyos ok is elegendô), és legfeljebb három év idôtar-
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494 SACKETT, F., Vocational Crisis, 222.
495 BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.), New Commentary, 855. (HOLLAND, L. S.)
496 RUESSMANN, M., Exclaustration its Nature and Use According to Current Law, 23–24.
497 CIC (1917) Can. 638: Indultum manendi extra claustra, sive temporarium, idest indultum exclaustrationis,

sive perpetuum, idest indultum saecularizationis, sola Sedes Apostolica in religionibus iuris pontificii dare
potest; in religionibus iuris dioecesani etiam loci Ordinarius.

498 RUESSMANN, M., Exclaustration its Nature and Use According to Current Law, 192.
499 Nevezhetô „Akart”, „Rendes”, „Önkéntes” vagy „Egyszerû” exklausztrációnak is. 
500 DE PAOLIS, V., La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1991. 367.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 107



tamra. Ezt a három évet lehet akár 3 × 1 éves idôtartamban is meghatározni, mely esetén
az egyes évek leteltével újabb egy évet engedélyeznek. Három évnél hosszabb, vagy há-
rom éven túl nyúló exklausztrációt csak az Apostoli Szentszék (vagy egyházmegyei
jogú szerzetesrend esetén a megyéspüspök) engedélyezhet.501 Amennyiben a szerzetes
maga kezdeményezi az exklausztráció meghosszabbítását, ennek engedélyezésekor fi-
gyelembe kell venni, hogy a már eltelt idôszakot valóban arra használta-e fel az illetô,
hogy a kiváltó problémát orvosolja.502 Nem felel meg a törvény szellemének az, ha pl. a
hároméves exklausztráció letelte után a tag egy napra visszatér a közösségbe és az elöl-
járó újra hároméves exklausztrációt engedélyez a számára. Bizonyos esetekben azonban
az idôszakos távollét letelte után próbaidôre visszavehetô az illetô, hogy lássák, valóban
megszûntek-e a problémák és alkalmas-e arra, hogy újra a közösségben éljen. Nem egy-
értelmû, hogy mi számít „súlyos oknak”. A megítélés az illetô elöljáróra van bízva. Nem
számít súlyos oknak az, amit nem exklausztrációval is meg lehet oldani,503 valamint az
sem, ha bár az ok súlyos, de exklausztrációval nem orvosolható.504 Az exklausztráció-
nak, különösen az engedélyezettnek, olyannak kell lennie, hogy segítse a szerzetest,
hogy a problémája után vissza tudjon térni a közösségbe, és ott mielôbb beilleszked-
jen.505

Az egy évnél rövidebb exklausztrációt nem szükséges ennek tekinteni (de lehet, hi-
szen nincs minimális idôtartam megszabva), hiszen az a 665. kánonban leírt törvényes
távollétként engedélyezhetô,506 figyelembe véve a fentebb leírtakat. Az engedélyezett
exklausztráció határozatlan idôre történô engedélyezése nem szerepel a Szentszék
gyakorlatában.507 Monasztikus apácák számára exklausztrációt csak az Apostoli Szent-
szék engedélyezhet (686. kán. 2. §), függetlenül az idôtartamtól.

Az exklausztrációt adott esetben az elöljáró biztatására is kérheti a szerzetes. 
Az engedélyezett exklausztráción belül létezik továbbá a próbaidôre (ad experimen-

tum) történô exklausztráció és a minôsített exklausztráció, amik klerikusokra szabhatók
ki. Ezek nem találhatóak meg a CIC-ben, mindkettô a Megszentelt Élet Intézményeinek
és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja gyakorlatában van.508
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501 A CIC (1983) latin szövege a 686. kánon 1. §-ának második mondatában nem teljesen egyértelmû: az „In-
dultum prorogare vel illud ultra triennium concedere” értelmezhetô úgy is, hogy a meghosszabbítás minden
esetben a Szentszéknek (megyéspüspöknek) van fenntartva, akkor is ha még a hosszabbítással együtt sem
éri el az exklausztráció a három évet, és értelmezhetô úgy is, hogy ha az exklausztráció eredetileg tervezett
idôtartama, vagy annak a meghosszabbítása haladja meg a három évet, akkor kell csak a Szentszékhez (me-
gyéspüspökhöz) folyamodni. Mivel a kérdésben nincs hivatalos törvénymagyarázat, bármelyik értelmezés
követhetô. Lásd: MCDONOUGH, E., Dispensation and Dismissal, in COGAN, P. J. (ed.), Secected Issues in
Religious Law, 44.

502 MCDERMOTT, R., The Consecrated Life, Alexandria VA 2006. 172.
503 SHEA, T. P., Exclaustration, in CLSA Proceedings 59 (1997) 269.
504 RUESSMANN, M., Exclaustration its Nature and Use According to Current Law, 89.
505 TORRES, J., Procedure for Exclaustration of a Religious, in Consecrated Life 18 (1993) 47.
506 GONZÁLEZ, J., Basic Procedures Pertinent to Religious Institutes, 156.
507 RUESSMANN, M., Exclaustration its Nature and Use According to Current Law, 16.
508 RUESSMANN, M., Aspects of Exclaustration, in Periodica 84 (1995) 237–238.
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(1) Exklausztráció próbaidôre
Az Exclaustratio ad experimentum olyan esetekben alkalmazható, amikor egy kleri-

kus szerzetes a rendi közösséget elhagyva egyházmegyés papként szeretne funkcionálni.
Ebben az esetben egy ötéves próbaidôre az adott szerzetest az egyházmegye püspöke
befogadja, majd az öt év leteltével magánál a jognál fogva az illetô oda inkardinálódik.
Ilyenkor az ötéves exklausztrációt csak az Apostoli Szentszék engedélyezheti.509 Az ex-
klausztráció engedélyezése elôtt a szerzetesnek szereznie kell egy benevolens püspököt,
aki befogadja ôt az egyházmegyéjébe szolgálni. A 693. kánonban szereplô ötéves pró-
baidô megfelel a 268. kánon 1. §-ában megkövetelt ötéves idôtartamnak. Ez a fajta
exklausztráció megszûnik az öt év elteltével vagy olyan módon, hogy a benevolens me-
gyéspüspök egyházmegyéjébe a szerzetes inkardinálódik, vagy az illetô visszatér a
rendbe. Amennyiben nem tér oda vissza, a 696. kánon 1. §-a értelmében a fél évig tartó
törvénytelen távollét után megindítható az illetô elbocsátását célzó eljárás. 

Ezt a lehetôséget fôleg azokban az esetekben lehet alkalmazni (akár fegyelmi intéz-
kedésként is), ha az illetô csupán a szerzetesi élet kötelmeitôl, de nem a papságtól akar
szabadulni, illetve csupán a rendi közösségbôl kívánják ôt egyszerûbb módon eltávolí-
tani.

(2) Minôsített exklausztráció
Az exklausztrációnak ez a fajtája az 1940-es években jelent meg, büntetô intézkedés-

ként és csak az 1980-as évek elôtti idôszakban vált keggyé.510 Noha külön a CIC-ben
nem szerepel, olyan esetekben kerül alkalmazásra, amikor a klerikus (pap) szerzetes éle-
te hivatásbeli válságba jut. Ez az exklausztráció az idôtartam szempontjából lehet meg-
határozott idôre szóló, szükséges ideig vagy meghatározatlan ideig (pl. az elöljáró
intézkedéséig)511 tartó. Ha ez túlnyúlik a kánonban meghatározott hároméves idôszakon,
akkor csak a Szentszék engedélyezheti, még egyházmegyei jogú szerzetesrend esetén is,
de csak nagyon ritkán szokták megadni és csak igen súlyos okból. Ebben az esetben az
illetônek minden fogadalmát felfüggesztik a tisztasági fogadalom kivételével, illetve a
papi funkcióinak gyakorlását is igen nagy mértékben, akár teljes mértékben is korlátoz-
zák.512 Anyagi javakat szerezhet és birtokolhat, viszont az exklausztráció megkezdése
elôtt nyilatkoznia kell, hogy önmagát fogja fenntartani. Engedelmességi fogadalma
felfüggesztôdik, de azon hely ordináriusának ellenôrzése alá kerül, ahol tartózkodni fog,
és tetteirôl elszámolással tartozik az intézmény felé is. Minden klerikusi joga és köteles-
sége alól felfüggesztôdik, kivéve a celibátust, és kvázi laikusként kell élnie. Olyan jelle-
gû intézkedés ez, mint egy idôleges laicizálás, a celibátus kötelezettségének megmara-
dásával.513 Ez a minôsített exklausztráció jó eszköz lehet arra, hogy a laicizálás kérését
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509 SHEA, T. P., Exclaustration, 271.
510 RUESSMANN, M., Exclaustration its Nature and Use According to Current Law, 20–21.
511 MCDONOUGH, E., Dispensation and Dismissal, 49
512 SHEA, T. P., Exclaustration, 270.
513 GUTIERREZ, A., Exclaustratione Qualificata, in Commentartium pro Religiosis et Missionariis 34 (1955)

374–377.
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fontolgató szerzetes papnak még egy utolsó esélyt adjanak arra, hogy magát meggon-
dolja.514

β) Kiszabott exklausztráció
Amennyiben a szerzetes nem hajlandó együttmûködni az elöljárókkal az exklausztráció
területén, azt nemcsak kegyként, hanem fegyelmi intézkedésként ki is lehet rá szabni.

A kiszabott exklausztráció nem létezett a CIC (1917)-ben, de a Szentszék joggyakor-
lata alapján késôbb bekerült a hatályos CIC-be (elôször az 1980-as Schema-ba515). Ilyet a
legfôbb elöljáró – tanácsának beleegyezésével – kérhet a tagra, pápai jogú intézmény
esetén az Apostoli Szentszéktôl516, egyházmegyei jogú intézmény esetén pedig attól a
megyéspüspöktôl, akinek a területén az intézmény van. A kiszabó tehát nem az elöljáró,
hanem a felettes hatóság. A kiszabott exklausztrációhoz a 686. kánon 3. §-a szerint szin-
tén súlyos okokra van szükség (a CIC latin szövege többes számot használ – de az álta-
lánosabb vélemény és a Szentszék gyakorlata alapján mondhatjuk, hogy egy súlyos ok
is elegendô). Ez lehet engedetlenség, vagy más, a közösségi életet megzavaró viselke-
dés, ami nem feltétlenül elbocsátással büntetendô cselekmény.517 Ilyenkor sem a beszá-
míthatóságnak, sem a tudatosságnak (szándékosságnak) sem pedig a bizonyítékoknak
nem kell olyan szilárdnak lenniük, mint egy elbocsátási eljárásban. Másik oldalról néz-
ve, ha az illetô (fizikai vagy pszichés) egészségi állapota miatt képtelen a közösségen
belül élni, de nem olyan mértékben beteg, hogy kifejezett orvosi ellátásra szoruljon,
szintén alkalmazható a kiszabott exklausztráció.518 Ezt nem kegyként adják a szerzetes
kérésére, hanem paranccsal kiszabják. A Szentszék által kiszabott exklausztráció akár
örökös is lehet. 

Az ilyenkor alkalmazandó eljárás nagyjából (de nem teljesen) megegyezik az elbo-
csátási eljárással, viszont mivel ez nem elbocsátás, az érvényességhez nem szükséges az
elbocsátásra vonatkozó kánonok teljes betartása, csak célszerû azok követése. A törvé-
nyesség betartása azonban lényeges, mert az exklausztráció kiszabása ellen felfolyamo-
dást nyújthat be az illetô, az intézménynek pedig szüksége lehet annak bizonyítására,
hogy nem sértették meg az elôírásokat. Bár a CIC nem írja elô, a lelkipásztori bölcses-
ség és a jog igazi szellemének a megtartása alapján minimumként elvárható, hogy ilyen-
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514 SULLIVAN, T. G., Separation of Members from the Institute, in Procedural Handbook for Institutes of
Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Washington DC 2001. 138.

515 Schema Codicis (1980) Can. 613.
516 Bár egyesek ezt a fajta exklausztrációt ad nutum Sanctae Sedis exklausztrációnak is nevezik, a megnevezés,

illetve ennek az exklausztrációnak a kritériumai nem egyértelmûek. Ez az exklausztráció nem határozható
meg a fentiek szerinti módon. Eredetileg a Szentszék által kiszabott exklausztrációk elnevezése volt, de ké-
sôbb az engedélyezett exklausztrációkra is alkalmazták az elnevezést abban az esetben, ha annak az idôtar-
tama nem volt meghatározva. A fenti megnevezés a mai joggyakorlatban sem egységes, csak annyiban,
hogy csak olyan exklausztráció tartozik ide, ami a Szentszék közremûködésével lett alkalmazva. Ez azon-
ban inkább a kiszabás módjára vonatkozik, nem pedig a céljára. 

517 SHEA, T. P., Exclaustration, 270.
518 MORRISEY, F. G., Issues of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Ottawa 2006. 132. (kézirat).
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kor is figyelmeztessék az illetôt a 697. kánon 2°-ban leírtaknak megfelelôen és legyen
lehetôsége a védekezésre.519

A kiszabott exklausztráció idôtartamát nem csökkentheti az azt kiszabónál alacso-
nyabb hatóság, azaz nem rövidítheti le a helyi, a nagyobb vagy a legfôbb elöljáró. Ha
bármelyikük mégis ezt tartja célszerûnek, akkor kérvényezheti a kiszabó hatóságtól a
lerövidítést.520 Az exklausztráció kiszabásának a kezdeményezôje mindig a legfôbb elöl-
járó, tanácsának beleegyezésével. A „méltányosság és a szeretet megtartásának” kánoni
elôírása (686. kán. 3. §) nemcsak az exklausztráció kiszabásának az eljárására, hanem a
tagról való késôbbi gondoskodásra is vonatkozik. Nem lehet általánosságban megfogal-
mazni, hogy konkrétan mit kell „méltányosságon” érteni. Az exklausztráció kiszabása
esetén is szükség van a méltányosság és a szeretet megtartására a taggal szemben. Noha
az exklausztráció nem büntetés, mégis egyfajta fegyelmi intézkedés, aminél bizonyos
értelemben véve sérülnek az illetô jogai, ezért a legnagyobb körültekintéssel kell itt is
eljárni. A kiszabott exklausztráció ennek megfelelôen az elbocsátás egy fajtájának is
tekinthetô,521 noha annál lényegesen egyszerûbb, mivel az exklausztrációhoz bármilyen
„súlyos ok” elegendô lehet, az elbocsátáshoz már büntetendô cselekmény kell, illetve az
elbocsátáshoz szükséges a beszámíthatóság is, ami az exklausztrációnál nem feltétlenül
követelmény.522

γ) Az exklausztráció általános szabályai
Az exklausztrációt engedélyezô vagy elrendelô iratnak az általános formai elôírások
mellett az alábbiakat kell általában tartalmaznia: 

1. Az exklausztráció idôtartamát, valamint annak megállapítását, hogy van-e lehetô-
sége a tagnak arra, hogy idô elôtt visszatérjen a közösségbe. Az exklausztrált tagnak er-
re nincs joga, de az engedélyezett exklausztráció esetén visszatérhet, ha az elöljárók azt
megengedik. Az exklausztráció mindig idôleges és nem örökös. Az idôt viszont nem
szükséges konkrét idôtartamban meghatározni, meghatározható feltételesen is: pl. ad-
dig, amíg az exklausztrációra alapot szolgáltató ok meg nem szûnik.523 Az ilyen megha-
tározatlan idôre történô engedélyezésre azonban csak a Szentszék (illetve megyéspüs-
pök) jogosult, mivel ez meghaladhatja az elöljáró által engedélyezhetô 3 évet.524

2. Az intézménnyel való kapcsolattartás módja és terjedelme. Meghatározandó, hogy
a rendszeres kapcsolattartáson túl látogathatja-e a közösséget, a házakat, pl. ünnepek, te-
metés alkalmával. A kapcsolattartásnak nemcsak a szerzetes mindennapi életének az el-
lenôrzése a célja, hanem egyben segítségnyújtás is, hogy az exklausztráció leteltével az
illetô újra be tudjon kapcsolódni a közösségi életbe. 

3. Az exklausztrált tag helyi ordináriusa értesítésének módja, a vele való kapcsolat-
tartás szabályozása. A helyi ordináriustól való függô viszony nem kizárólag a klerikus-
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519 GONZÁLEZ, J., Basic Procedures Pertinent to Religious Institutes, 158–159. SHEA, T. P., Exclaustration, 269. 
520 SHEA, T. P., Exclaustration, 270.
521 GHIRLANDA, G., Il diritto nella Chiesa, 206.
522 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, II/2. 1842 (RAMOS, F. J.).
523 SHEA, T. P., Exclaustration, 270.
524 SULLIVAN, T. G., Separation of Members from the Institute, 139.
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szerzetesekre vonatkozhat, hanem laikus szerzetesekre is. Emellett célszerû tisztázni
elôre, hogy az illetô hol lakhat, mennyit tartózkodhat egy bizonyos területen kívül, vagy
esetleg tartózkodhat-e egy bizonyos területen belül, vagy hogy hogyan fog alakulni a sa-
ját elöljárójához és a helyi ordináriushoz való viszonya. Az ordináriusnak ilyen esetek-
ben nincs több joga a szerzetes fölött, mint ami egyéb esetekben a szerzetesekkel kap-
csolatban megilleti ôt, hiszen az exklausztrált tag továbbra is szerzetes marad.525

4. A szerzetesi ruha és jelvények viselésének lehetôsége vagy tiltása, az esetleges
visszaélések elkerülése végett. A CIC (1917) 639. kánonja526 tiltotta az exklausztrált tag
számára a szerzetesi ruha viselését, kivéve ha a határozat másként rendelkezett. A mai
szabályozás megengedi, kivéve, ha a rendelkezés másként szól. A viselés tiltása vagy
engedése nagyban múlhat az exklausztráció módján vagy célján.

5. Az anyagi javak szerzésének, birtoklásának és kezelésének a kérdése.
6. Az intézmény anyagi és erkölcsi felelôsségvállalásának elôzetes tisztázása az

exklausztrált tag egyes cselekedeteiért. Célszerû elôre tisztázni, hogy polgárjogi szem-
pontból milyen viszonyba kerül az illetô az intézménnyel. Különösen is fontos ez, ha 
az exklausztrációt fegyelmi intézkedésként szabják ki. Ilyen esetben magának az
exklausztrációt elrendelô határozatnak is tartalmaznia kell azt, hogy ez az exklausztrá-
ció fegyelmi intézkedésként került kiszabásra, hogy egy esetleges késôbbi civiljogi per-
ben az intézmény védve legyen azon vádak ellen, mely szerint nem tette meg a szüksé-
ges lépéseket a törvénytelenséget tevô taggal szemben.

Le kell írni benne azt is, hogy abban az esetben, ha a tag az exklausztráció idôtartama
alatt olyan életvitelt folytat, ami nem egyeztethetô össze a szerzetesi életével, az elöljáró
elrendelheti számára a közösségbe való azonnali visszatérést, amit ha a szerzetes megta-
gad, az már elegendô okot szolgáltathat az elöljárónak az elbocsátási eljárás megindítá-
sára. Ugyanígy lehet eljárni azzal a taggal is, aki az exklausztráció leteltével nem akar
visszatérni a rendbe. Ilyenkor fel kell szólítani a tagot, hogy döntsön: vagy visszatér,
vagy pedig kéri az elbocsátást. Amennyiben nem tér vissza és nem is kéri az elbocsátást,
megindítható az elbocsátási eljárás. Az ilyen, írásban küldött, döntésre hívó felszólítás –
ha amúgy az ehhez kapcsolódó formai követelményeknek megfelel – tekinthetô a 697.
kán. 2° szerinti figyelmeztetésnek is.

Az exklausztráció megadása egyedi közigazgatási intézkedéssel történik. Amennyi-
ben engedélyezett exklausztrációról van szó, ez egy leirat, mert kegyet ad, de egyben
felmentés is, mert ideiglenesen felmenti az illetôt bizonyos szerzetesi kötelezettségei
alól, amik tisztán egyházi törvények. Mivel a felmentéseket szorosan kell értelmezni
(36. kán. 1. §; 92. kán.), az exklausztráció esetén is szorosan értelmezendô, hogy mi alól
kap és mi alól nem kap felmentést a szerzetes.527 Nem ad az exklausztrációt engedélyezô
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525 ANDRÉS, D. J, Szerzetesjog, 186.
526 CIC (1917) Can. 639: Qui indultum exelaustrationis ab Apostolica Sede impetravit, votis ceterisque suae

professionis obligationibus, quae cum suo statu componi possunt, manet obstrictus; exteriorem tamen debet
habitus religiosi formam deponere; perdurante tempore indulti caret voce activa et passiva, sed gaudet pri-
vilegiis mere spiritualibus suae religionis, et Ordinario territorii ubi commoratur, loco Superiorum propriae
religionis, subditur etiam ratione voti obedientiae.

527 RUESSMANN, M., Exclaustration its Nature and Use According to Current Law, 140.
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leirat vagy határozat felmentést a szerzetesi fogadalmak alól, csak az engedelmességi és
szegénységi fogadalma az új életkörülményeinek megfelelôen módosul, viszont a tiszta-
ság kötelezettsége és ezzel együtt a szerzetesi fogadalom házassági akadálya (1088.
kán.) változatlan marad. Nem mentesül az olyan kötelezettségektôl, amik nem a szerze-
tesi fogadalommal függnek össze, pl. zsolozsma végzése vagy pl. a 832. kánon528 elôírá-
sa alól sem. 

Kiszabott exklausztrációt az illetékes egyházi hatóság parancs útján rendel el.529 A ki-
szabott exklausztráció nem büntetés, csak fegyelmi intézkedés, a személy és a közösség
javának elômozdítása.530

Tilos exklausztrációval vagy az intézménybôl történô elbocsátással való fenyegetés-
sel, az engedelmességi fogadalomra hivatkozva gyógykezelésre kényszeríteni egy beteg
szerzetest.531

A 687. kánon szempontjából alapvetôen nincs különbség a különféle exklausztrációk
jogi hatásai között, azonban bizonyos vonatkozásokban mégis lényeges eltérések talál-
hatók. Az egyik leglényegesebb különbség a kiszabott és az engedélyezett exklausztrá-
ció között, hogy a kiszabott exklausztráció esetén a tag nem térhet vissza az intézmény-
be akkor, amikor ô akar, hanem csak az exklausztráció leteltével, illetve az illetékes
elöljáró (Apostoli Szentszék ill. megyéspüspök) engedélyével.532 További különbség,
hogy engedélyezett exklausztrációt a legfôbb elöljáró – tanácsának beleegyezésével –
engedélyezhet533, de exklausztrációt ki nem szabhat, mert arra csak az Apostoli Szent-
szék az illetékes. A kiszabott exklausztráció meghatározatlan idôre szól és csak az
Apostoli Szentszék szüntetheti meg.

Az exklausztráció során a tag nemcsak szavazati jogát veszíti el, hanem elveszíti
minden funkcióját és hivatalát is, amit addig a rendben gyakorolt.534

Hogy pontosan milyen viszony legyen a tag és az intézmény között az exklausztráció
idôtartama alatt, azt nem lehet általánosságban meghatározni. Mindenképpen figyelem-
be kell venni az exklausztráció célját, ill. okát, valamint a szerzetes helyzetét. Ha az
exklausztráció során inkább a tag „szem elôtt tartása” a cél, értelemszerûen szorosabb
kötelékeket kell meghatározni, ha viszont inkább az enyhébb kötelék engedélyezése, ak-
kor nem szükségesek ilyen szigorú elôírások meghatározása. Az intézmény hozzáállásá-
nak azonban olyannak kell lennie, hogy kifejezze a tag iránt azt, hogy visszavárják a kö-
zösségbe.

Az itt említett, intézményi köteléktôl való (jobbára) ideiglenes távollét megfelelô fe-
gyelmi eszköz lehet az olyan szerzetesek számára, akik bizonyos törvénytelenséget kö-
vettek el. Egy szerzetesi intézményben még inkább elôfordulhat, hogy valakit ideiglene-
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528 CIC 832. kán.: Ahhoz, hogy a szerzetes intézmények tagjai vallási vagy erkölcsi témájú írásokat adhas-
sanak ki, szükséges, hogy szabályzatuknak megfelelôen, megkapják nagyobb elöljárójuk engedélyét is.

529 RUESSMANN, M., Aspects of Exclaustration, 252–253.
530 GONZÁLEZ, J., Basic Procedures Pertinent to Religious Institutes, 157. ANDRÉS, D. J, Szerzetesjog, 184.
531 BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.), New Commentary, 857. (HOLLAND, L. S.)
532 RUESSMANN, M., Aspects of Exclaustration, 242. MCDONOUGH, E., Dispensation and Dismissal, 45.
533 Fenntartva a monasztikus apácákra vonatkozó 686. kánon 2. §-át, mely szerint számukra egyedül az Apos-

toli Szentszék adhat exklausztrációra engedélyt.
534 RUESSMANN, M., Exclaustration its Nature and Use According to Current Law, 174.
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sen el kell távolítani a közösségbôl. Itt is megtörténhet, hogy az illetékes elöljáró a kö-
zösségbôl való eltávozásra, akár egyszerû távollétre, akár engedélyezett exklausztráció
kérésére szólítja fel az illetôt. Ez természetesen nem kényszerítô erejû, de hosszabb és
bonyolultabb eljárást lehet ennek révén elkerülni, sôt ha maga a tag kérelmezi, még a jo-
gai is jobban megmaradnak. Amennyiben az illetô nem tartja méltányosnak ezt a kérést,
megteheti, hogy jogai védelme érdekében nem kéri ezt, hanem hajlandó a „rendes” úton
végigmenni, azaz a kiszabott exklausztráció, illetve az intézménybôl való elbocsátás
(694–704. kk.) eljárásának magát alávetni, és az eljárás során a védekezését megfelelô
fórumok elôtt elôadni, a jogait védeni.

Amennyiben az exklausztráció leteltével az elöljáró úgy látja, hogy az okok, amikbôl
a problémák eredtek, már megoldódtak, a tagot visszaveheti a közösségi életbe, illetve
ha ez nem megoldható, engedélyezheti számára, hogy az intézmény más házába, vagy
esetleg – a megfelelô eljárások lefolytatásával – más intézménybe kerüljön át. Ha az
exklausztráció nem hozott megoldást a problémákra, illetve ha az fegyelmi intézkedés-
ként került alkalmazásra, és az elkövetô makacssága továbbra is fennáll, akkor kezde-
ményezheti az exklausztráció meghosszabbítását vagy meg kell indítani az elbocsátást
célzó eljárást. 

e) Kiutasítás a szerzetesházból
Súlyos külsô botrány vagy az intézményt fenyegetô igen súlyos kár esetén a nagyobb
elöljáró, vagy ha a késedelem veszéllyel jár, a helyi elöljáró – tanácsának beleegyezésé-
vel – nyomban kiutasíthatja a tagot a szerzetesházból (703. kán.). A nagyobb elöljáró, ha
szükséges, gondoskodjék az elbocsátási eljárás jog szerinti megindításáról, vagy adja át
az ügyet az Apostoli Szentszéknek. Egy ilyen lépés megtételének oka lehet pl. világi
bûnügy, esetleg anyagi vagy erkölcsi kár elkerülése. 

Ez a kiutasítás nem kötelezô, hanem csak szükség esetén végrehajtható. Az ilyen el-
járásnak is tiszteletben kell tartani az alapvetô, védekezéshez való jogot, viszont a lehetô
legegyszerûbben is megtartható, hiszen ez a kiutasítás nem végleges, hanem csak idôle-
ges; ellene felfolyamodásnak igazából van helye, de mivel ez nem büntetô törvény, en-
nek a felfolyamodásnak nincs felfüggesztô hatálya. Ez a kiutasítás csak az adott rend-
házból távolítja el az illetôt, nem pedig a rendbôl. Ha az elbocsátás valóban rendkívül
sürgôs, kérvényezni lehet a Szentszéktôl az eljárási formaságok alóli felmentést. 

A szerzetesházból ilyen formában kiutasított tagnak közölnie kell a leendô tartózko-
dási helyét, hogy szükség esetén az elöljárók el tudják ôt érni a további eljárásokhoz,
ahol a saját álláspontját is elôadhatja védekezés formájában.535

Az ilyen kiutasítás oka nem csupán a botrányt okozó viselkedés, hanem kell, hogy az
külsô botrány legyen. Mivel egy bûn csak akkor válik botrányossá, ha külsô, kérdés,
hogy itt mit kell külsôként érteni? Úgy tûnik, hogy azokat az eseteket vehetjük ide, ami-
kor azt már nemcsak a szerzetes közvetlen környezete, hanem az egész rendház látja,
esetleg már túl is terjedt annak határain, vagy akár a világi alkalmazottak, sôt a külvilág
elôtt is nyilvánvalóvá vált.536
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535 ANDRÉS, D. J, Szerzetesjog, 210.
536 GONZÁLEZ, J., Basic Procedures Pertinent to Religious Institutes, 187.
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f) Elbocsátás a rendbôl537

Az elbocsátás mindig büntetés, ezért a büntetôeljárási kánonokat is figyelembe kell ven-
ni az alkalmazásuknál, valamint ezek a kánonok a 18. kánon értelmében szorosan
értelmezendôk. Az elbocsátási eljárás megegyezik az ideiglenes és az örök fogadalmat
tett szerzetesek esetében, valamint vonatkozik a világi intézmények tagjaira, illetve az
apostoli élet társaságának tagjaira is. Noha valódi büntetô kánonok, de e tanulmány ter-
jedelmébe azért tartoznak bele, mert attól, hogy egy elöljáró esetleg eltekint a CIC VI.
könyvében levô büntetendô cselekményekért járó büntetések alkalmazásától az 1341.
kánon szellemében, mégis lehetnek az adott tettnek olyan következményei, ahol nincs
lehetôsége az elöljárónak a mérlegelésre, az automatikusan vagy kötelezôen beálló kö-
vetkezményeket (jelen esetben elbocsátást) életbe kell léptetnie.

A CIC (1917)-ben még háromféle eljárás szerepelt: két adminisztratív és egy büntetô.
A mai CIC jelentôs mértékben leegyszerûsítette ezt és egyfajta közigazgatási eljárást
említ csak, amit mind férfi, mind nôi, mind laikus, mind klerikus szerzetesekre lehet al-
kalmazni. A régebben használt szekularizáció szót a hatályos CIC mindössze egy alka-
lommal használja: a 684. kán. 2. §-ában.

A rendbôl való elbocsátásnak három fajtája van: az automatikus, a kötelezô és a fa-
kultatív elbocsátás. 

α) Automatikus elbocsátás
Ipso facto elbocsátottnak kell tekinteni a tagot, ha a katolikus hitet közismerten elhagy-
ta538, vagy ha házasságot kötött, vagy akárcsak polgárilag is megkísérelte, (694. kán.).
Noha egy örökfogadalmas szerzetes nem képes kánoni házasságot kötni (1088. kán.),
egy ideiglenes fogadalmas szerzetes kánoni házassága érvényes lehet (ha minden más
feltételnek megfelel). Az automatikus elbocsátás létrejöttéhez valódi házasságkötés
szükséges, olyan, amit az adott ország törvényei házasságként ismernek el, azaz nem
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537 A középkor során kérdéses volt, hogy el lehet-e egyáltalán bocsátani valakit a fogadalomtétel után a rend-
bôl. A korai vélemények szerint elbocsátásra nem volt mód, de a javíthatatlanság esetén a szerzetest a rend-
ház fogdájába (karcer) kellett zárni. VIII. Orbán pápa 1624. szeptember 21-én kiadott rendeletében lehetôvé 
tette az elbocsátást súlyos okból, nyilvános büntetendô cselekményért, három fenyítés, feddés és büntetés
után, miután az illetô egy évet már eltöltött a rend fogdájában (amibôl minden tartományban kellett egynek
lennie), és még mindig javíthatatlannak bizonyult. A javíthatatlanságot kánoni eljárásnak kellett megállapí-
tania, amit a legfôbb elöljárónak személyesen kellett vezetnie. 1694. július 24-én ez kissé módosult: hat hó-
nap bezárásra csökkent az idô és az eljárás is egyszerûsödött, a legfôbb elöljáró jóváhagyásával a nagyobb
elöljáró is intézhette az ügyet. 1892. november 4-én a Püspöki és Szerzetesi Kongregáció meghatározta az
egyszerû fogadalmas kongregációk tagjainak elbocsátási eljárását. X. Piusz 1911. május 16-án új szabályo-
zást adott ki, ami aztán gyakorlatilag bekerült a CIC (1917)-be. Ez még különbséget tett a férfi és nôi szer-
zetesek között. 1974. március 2-án a Szerzetesi Kongregáció általánossá tette az akkora már több helyen
bevett egyszerûbb közigazgatási elbocsátási eljárást (MORRISEY F. G., Institutes of Consecrated Life and
Societies of Apostolic Life, 139–140).

538 A katolikus hit elhagyása és a katolikus egyházból való kilépés nem feltétlenül egyezik meg. Míg ez utób-
binak precíz jogi leírása van (PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Actus Formalis
Defectionis ab Ecclesia Catholica [13 mart. 2006]: Prot. n. 10279/2006), az elôbbi inkább a gyakorlati ta-
pasztalatot veszi alapul. A katolikus hitet elhagyottnak nevezhetô az, akinek az életvitele teljesen eltér attól,
amit egy hívô katolikustól el lehet várni. Ilyen lehet pl. a szentmiséktôl való rendszeres távolmaradás, a
szentségi és imaélet teljes elhanyagolása, szélsôségesen világias életmód stb. 
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elegendô az ágyasság, együttélés vagy élettársi kapcsolat, akár saját, akár ellentétes ne-
mûvel, kivéve, ha abban az országban egy tartós élettársi kapcsolatot házasságként is-
mernek el. Amennyiben egy országban az azonos nemûek „házasságát” is házasságnak
ismerik el, kérdés, hogy egy szerzetes ilyen büntetendô cselekménye ebben a kategóriá-
ba, vagy pedig a 695. kánon alá tartozik-e. Mivel a házasság egy férfi és egy nô kapcso-
latát jelenti, ezért valószínûbbnek tûnik, hogy még az ilyen esetekben is inkább a 695.
kánon alapján lehet az ilyen tagot szankcionálni.

Ilyen esetben a nagyobb elöljárónak össze kell gyûjteni az adatokat a büntetendô cse-
lekmény elkövetésével kapcsolatban, és haladéktalanul határozatban ki kell nyilváníta-
nia az elbocsátás tényét. A kinyilvánítás esetleges elmaradása nem érinti az illetônek a
közösségbôl való elbocsátását, azaz ennek esetleges elmaradása esetén is az illetô elbo-
csátottnak számít. Ezeknek az elbocsátást kinyilvánító határozatoknak a kiadásához nem 
szükséges a Szentszék engedélye. 

A CCEO 497. kánonja nem ipso facto, hanem ipso iure elbocsátásnak nevezi az auto-
matikus elbocsátást. 

β) Kötelezô elbocsátás
Az alábbi büntetendô cselekmények esetén az elöljárónak meg kell indítania az elbocsá-
tási eljárást, de annak végéig a szerzetes a rend tagja marad. Kötelezô elbocsátással bün-
tetendôk az alábbi cselekedetek: emberölés, erôszakos vagy csellel történt emberrablás
vagy fogva tartás, csonkítás vagy súlyos megsebesítés (1397. kán.), magzatelhajtás
(1398. kán.); ágyasság vagy a hatodik parancsolat elleni más külsô bûn (1395. kán.).
Ezekben az esetekben nincs szükség az elôzetes figyelmeztetésre, hiszen a szerzetestôl
elvárható, hogy tudja, hogy ezekkel a tetteivel a kötelezô elbocsátást vonja magára. A
dolog megtörténte és bebizonyosodása után a nagyobb elöljárónak össze kell gyûjtenie a
tényeket és a beszámíthatóságra vonatkozó bizonyítékokat, majd a védekezés lehetôsé-
gének a megadása után az iratokat a legfôbb elöljáróhoz kell továbbítania. Az elbocsátás
csak akkor valósul meg, ha azt az Apostoli Szentszék megerôsítette. A Pápai Törvény-
magyarázó Tanács hiteles döntése értelmében csak ezen megerôsítés után kell a taggal
az elbocsátási határozatot közölni.539

Az emberölés lehet szándékos vagy véletlen. A minôsítô tényezô ebben az esetben a
beszámíthatóság. A magzatelhajtás esetén a kánoni joggyakorlatnak megfelelôen a cse-
lekedetet tág értelemben540 kell venni. Meg kell említeni egy nagy különbséget az egy-
házmegyés klerikus és a szerzetes által elkövetett ilyen jellegû bûncselekmények követ-
kezményei között. A szerzetesi elöljárónak nincs lehetôsége mérlegelni a helyzetet a
kötelezô elbocsátást célzó eljárás megindítása elôtt; azaz, habár egy (egyházmegyés)
klerikus a szent rend gyakorlását tiltó szabálytalanságot von magára, az alól felmenthe-
tô, de egy szerzetes esetében nincs lehetôség eltekinteni a kötelezô elbocsátástól. Vi-
szont míg az egyházmegyés klerikusokra a szabálytalanság a cselekedet elkövetése után
azonnal (ipso facto) kötelezô érvényû lelkiismeretben, akkor is, ha az nem kerül nyilvá-
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539 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (17 maii 1986): AAS 78 (1986) 1323.
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nosságra, egy szerzetest csak akkor lehet elbocsátani a rendbôl, ha az elbocsátás alapjául
szolgáló tette külsô fórumon bizonyítást nyert.

Abban az esetben, ha az emberölés kísérleti stádiumban marad, vagyis az áldozat
nem hal meg, nem beszélhetünk emberölésrôl, és ennek megfelelôen egy esetleges elbo-
csátást célzó eljárást is csak a 696. kánon alapján lehet lebonyolítani. Mivel a büntetést
kimondó kánonokat szorosan kell értelmezni, „ágyasság”-nak csak a házas jellegû tartós
együttélés számít, nem pedig az alkalmi kapcsolat(ok). 

Annak alapján, hogy az 1395. kánon csak klerikusokra vonatkozik, egyes értelmezôk
ezt úgy magyarázták, hogy a 695. kánon szerint csak klerikus szerzeteseket lehet ilyen
büntetendô cselekményért elbocsátani. Ez az értelmezés azonban megdôlt, a kánon al-
kalmazandó mind a klerikus, mind pedig a nem-klerikus szerzetesekre is.541

Az egyéb bûnök esetén az elöljárónak van lehetôsége az egyéb lelkipásztori eszkö-
zök alkalmazására. A Sacramentorum Sanctitatis Tutela542 és a De Delictis Gravio-
ribus543 normájának megjelenése óta, a (szerzetes) klerikusok által, a hatodik parancs el-
len, tizennyolc év alatti kiskorúak kárára elkövetett büntetendô cselekmények esetén 
az elöljárónak nem áll módjában mérlegelni az elbocsátási eljárás és az egyéb eszközök
alkalmazásának lehetôsége között, mivel ez a büntetendô cselekmény már a Hittani
Kongregáció hatáskörébe tartozik. Ilyen esetben az elôzetes vizsgálat eredményét el kell
küldeni a Kongregációnak, melynek döntése alapján kell, hogy eljárjon. A kötelezô el-
bocsátás intézménye a CCEO-ban nem szerepel.

γ) Fakultatív elbocsátás
Az elöljáró megítélésére van bízva, hogy megindítja-e az elbocsátási eljárást bizonyos
súlyos, külsô, beszámítható és jogilag bizonyított büntetendô cselekmények esetén (696.
kán. 1. §). A fakultatív elbocsátás kérdése tipikusan az az eset, amikor a szerzetesi elöl-
járónak lehetôsége van a tényleges elbocsátás helyett egyéb fegyelmi-lelkipásztori in-
tézkedések alkalmazására. A fakultatív elbocsátásra szolgáló okok közül a CIC az aláb-
biakat sorolja fel: a megszentelt élet kötelességeinek rendszeres elhanyagolása; a szent
kötelékek ismételt megsértése; az elöljárók törvényes parancsaival szemben súlyos do-
logban tanúsított makacs engedetlenség; a tag vétkes cselekvésmódjából eredô súlyos
botrány; az egyházi tanítóhivatal által elítélt tanítások makacs vallása vagy terjesztése;
nyilvános csatlakozás materialista vagy ateista színezetû ideológiákhoz; a 665. kán. 
2. §-ában említett fél évig tartó törvénytelen távollét; vagy más hasonló súlyosságú,
esetleg az intézmény saját jogában meghatározott okok. A fenti kánonban a hangsúly a
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540 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (23 maii 1988): AAS 80 (1988) 1818.
541 HOLLAND, S. L., Canonical Dismissal from Institutes fo Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, in

Studies in Church Law 2 (2006) 66.
542 IOANNES PAULUS PP. II, MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela: Litterae Apostolicae Motu Proprio datae

quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei Reservatis Promulgantur (30 apr.
2001): AAS 93 (2001) 737–739.

543 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Ep. Ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et
Hierarchas quorum interest: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis. (18
maii 2001): AAS 93 (2001) 785–788. hatályos változat: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae De
Gravioribus Delictis, AAS 102 (2010) 419–430.
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rendszeres, ismételt, súlyos, makacs, vétkes, botrányos és nyilvános szavakon van. Az
Egyház tanításával össze nem egyeztethetô tanítás követésénél lényeges, hogy az kifeje-
zetten olyan legyen, amit az egyházi tanítóhivatal már elítélt. A 696. kánon 2. §-a hozzá-
teszi, hogy az ideiglenes fogadalmas tag elbocsátásához kevésbé súlyos ok is elegendô. 

Ezekben az esetekben a nagyobb elöljáró szabad meglátásán múlik, hogy megindítja-e 
az elbocsátási eljárást vagy más lelkipásztori-fegyelmi intézkedéseket alkalmaz. E bün-
tetendô cselekmények bizonyítása nem mindig egyszerû, ezért nagy gondossággal kell
eljárni, hiszen az elbocsátott tagnak joga van az elbocsátást kimondó határozat ellen az
Apostoli Szignatúrához is fellebbezni, ha az eljárás során a jogai sérültek. A fakultatív
elbocsátási eljárásnak az alábbi lépéseket kell magába foglalnia:

Elsôsorban komoly és megalapozott gyanú szükséges a büntetendô cselekmény elkö-
vetésével kapcsolatban. Ehhez szükség esetén elôzetes vizsgálat is tartható (1717. kán.).
Ezután a nagyobb elöljáró, tanácsának meghallgatása után dönt, hogy indít-e eljárást.
Az elbocsátási eljárástól való eltekintésre megfelelô ok lehet, ha az illetôt sikerül meg-
gyôzni, hogy maga kérje a fogadalmak alóli felmentését, azaz az elbocsátását. Azonban
nem alkalmazható ez az eljárás az összeférhetetlen, vagy nehéz természetû tagoktól való
megválásra, továbbá nem szabad alkalmazni az elbocsátást idôs szerzetesek esetén, va-
lamint bizonyos pszichés sérülésekben szenvedô tagokkal szemben. Az ô esetükben az
exklausztráció vagy más házba való áthelyezés lehet a megoldás.544 Amennyiben a be-
számíthatóság nem bizonyítható, célszerûbbnek tûnik az elbocsátási eljárás megindítása
helyet inkább a Szentszéktôl kérvényezni a kiszabott exklausztrációt545. Ha a nagyobb
elöljáró az eljárás megindítása mellett dönt, az eljárási kánonokat szigorúan követni
kell, hiszen ezek alól felmentés nem adható. A bizonyítékok összegyûjtése vagy kiegé-
szítése után figyelmeztetni kell a tagot írásban, vagy két tanú elôtt szóban, hogy ha nem
hagy fel a cselekedetével, akkor ez maga után vonhatja az elbocsátást. Ennek írásba adá-
sát a bizonyíthatóság indokolja. A figyelmeztetés azért is szükséges, mert elképzelhetô,
hogy az illetô valóban nincs tisztában azzal, hogy az a tett, amit elkövetett, már a „bün-
tethetô” kategóriába tartozik, illetve a figyelmeztetés során lehetôsége van a védekezés-
re is. A figyelmeztetésnek mindenképpen tartalmaznia kell azt, hogy tájékoztatják az il-
letôt arról, hogy amennyiben a figyelmeztetésben foglaltaknak nem tesz eleget, akkor az
okot szolgáltat a rendbôl való elbocsátásra. Szükség esetén jogi szakértô vagy tanácsadó
segítségét is igénybe lehet venni. 

A figyelmeztetés eredménytelensége esetén legalább tizenöt nap múlva második fi-
gyelmeztetést kell kiadni, az elsô figyelmeztetéssel megegyezô módon, és jelezni kell
benne, hogy ez már a második figyelmeztetés. Nem egyértelmû azonban, hogy mekkora
a legnagyobb idôtartam, ami a két figyelmeztetés között eltelhet: kérdés, hogy egy pl.
két év múlva kiadott figyelmeztetés már egy új eljárás kezdetének minôsül-e, vagy csak
ismételt figyelmeztetésnek. Ebben a kérdésben nincs hivatalos állásfoglalás. Az sem
egyértelmû, hogy mi számít a törvény ismételt megsértésének: mennyi idônek kell eltel-
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nie a tettek között, illetve milyen rendszerességgel (heti, havi vagy esetleg éves gyakori-
sággal) kell történnie azoknak, hogy „ismételt” megsértésrôl beszélhessünk.

A figyelmeztetés esetén (fôleg ha az illetô engedély nélkül van távol a közösségtôl)
elképzelhetô, hogy a tag nem jelenik meg a figyelmeztetésre kitûzött idôpontban. Ilyen
esetben tértivevényes levélben kell elküldeni a figyelmeztetést. Ha a pillanatnyi címe
nem ismert, akkor az utolsó ismert címére, vagy a családjának a címére egy olyan kísérô
levéllel, hogy kérik a levél továbbítását. Megtörténhet az idézés olyan formában is, hogy
egy nyilvános hirdetménnyel próbálják az illetôt megtalálni, amit abban a rendházban
hoznak nyilvánosságra, ahol az illetô legutoljára tartózkodott, illetve ahol utoljára szol-
gált, bár ennek az utóbbi módnak a hatékonysága nem túl nagy.546

Amennyiben a második figyelmeztetés a kibocsátás után tizenöt nappal is hatástalan
maradt, és a nagyobb elöljáró a tanácsával úgy látja, hogy elegendô bizonyíték gyûlt
össze, és a tag védekezése elégtelen, vagy meg sem jelent, minden iratot a legfôbb elöl-
járóhoz kell továbbítani. A legfôbb elöljárónak meg kell tárgyalnia az ügyet a legalább
négy fôbôl álló tanácsával. Amennyiben a tanácsa kevesebb tagot számlál, másokat is
belevonhat az ügybe, ügyelve arra, hogy páratlan számú tagból álljon a testület (elöljá-
ró + páros számú tag), hogy a szavazategyenlôséget elkerüljék, hiszen ebben az esetben
a titkos szavazás során az elöljáró kollegiálisan jár el, vagyis ô is szavaz, az eredményt
pedig a többség döntésén nyugszik. Az így kimondott határozatnak a formai követelmé-
nyek tekintetében lényegében meg kell felelnie az ítéleteknek, azaz le kell írni benne a
jogot és a tényeket illetô részt, valamint a következtetéseket és az érveket. Nem kell
azonban olyan terjedelmûnek lennie, hiszen a 699. kánon szerint ennek csak „összefog-
laló” jellegûnek kell lennie. Szükséges az elbocsátó határozat érvényességéhez, hogy a
felettes hatóság (a Szentszék, illetve a megyéspüspök) megerôsítse. Az elbocsátó hatá-
rozat Szentszékhez való küldése az illetôvel való közlés elôtt kell, hogy történjen.547 Ide
általában három példányt kell felküldeni, a lapokat megfelelôen egybekötve. Önálló mo-
nostorok esetén a helyi megyéspüspök tölti be a legfôbb elöljáró szerepét, és ô az, aki
egy személyben dönt az elbocsátásról az elöljárótól és tanácsától kapott iratok alapján,
majd ô küldi el azt a Szentszékhez megerôsítésre. A megerôsítésre akkor is szükség van,
ha ideiglenes fogadalmas szerzetes elbocsátásáról van szó.548

Emellett – szintén az érvényességhez – bele kell foglalni a határozatba, hogy az elbo-
csátandó tagnak joga van a fenti hatósághoz felfolyamodnia tíz napon belül, aminek fel-
függesztô hatálya van. Amennyiben ezt a felfolyamodást elutasították, az illetô harminc
napon belül pápai jogú intézet esetében az Apostoli Szignatúrához, egyházmegyei jogú
intézet esetében pedig a Megszentelt Élet Kongregációjához fordulhat. Tudni kell, hogy
az Apostoli Szignatúrához való fordulás esetén a felfolyamodás nem az elbocsátást
kiadó elöljáró döntése ellen van, hanem a Kongregáció döntése ellen. A Szignatúra dön-
tése nem a döntés jogosságának a kérdését vizsgálja, hanem csak az eljárás törvényessé-
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gét549. A Szignatúra elôtti vizsgálat költsége mindig a felülvizsgálatot kérô személyt ter-
heli, de mivel egy szerzetesnek nincs vagyona, ezért a szerzetesi intézmény köteles azt
kifizetni. 

A megvádolt tagnak mind a kötelezô, mind pedig a fakultatív elbocsátási eljárás ese-
tén joga van közvetlenül a legfôbb elöljáróval kapcsolatot teremteni, és védekezését
közvetlenül neki elôadni. Ilyenkor célszerû tájékoztatni az ügyet intézô nagyobb elöljá-
rót errôl a tényrôl.

Ez az elbocsátási eljárás hosszadalmas, akár pár év is lehet. Ezért ha ez a késlekedés
veszélyesnek tûnik, az elöljáró kérvényezheti a Szentszéktôl a kiszabott exklausztrációt
az eljárás idejére. A nagyobb vagy legfôbb elöljáró személyében történô változás az el-
járás menetében problémát is okozhat, hiszen a távozó elöljáró olyan információk birto-
kában lehet, amit az utóda nem ismer. Ha pedig egy ilyen utód kezdi meg az elöljárói
mûködését, egy új tanáccsal, akkor esetleg olyan döntést hozhat, ami kedvezôtlen lehet
a közösség további életére nézve. Éppen ezért a Szentszék egy válasza szerint adott eset-
ben az ilyen bizalmas adatokat, noha az elöljárót titoktartás köti, megoszthatja az utódá-
val.550 Természetesen ez a gyónási titokra nem vonatkozik. Az elbocsátási eljárás bonyo-
lultságát legtöbbször nem maga a jogi procedúra adja, hanem sokkal inkább az, hogy az
ügyben a személyek különbözôsége és az esetek sokfélesége mind-mind egyedi elbírá-
lást követel.

g) Teendôk az elbocsátás után
A törvényes elbocsátással megszûnnek a tagnak a fogadalmai, valamint az abból eredô
jogai és kötelességei, és ha klerikus, el van tiltva a szent rend gyakorlásától, amíg be-
nevolens püspököt nem talál, aki ôt az egyházmegyéjébe legalább próbaidôre felveszi,
hogy késôbb oda esetleg inkardinálja. Ennek hiányában az elbocsátott pap még magán-
misét sem mutathat be.551 Nem szûnnek meg viszont a többi klerikusi jogok és kötele-
zettségek, valamint azok, amik a szent rend felvételébôl erednek. Míg a 692. kánonban
szereplô, fogadalmak alóli felmentés egy kegy, a fogadalmak 701. kánon szerinti meg-
szûnése büntetô jellegû megfosztás.

Nem egyértelmû, hogy az inkardinálási joggal rendelkezô rendbôl elbocsátott kleri-
kus hova van inkardinálva az elbocsátás után. Egyes vélemények szerint mivel a rendi
kötelékei teljesen megszûnnek, és más részegyházba az inkardináció nem történik meg,
joghézag keletkezik, és az illetô vagus (girovagus, akephalos) klerikus lesz, holott az
ilyenek létezését a 265. kánon nem engedi. Mások szerint közvetlenül az Apostoli
Szentszékhez lesznek inkardinálva.552 Meglátásunk szerint azonban, mivel a rendbôl va-
ló elbocsátással csak a fogadalomból eredô jogok és kötelezettségek szûnnek meg, nem
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549 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (11 ian. 1971): AAS 63 (1971) 329.
550 CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, Resp. (8 apr 2001).
551 EGANA, F. X., Qual é la condizione giuridica de sacerdote religioso dimesso, in Vita Consacrata 27 (1991)

676–680.
552 E témáról bôvebben lásd: KASLYN, R. J., The Incardation Status of the Cleric Dismissed from a Religious

Institute, in Studia Canonica 37 (2003) 99–124.
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pedig a szent rendbôl származók, az illetô továbbra is az adott rendbe marad inkardinál-
va;553 az inkardináció megszüntetéséhez pedig a klerikusi állapotból való elbocsátásra
vonatkozó eljárást kell megindítani. 

Ugyanebben a kérdésben a CCEO 502. kánonja is tartózkodóan nyilatkozik, egysze-
rû utalás található benne a 494. kánonra, a szent rendben levô, monostorból való kilépés-
re engedélyt kapott monasztikus szerzetesekre vonatkozó, szent rend gyakorlását szabá-
lyozó elôírásra.

A CIC (1917) 669. kánon 2. §-a554 kisebb klerikusokra vonatkozóan azt írta, hogy az
elbocsátás esetén a kisebb klerikusok automatikusan visszakerülnek a laikus állapotba.

Az elbocsátott tag eltartásával kapcsolatban részletesebben lesz szó a „VIII/3. A bün-
tetés alatt levô személyek eltartási kötelezettsége” címû fejezetben.
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553 BOREK, D., La dimissione dei religiosi a norma del Can. 694 del Codex del 1983; É una pena espiatoria
Latae sententiae?, in Commentarium pro Religiosis et Missionariis, 81 (2000) 89.

554 CIC (1917) Can. 669 §2: Si clericus est in minoribus ordinibus constitutus, eo ipso reducitur ad statum
laicalem.
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IV. A BÜNTETÔ PARANCS

A büntetô parancsot a CIC (1917) 2310. kánonja555 a figyelmeztetés és a megrovás (dor-
gálás) utáni óvintézkedésként említette, ami jelezte, hogy egy büntetés megelôzéseként
vagy büntetés kilátásba helyezésekor kellett alkalmazni. Ha az intés és a dorgálás ered-
ménytelen maradt, a megyéspüspök az engedetlenség esetére további büntetést helyez-
hetett kilátásba.

A büntetô parancsot a hatályos CIC már nem óvintézkedésként említi, hanem külön
szól róla az 1319. kánonban, de a célja gyakorlatilag ugyanaz maradt. Alapvetôen a pa-
rancs az egyedi közigazgatási intézkedés egy fajtája: míg a határozatban az illetékes
végrehajtó hatóság a jog szerint egyedi esetre hoz olyan döntést vagy intézkedést, mely
természeténél fogva nem feltételezi, hogy valaki elôzetesen kérje (48–49. kán.), a pa-
rancsban egy vagy több meghatározott személyre közvetlenül és törvényesen kiróják va-
laminek a megtételét vagy elhagyását, fôként azért, hogy a törvény megtartását sürges-
sék (49. kán.). A határozat inkább pozitív, a parancs inkább negatív megközelítésû, az
elôbbi eldönt, az utóbbi elôír.556

A parancshoz az 1319. kánon értelmében büntetés is kapcsolható, ilyenkor büntetô
parancsról beszélünk. A büntetô parancs nem büntetés, hiszen – szigorúan véve – nem
egy büntetendô cselekmény miatt fordulunk hozzá, hanem sokkal inkább egy virtuálisan
lehetséges büntetendô cselekmény elkerülése érdekében. Így érthetô, hogy a CIC (1917)
miért tekintette büntetô óvintézkedésnek. Használatuk komolyabb, mint a figyelmez-
tetésé vagy a dorgálásé, több, mint egy egyszerû óvintézkedés. Büntetô parancsot álta-
lában akkor kell kiadni, amikor az egyéb óvintézkedések (figyelmeztetés, dorgálás) ha-
tástalanok voltak, sôt, ha az ordinárius elôre látja, hogy az egyéb figyelmeztetések
hatástalanok maradnak, ha megfelelônek látja, rögtön adhat ki büntetô parancsot. A
büntetô parancsban az ordinárius pontosan és egyértelmûen le kell, hogy írja, hogy mit
kell az illetônek megtennie vagy elhagynia, illetve hogy ennek elmaradása esetén mi-
lyen büntetést von az illetô magára. Ez a konkrétum az, ami megkülönbözteti a büntetô
parancsot a figyelmeztetéstôl és a dorgálástól.557 Ilyen formában a büntetô parancs a ha-
tályos CIC-ben már mint a büntetést létrehozója szerepel, de ezzel együtt megmarad a
büntetés alkalmazását megelôzô szerepe is558, hiszen úgy is tekinthetô a parancs, mint a
figyelmeztetésnek egy súlyozott fajtája.
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555 CIC (1917) Can. 2310: Monitionibus et correptionibus incassum factis, vel si ex eisdem effectum sperare
non liceat, datur praeceptum, quo quid agere quidve evitare praeventus debeat, accurate indicetur, cum poe-
nae comminatione in casu transgressionis.

556 BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.), New Commentary, 108 (MOODIE, M.).
557 AYRINHAC, H. A. – LYDON, P. J., Penal Legislation, 137.
558 LAGGES, P. R., Resolution of Cases by Rescript, Penal Precept, or Decree, 177.
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További különbség a figyelmeztetés és a büntetô parancs között, hogy a parancs
nemcsak egy személynek egy konkrét cselekedete kapcsán adható ki, hanem általános
megfogalmazásban. Ilyen szempontból a büntetô parancs a törvény és a figyelmeztetés
között helyezkedik el, annak mintegy egybeolvasztása: több ember számára hozzák, de
konkrét elôírások vannak benne bizonyos dolgok megtételére vagy elhagyására. 

A parancs alapvetôen közigazgatási természetû (egyedi közigazgatási intézkedés),
így a büntetô parancs is az, nem pedig törvényhozó jellegû.559 Különbözik a parancs a
törvénytôl abban, hogy míg a törvény általánosságban vonatkozik mindenkire, aki a tör-
vényhozó alá van rendelve, a parancs egy vagy több konkrét személy vagy eset vonatko-
zásában kerül kiadásra.560 A törvényhozó elsôdleges céljának annak kell lennie, hogy
olyan törvényi keretet hozzon létre, ami elôsegíti a megromlott béke helyreállítását.561

Viszont mivel a törvényhozó nem tud minden egyes gyakorlati esetet figyelembe venni
a törvény megalkotásakor, a törvényhozó szándékának helyes kifejezôdéséhez kell,
hogy szükség esetén annak konkrétabb megvalósítását egy paranccsal segítsék elô. Ki-
adásukkor alapvetôen a (35–)48–58. kánonokat kell figyelembe venni. Bár az esetlege-
sen várható büntetôeljárás miatt a bizonyíthatósághoz szükséges, hogy a kiadás írásban
történjen, ez nem érvényességi feltétel (55. kán.). 

Egyes kánonjogászok véleménye szerint a büntetô parancs nem közigazgatási intéz-
kedés. Magyarázatuk alapja, hogy egy büntetés létesítésének a ténye újító cselekedet,
amit a törvényhozói hatalom gyakorlásaként kell meghatározni. Egy büntetô rendelke-
zés, legyen az akár általános, akár egyedi, a közjó elômozdítására irányul, és ezért újító
a jogi szabályozás terén. Más megfogalmazás szerint a parancs a kánoni hagyományt is
figyelembe véve törvényhozói természetû, mint a pozitív jog egyik forrása, ami új jogi
kötelezettséget létesít. Vagyis olyan közigazgatási cselekmény, ami a törvény betartását
sürgeti, és egyben törvényhozói aktus, ami „részleges szabálynak” minôsíthetô, hiszen
megváltoztatja az alanyok jogi helyzetét, olyan kötelességeket írva elô nekik, amelyeket
korábban nem létesített számukra törvény. Josémaría Sanchis azonban rámutat arra,
hogy a CIC 36. kánonja olyan közigazgatási intézkedésnek tekinti a büntetô parancsot,
amely által büntetés hozható: „kétség esetén azok [a közigazgatási intézkedések], ame-
lyek perekre vonatkoznak, büntetés kilátásba helyezésével vagy büntetés kiszabásával
kapcsolatosak (…) szorosan értelmezendôk”. Továbbá nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy egy közigazgatási intézkedés elôírhat a címzettnek egy, a törvény által elô-
re meg nem határozott, vagy legalábbis nem pontosan meghatározott kötelezettséget az-
zal a feltétellel, hogy azt egy erre feljogosított hatóság bocsássa ki. Sanchis emlékeztet
arra is, hogy a CIC revíziója során a bizottság mindig úgy vette a büntetô parancsot,
mint közigazgatási intézkedést.562

A büntetô parancs tehát a hatályos jogban mint egyfajta (bár nem szorosan vett) fe-
gyelmi intézkedés jelenik meg, amit végrehajtói hatalommal felruházott hatóság bocsát
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559 SANCHIS, J., La legge penale e il precetto penale, 146. DE PAOLIS, V., De sanctionibus in Ecclesia, 49.
BORRAS, A., Les Sanctions dans l’Église, 59. CALABRESE, A., Diritto penale canonico, 18. 

560 MIZIŃSKI, A. G., Gli elementi constitutivi del delitto, in Apollinaris 74 (2001) 654.
561 GREEN, T. J., The Future of Penal Law in the Church, 216.
562 SANCHIS, J., La legge penale e il precetto penale, 144. 
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ki, és ennélfogva közigazgatási intézkedésnek számít. Speciális megelôzô jellege van a
büntetés által még nem szankcionált címzett felé, olyan vonatkozásban, hogy az illetô
elkerülje a büntetendô cselekmény elkövetését. Így tehát a büntetô parancs nem teljesen
újat hoz létre, hanem a már meglevô rendelkezéseket konkretizálja az adott tényállásra. 

A kiadott parancs kétféle lehet: 
1. egyszerû parancs, büntetésre való hivatkozás nélkül, amikor az illetôt csak felszó-

lítják a jogkövetô magatartásra; 
2. büntetô parancs, amikor már szankciót is kilátásba helyeznek az engedetlenség

esetére. 
Mivel ezeket jobbára megelôzô célzattal adják ki, preventív fegyelmi intézkedések-

nek tekintendôk.563 A büntetô parancs kiadásánál figyelembe kell venni a kánonok elô-
írásait. Egyrészt a parancs kiadójának meg kell szereznie a szükséges értesüléseket és
bizonyítékokat, amik a parancs kibocsátását indokolják, másrészt pedig meg kell hall-
gatnia azt, akinek a jogai sérelmet szenvedhetnek (50. kán.). Mindezek „érett megfonto-
lása után” van lehetôség a büntetô parancs kiadására (1319. kán. 2. §).

Mivel a parancs egy egyedi közigazgatási intézkedés, ellene az 1732–1739. kánonok
alapján felfolyamodásnak van helye.

1. A parancs kiadója

A határozatokra vonatkozó elôírások értelmében parancsot olyan hatóság adhat ki,
amelynek külsô fórumon, kormányzati – végrehajtó hatalma van (1319. kán. 1. §).
Ilyennek számít:

1. a pápa;
2. a püspökök testülete (337. kán. 1–2. §);
3. a püspöki konferenciák;564

4. a megyéspüspök és a vele egyenlô elbírálás alá esô vagy az ôt helyettesítô sze-
mélyek, 

5. az egyházmegyével egyezô elbírálás alá esô részegyházakat (368. kán.) irányító
személyek (381. kán. 2. §);

6. a CIC (1917) 2220. kánon 2. §-ával565 ellentétben az általános és püspöki hely-
nökök566;

7. a bíró a bírói funkció gyakorlása során (1470. kán. 2. §).
8. A megszentelt élet intézményeinek egyetemes káptalanja (631. kán. 1. §).
9. A szerzetesi nagyobb elöljárók és helyetteseik (620. kán.)
10. Római Kúria intézményei (Pastor Bonus Art. 18)567.
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563 LOVE, P. L., The Penal Remedies of the Code of Canon Law, 140.
564 CALABRESE, A., Diritto penale canonico, 18–19.
565 CIC (1917) Can. 2220. §2: Vicarius Generalis sine mandato speciali non habet potestatem infligendi poenas.
566 MIZIŃSKI, A. G., Il ruolo dell’ordinario nell’ambito penale, 325.
567 „Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia ferre non possunt nec iuris universalis vigentis

praescriptis derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approbatione Summi Pontificis.”
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Már nem találjuk meg azt a megkötést a hatályos törvénykönyvben, ami a CIC
(1917) 2220. kánonjában szerepelt, mely szerint az általános helynök nem adhat ki bün-
tetô parancsot. A kánonok szövegösszefüggéseit vizsgálva, és azt figyelembe véve,
hogy ez a megkötés a hatályos jogból már kimaradt, mondhatjuk, hogy mivel az általá-
nos és püspöki helynököknek az egyházmegye területén meg van az a végrehajtó hatal-
ma a közigazgatási intézkedések meghozatalát illetôen, amivel a megyéspüspök rendel-
kezik (479. kán.), a 35. kánon alapján egyedi közigazgatási intézkedéseket, azon belül
határozatokat és parancsokat adhatnak ki, és az 1319. kánon alapján az ilyen paran-
csokhoz büntetéseket is fûzhetnek, azaz van hatalmuk arra, hogy büntetô parancsot adja-
nak ki. 

Ha a parancs kiadásának, illetve a büntetések alkalmazásának kérdését egyházme-
gyei szinten vizsgáljuk, meg kell állapítani, hogy sok esetben a megyéspüspök nem ren-
delkezik a kánonjog e speciális területén olyan fokú jártassággal, ami szükséges a bünte-
tô és egyéb fegyelmi intézkedések megfelelô alkalmazásához. Ennek megoldására a
megyéspüspök egy olyan püspöki helynököt nevezhet ki, akinek a feladata a problémás
esetekben eljárni: az elôzetes vizsgálatot a feljelentések után lefolytatni vagy másnak er-
re megbízást adni, a vizsgálat eredményének függvényében a különféle lelkipásztori
eszközöket alkalmazni és adott esetben a büntetést kimondani vagy a kimondásra a bün-
tetô bírói eljárást megindíttatni. 

A parancs kiadásával kapcsolatban, mivel az kormányzati-végrehajtói intézkedés,
meg kell tartani az ezekre vonatkozó általános elôírásokat, amelyek a 136–144. káno-
nokban szerepelnek. Az alapvetôen törvényhozói hatalommal rendelkezô személyek ál-
tal kiadott parancsoktól eltérôen a csupán végrehajtó hatalommal rendelkezô hatóság ál-
tal kiadottaknál felvetôdik a kérdés, hogy minek kell minôsíteni a pl. általános helynök
által kiadott olyan parancsot, ami nem a törvény megtartását sürgeti, hanem büntetendô
cselekményt minôsít. Lombardía568 szerint az ilyen parancs is törvényesen létesít új köte-
lezettséget, azáltal, hogy büntetendônek nyilvánít egy cselekedetet. Ezzel nem valódi
újítást eszközöl, hanem az 1399. kánon általános szabályát alkalmazza azokkal a feltéte-
lekkel, amiket az 1318. kánon kilátásba helyez a büntetôparancs kimondásának tárgyá-
ban (vö. 1319. kánon 2. §).

2. A parancs címzettje

Parancsot minden megkeresztelt embernek címezve lehet kiadni, de mivel ez – leg-
alábbis a mostani esetünkben – általában egy konkrét büntetô törvényhez kapcsolódik,
figyelembe kell venni, hogy az illetôt mennyire kötelezi az adott törvény, pl. hogy tagja-
e a katolikus Egyháznak, illetve a parancs kiadójának az illetô alárendeltje-e. Amikor
parancsot adnak ki, ügyelni kell arra, hogy a parancs címzettje még nem „vádlott”
(reus), hanem „gyanúsított” (praeventus), aki még nem biztos, hogy büntetendô cselek-
ményt követett el. Sôt, amennyiben a büntetô parancs megelôzô természetû, a parancs
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568 LOMBARDÍA, P. – ARRIETA, J. I. (dir), Codice di diritto canonico. Edizione bilingue commentata, Vol. I.,
Roma 1986. 85–86 (LOMBARDÍA, P.).
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címzettje még nem követte el a büntetendô cselekedetet.569 A parancs is, mint a határo-
zat, csak azokra a dolgokra érvényes, amelyekrôl rendelkezik, illetve csak azon szemé-
lyek számára kötelezô, akik számára hozták. Ezeket a személyeket viszont mindenütt
kötelezi, hacsak az ellenkezôje nem nyilvánvaló. A büntetô parancs lehet egyedi vagy
általános. Az egyedi parancsot egy személynek adják, az általánosat pedig egy közös-
ségnek.570

3. A parancs érvényessége

A parancs akkor lép életbe, amikor azt a címzettel a kibocsátó tekintélyével közlik, vagy
ha végrehajtást igényel, akkor abban a pillanatban, amikor végrehajtják. Ahhoz, hogy a
parancs teljesítését (akár szankció kilátásba helyezésével) sürgetni lehessen, azt törvé-
nyes okirattal, jogszerûen közölni kell. Érvényben marad a parancs mindaddig, amíg
vissza nem vonják, vagy a törvény, amelynek végrehajtására kiadták, hatályát nem vesz-
ti. A nem törvényes okirattal kiadott egyedi parancs hatályát veszti a parancsoló jogának
megszûnésével is. 

A büntetô parancs kiadásával kapcsolatosan az 1317–1319. kánonokban a következô
korlátozásokat találjuk:

1. csak meghatározott büntetést lehet rendelni;
2. nem lehet kiadni örökre szóló jóvátevô büntetést;
3. csak érett megfontolás után szabad kiadni;
4. csak valódi szükség esetén lehet kiadni;
5. önmagától beálló büntetést csak egyes, szándékos büntetendô cselekményekre le-

het rendelni, és akkor is csak nagyon súlyos okból;
6. cenzúrákat, különösen kiközösítést csak a legnagyobb mérséklettel és csak nagyon

súlyos büntetendô cselekményekre lehet rendelni;
7. olyan önmagától beálló felfüggesztést, ami minden rendi és kormányzati hatalom-

tól eltilt, nem lehet paranccsal elrendelni (1334. kán. 2. §).
A CIC nem engedi meg, hogy paranccsal örökre szóló jóvátevô büntetést hozzanak

létre, a CCEO 1406. kánonjának 1. §-a azonban lehetôvé teszi a Pátriárka számára, hogy
a püspöki szinódusának beleegyezésével ilyen büntetést paranccsal kilátásba helyezzen. 

Noha a CIC nem említi, a büntetô parancs kiadása elôtt is célszerûnek tûnik, de leg-
alábbis alkalmazható a kánoni figyelmeztetés.571 Ennek megfelelôen a parancs idôtar-
tamot is meghatározhat: mennyi idôn belül kell az abban elôírtakat végrehajtani. Nem
várható el ugyanis az ordináriustól az egyházi közjó érdekében, hogy halogatással hatás-
talanná tegye a parancsát.572
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569 BORRAS, A., Le rôle du précepte pénal dans le droit en vigueur, 219.
570 FARIS, J. D., Penal Law in the Catholic Churches, 63.
571 AYRINHAC, H. A. – LYDON, P. J., Penal Legislation, 138.
572 LOVE, P. L., The Penal Remedies of the Code of Canon Law, 144–145.
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4. A parancs célja

A parancs kiadásának célja, hogy a legalkalmasabb módon biztosítsa az egyházfegyel-
met. Leggyakoribb szerepe, hogy egy már létezô egyetemes vagy részleges büntetô tör-
vényt megtartasson. Ez a funkciója több formában élhet, aszerint, hogy a törvény meny-
nyiben határozza meg a büntetendô cselekményt, illetve a büntetést:573 Büntetô parancs
alkalmazható akkor is, amikor valaki már egy törvénytelen cselekedetet elkövetett és az
ordinárius felszólítja a törvénytelen cselekedettôl való távolmaradásra, úgy, hogy ismé-
telt elkövetés esetére büntetést helyez kilátásba.

a) A megelôzô szerep
A parancs legelsô és legfontosabb célja a megelôzô szerep. Amikor egy ordinárius kiad
egy büntetôparancsot, akkor azt azért teszi, hogy egy jogi kötelezettséget megtartasson:
valaminek a megtételét vagy az elhagyását elrendelje. Ha megállapítja, hogy egy köte-
lességet nem tartanak meg (vagy egy cselekedetet el kell hagyni), mert abból az egyházi
közösségnek hátránya származik, parancs kiadásával figyelmezteti az érintett személyt a
törvénytelen tettére, azaz arra, hogy olyan helyzetbe kezd kerülni, ami közel áll ahhoz,
hogy elkövessen egy büntetendô cselekményt, és elôírja az illetô számára a követendô
magatartást, büntetés terhe mellett. Ebben az esetben a büntetô parancs a büntetés létesí-
tésének, vagy a büntetendô cselekmény meghatározásának, és nem a büntetés alkalma-
zásának síkján helyezkedik el. A megelôzô szerepbôl az is következik, hogy a parancsot
úgy is ki lehet adni, hogy abban az illetékes elöljáró csak felhívja a figyelmet a törvény-
telen viselkedésre és felszólít az attól való tartózkodásra, de szankció közvetlen megha-
tározása nélkül. Ha a parancsot egyértelmûen és kifejezetten fogalmazzák meg, leírva
benne a lehetô legtöbb körülményt és következményt, azok pontos meghatározásával, a
büntetések késôbbi alkalmazása esetén elkerülhetôk a félreértések és nincs mentség az
esetleges makacsságra.574

b) A büntetés meghatározása
Amikor a büntetendô cselekményt már világosan körülírták, és a szankciót elrendelték,
de meghatározatlan módon, akkor a büntetôparancs funkciója, hogy meghatározza a
címzettnek szóló büntetést. Ilyen esetben a parancs lényege annak kimondása, hogy ha
az illetô nem változtat a magatartásán, milyen konkrétan meghatározott büntetést von
magára. Egy ilyen parancsnak, sokkal jobban, mint a figyelmeztetésnek, pontosan meg
kell határoznia a késôbb esetlegesen alkalmazandó büntetést.575 Ha a parancs nem tartal-
maz büntetést, akkor inkább óvintézkedés jellegû figyelmeztetésnek számít, és fegyelmi
eszköznek tekintendô, bár annál súlyosabb. Büntetô parancsot abban az esetben is ki le-
het adni, ha egy konkrét törvényhez semmilyen szankció sincs kapcsolva. Ilyen esetben
az elöljáró paranccsal sürgetheti a törvény megtartását, amit ha az illetô elmulaszt, az
engedetlensége (makacssága) miatt már büntethetôvé válik.
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c) A büntetendô cselekmény külsô megjelenésének meghatározása
Ezekben az esetekben a parancs feladata, hogy a büntetô törvény értelmezésével megha-
tározza annak pontos kiterjedését. Példaként vehetjük az 1374. kánont, aminél egy ki-
adott parancs meghatározhatja, hogy mik számítanak Egyház ellen mesterkedô társulá-
soknak, illetve, hogy mi számít egy ilyen társulás elômozdításának vagy vezetésének;
vagy, hogy mikor minôsíthetô egy cselekedet az 1389. kánon szerinti hatalommal vagy
tisztséggel való visszaélésnek. Ilyenkor a parancs azt állapítja meg, hogy az illetô az
adott cselekedettel elkövette a törvény megsértését. Nem szabad azonban elfelejteni,
hogy hiteles törvénymagyarázatra a 16. kánon alapján csak a törvényhozó és az általa
felhatalmazottak jogosultak. Egy egyetemes törvényt nem magyarázhat egy parancs ál-
talános kötelezô érvénnyel, még akkor sem, ha a parancsot a megyéspüspök adta ki, aki-
nek alapvetôen törvényhozó hatalma van (16. kán.).

d) A büntetés helyettesítése
A CIC (1917)-ben a büntetô parancs még mint büntetô óvintézkedés szerepelt, ami bün-
tetést helyettesíthet. A CCEO 1406. kánonjának 2. §-a szerint a büntetéssel fenyegetô fi-
gyelmeztetés a büntetô paranccsal egyenértékû, így a latin jogban is tekinthetô büntetô
óvintézkedésnek, és így lehet használni a büntetés mérséklésére vagy súlyosbítására, a
körülmények figyelembevételével.576 Az 1345. és az 1348. kánonokban leírt esetekben
az elkövetôre, noha a büntetendô cselekményt elkövette, valamilyen okból mégsem
szabják ki a büntetést. Ennek oka lehet, hogy pl. a tett nem volt büntetendô, de botrányt
okozott, ha nem is maga a cselekedet objektíven, hanem a személy a viselkedésével.
Ilyen esetben a bíró (vagy ordinárius) büntetô parancsot adhat ki, amivel korlátozza az
illetô szabad mozgásterét (megtiltja valaminek a megtételét), büntetést helyezve kilátás-
ba a tett következô elkövetésének esetére. 
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V. TÉNYLEGES BÜNTETÉSEK ALKALMAZÁSA

Mint láttuk, az egyházi hatóságoknak nem szabad elhamarkodottan alkalmazniuk a bün-
tetést, hanem elôbb a lelkipásztori – fegyelmi eszközzel kell élniük. A lelkek üdvössége
ugyanis megkívánja, hogy a büntetést ne mechanikusan alkalmazzák, hanem csak ak-
kor, ha az mind az elkövetônek, mind pedig a közösségnek valóban a javát szolgálja.
Elôfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a büntetés elkerülésének módja, az egyéb, 
büntetést megelôzô eszközök alkalmazása nem vezet eredményre, akár az illetô makacs-
sága, akár a botrányok miatt és az ordináriusnak valóban nem maradt más lehetôsége,
mint az, hogy a tényleges büntetéseket alkalmazza. Ezek a CIC-ben az 1331–1338. ká-
nonokban vannak felsorolva. A büntetés fogalmát a hatályos törvénykönyv nem ha-
tározza meg. A CIC (1917) 2215. kánonja577 szerint: „Az egyházi büntetés valamilyen
jótól való megfosztás, melyet a törvényes hatóság ró ki a büntetendô cselekmény elkö-
vetôjének megjavítására és a büntetendô cselekmény megbüntetésére.” Ez alapján lehet
meghatározni a büntetések célját is, amirôl a dolgozat elején szóltunk: a tettes megjaví-
tása és a megromlott rend helyreállítása. Ennek megfelelôen léteznek a gyógyító bünte-
tések, vagyis a cenzúrák (1331–1334. kán.), amik elsôsorban a tettes megjavítását szol-
gálják, illetve léteznek a jóvátevô (a CIC [1917]-ben még „megtorló”) büntetések
(1336–1338. kán.), amik inkább a megromlott rend helyreállítását.578 De Paolis szerint a
cenzúrák „igazi” kánonjogi büntetések, míg a jóvátevô büntetések inkább világi jogi jel-
legûek.579 „Nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyházjog csak lelki eszközökkel (pl.
szentségek vételétôl való eltiltás, ill. kiközösítés) tudja szankcionálni azokat a tetteket,
amelyekkel az adott személyek az Egyház doktrinális és diszciplináris normáit meg-
szegték. Ez a hívô ember számára ténylegesen súlyos büntetést jelent.”580

Az Egyház kezdeti idôszakában, a büntetôjog kialakulása során még nem volt jelen-
tôs különbség a jóvátevô (megtorló) büntetések és gyógyító büntetések (cenzúrák) kö-
zött az alkalmazás területén, ez utóbbiakat is kiszabták meghatározott idôre.581 A latin
CIC-ben jelenleg egyértelmûen külön van választva a kétféle büntetés, de mivel a
CCEO-ban minden büntetés elsôdleges célja a tettes megjavítása, a CCEO 1401. kánon-
ja szerint: „hogy a bûntettektôl okozott sebeket gyógyítsák”582, és csak utána a megbün-
tetése, ezért ott nem találjuk meg a jóvátevô és gyógyító büntetések két csoportját egy-
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577 CIC (1917) Can. 2215: Poena ecclesiastica est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti
punitionem a legitima auctoritate inflicta.

578 REES, W., Die Strafgewalt der Kirche, Berlin 1993. 391.
579 DE PAOLIS, V., Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law, 158.
580 SZUROMI SZ. A., A legsúlyosabb büntetendô cselekmények a kánonjogban, 159.
581 CHRIST, J. J., Dispensation from Vindicative Penalties, 5–8.
582 CCEO Can. 1401: …ut vulneribus a delicto illatis medeatur ita….
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mástól ennyire elkülönítve. Alkalmaz azonban a CCEO is a gyakorlatban jóvátevônek
nevezhetô büntetéseket. Nem feltétlenül lenne szükséges a latin jogban sem különvá-
lasztani a kétféle büntetést.583

A büntetés alkalmazása az az intézkedés, amelynek révén a törvényben vagy a pa-
rancsban rendelt büntetést a konkrét személyre kiszabják, vagy beállásának megtör-
téntét kinyilvánítják.584 A büntetések alkalmazásakor mindenekelôtt a szeretetnek, a
méltányosságnak és az emberségnek kell érvényesülnie, valamint az Istenhez való for-
dulásnak és az Istennel való kiengesztelôdésnek.585 Még ha büntetést is kell kimondani
vagy kinyilvánítani, nem szabad, hogy az egyházi hatóság részérôl közömbösség vagy
részvétlenség jelenjen meg.586 Mivel a büntetések az 1341. kán. alapján csak mint végsô
eszközök alkalmazhatók, ezért ügyelni kell arra, hogy valóban csak akkor szabják ki
azokat, amikor elkerülhetetlenül szükség van erre. 

Ahhoz, hogy szoros értelemben vett büntetéseket lehessen alkalmazni a tárgyi oldal-
ról szükség van a törvény (vagy parancs) külsô megsértésére, alanyi oldalról szükség
van a súlyos beszámíthatóságra, illetve jogi oldalról szükség van a törvényhez (parancs-
hoz) hozzárendelt büntetésre.587 Amennyiben ezek közül akárcsak egy is hiányzik, bün-
tetést nem, csak fegyelmi intézkedést lehet alkalmazni.

A büntetendô cselekmények mellett általában meg van jelölve, hogy az adott cselek-
ményért milyen büntetést kell alkalmazni, vannak azonban olyanok is, ahol az egyete-
mes törvényhozó nem határozta meg konkrétan a büntetést. Emellett bizonyos bünteten-
dô cselekmények esetén a törvény kötelezôen elôírja a büntetés alkalmazását, míg más
esetekben azt az ordináriusra bízza. Az egyes büntetendô cselekményekhez fûzött meg-
határozatlan büntetések kapcsán az 1349. kánon korlátozza azok konkretizálásának le-
hetôségét: „Ha a büntetés meghatározatlan és a törvény másként nem rendelkezik, a bíró
ne mondjon ki nagyon súlyos büntetéseket, különösen cenzúrákat, hacsak az eset sú-
lyossága ezt teljességgel meg nem kívánja; örökre szóló büntetéseket pedig nem mond-
hat ki”. Borras véleménye szerint úgy tûnik, hogy a jóakaratú törvényhozó tévedett,
amikor túl engedékeny volt, és ezzel mintegy visszavonta a büntetések alkalmazásának
lehetôségét.588 A büntetések meghatározásánál ügyelni kell a bûn és a büntetés közötti
megfelelô arányra, ezért az egyházi hatóságnak figyelembe kell venni a büntetés kisza-
básánál a büntethetôség mértékét és a beszámíthatóságot is.589 Tényleges büntetést ki-
mondani vagy kinyilvánítani csak büntetôeljárással lehet, ami lehet közigazgatási bünte-
tôeljárás vagy peres büntetôeljárás.
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1. Eljárás indítása

Ha az ordinárius úgy látja, hogy a fenti pasztorális eszközök nem voltak elegendôk a
botrány helyrehozására, az igazságosság helyreállítására és a tettest megjavítására, ak-
kor megindíthatja az eljárást. Az elôzetes vizsgálatot lezáró határozatában az ordinárius-
nak meg kell állapítania, hogy egyik alkalmazott eszköz sem volt hatékony a büntetés
céljának elérésére, majd döntenie kell a továbbiakban követendô eljárásról. Arra, hogy
mikor valósul meg kellô módon egy büntetés célja, nem lehet általános választ adni, va-
lamint arra sem, hogy mikor célszerû az egyik vagy másik (büntetô vagy közigazgatási)
eljárást választani. A tettes személye, a bûntett és annak körülményei annyira sokrétûek
lehetnek, hogy a kérdést mindig az adott esetre lebontva kell megvizsgálni, és az ordi-
náriusnak szeretettel és lelkipásztori bölcsességgel kell döntenie. Ha az ordinárius nem
alkalmazza ezeket a lelkipásztori-fegyelmi eszközöket, akkor elôfordulhat, hogy szigo-
rúbb mértékben lép fel a kelleténél.590

Az ordináriusnak a döntését, mellyel az eljárás megindításáról az elôzetes vizsgálat
fényében intézkedik, határozatban kell kimondania. Míg a vizsgálatot másra is bízhatja,
a döntést (1718. kán.) neki magának kell meghoznia. Ennek a meghozatalához is erköl-
csi bizonyosságra kell jutnia, aminek három területen kell kialakulnia ahhoz, hogy az el-
járás megindítható legyen: 

1. valóban büntetendô cselekménynek kellett történnie;
2. annak külsô fórumon bizonyíthatónak kell lennie; 
3. valóban szükséges az eljárást megindítani. 
A büntetés kimondására vagy kinyilvánítására szolgáló bírói vagy adminisztratív el-

járás, az elôzetes vizsgálattal ellentétben, már nem alapulhat pusztán híresztelésen, fel-
tevésen, gyanún, megérzésen, vagy múltbeli viselkedésen,591 Nem elég a büntetô óv-
intézkedések használatánál elegendô „valószínûség” vagy „közeli veszély” sem, viszont
az eljárás megindításához még nincs szükség olyan fokú erkölcsi bizonyosságra, mint
amire a bírónak az ítélet kimondásához el kell jutnia. 

Nem lehet megindítani a büntetôeljárást, de még az elôzetes vizsgálatot sem:
– az elkövetô nem tartozik az Egyház joghatósága alá (pl. nem klerikus és csupán

klerikusok számára tiltott vagy büntetendô cselekményt követett el);
– az elkövetett cselekmény nem tartozik az Egyház joghatósága alá (pl. kánonjogi ér-

telemben nem büntethetô);
– a megvádolt személyre nem vonatkozik a törvény (területi ill. személyi jelleg);
– elévült a bûnvádi kereset;
– meghalt az elkövetô;
– már kimondták vagy kinyilvánították az illetôre azért a cselekedetért a büntetést;
– már folyamatban van ennek a büntetésnek a kimondása vagy kinyilvánítása.592
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Ha mégis lehetséges és szükséges büntetôeljárást indítani, az ordináriusnak el kell
döntenie, hogy az milyen legyen. A jelenlegi jogrendszerben kétféle eljárás közül vá-
laszthat: adminisztratív, azaz közigazgatási (vagy peren kívüli) eljárás és bírói (azaz pe-
res) eljárás között. Lehetôsége van arra, hogy határozatilag mondja vagy nyilvánítsa ki a
büntetések bizonyos fajtáját, ami lényegesen leegyszerûsíti az eljárást, ha azt törvény
nem tiltja. A közigazgatási út egyszerûbb, míg a bírói út bonyolultabb, de biztosabb, mi-
vel egy komolyabban lefolytatott eljárásnál jobban meg lehet ismerni a körülményeket,
a büntetendô cselekménynek az egyházi közösségére gyakorolt hatását, a botrányt vagy
annak veszélyét, az esetleges makacsságot. Több lehetôség van emellett feltárni és
összegyûjteni a bizonyítékokat és azoknak a függvényében mérlegelni az esetet. Minél
nagyobb látószögbôl ismeri(k) meg a bíró(k) az ügyet, annál könnyebben kialakul ben-
nük az erkölcsi bizonyosság. A bírói eljárás esetén továbbá az elkövetônek jobban van
lehetôsége a védekezésre, akár ügyvédje is lehet. Célszerû a bírói utat választani abban
az esetben, ha nem elég egyértelmûek vagy még nem elegendôek a bizonyítékok a bün-
tetés kimondásához.593

Az 1718. kánon elôírása, mely a megfelelô eljárás megválasztásáról beszél, nem arról
szól, hogy ne legyen eljárás, hanem arról hogy az ordinárius bölcsen döntsön azzal kap-
csolatban, hogy melyik út tûnik a legjobbnak, és hogy ilyenkor is a legfôbb jót tartsa
szem elôtt.594

Az ordináriusnak az eljárás megindításával kapcsolatos döntése egybeeshet azzal a
döntésével, amivel az elôzetes vizsgálatot bezárja. Errôl bôvebben szóltunk a „II/3 – Az
elôzetes vizsgálat lezárása” c. fejezetben, az ott leírtak nemcsak az elôzetes vizsgálatot
lezáró határozat, hanem a büntetôeljárás fajtáját megállapító határozat meghozatalával
kapcsolatosan is alkalmazandók, bár ez a két határozat egybe eshet.

Amikor egy ordinárius megindít egy büntetôeljárást, az ezt elrendelô határozatában
meg kell neveznie, hogy milyen egyéb eszközöket alkalmazott korábban, ezzel támaszt-
va alá azt, hogy valóban szükséges az eljárás megindítása.595 A kánoni normák pontos
betartása azt is lehetôvé teszi, hogy az egyházi hatóságok magukat védjék azokban az
esetekben, amikor az a vád éri ôket, hogy nem megfelelôen jártak el. Ilyen eset fordulhat
elô akkor, ha a vádlott magasabb egyházi hatóságokhoz fordul,596 vagy a világi hatósá-
gok elôtt van szükség arra, hogy bizonyítsák a megfelelô egyházi eljárás megtörténtét. 

Ha az ügy bármely szakaszában új adatok kerülnek nyilvánosságra, akkor azokat is
figyelembe véve, az ordinárius az 1718. kán. 2. §-a alapján megváltoztathatja a döntését
és más eljárást választhat, amennyiben szükségesnek látja. Adminisztratív eljárásról bí-
róira bármikor át lehet térni, viszont azokban az esetekben, amikor a bírói eljárás már
megindult, vagyis az ordinárius már átadta az ügyésznek az iratokat, aki benyújtotta a
vádiratot a bírónak, az már nem állítható le (illetve nem lehet adminisztratív eljárásra
áttérni)597 az ordinárius egyszerû határozatával. Ilyen esetekben az 1724. kánon elôírá-
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594 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/2. 2000 (SANCHIS, J. M.).
595 MCDONOUGH, E., A Novus Habitus Mentis for Sanctions in the Church, 731.
596 MORRISEY, F. G., Procedures to Be Applied, 47–48.
597 LÜDICKE, K. (Hrsg.), Münsterischer Kommentar, Can. 1718/9 (LÜDICKE, K.).
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sait kell követni, azaz az ordináriusnak utasítania kell az ügyészt, hogy álljon el a pertôl
és ezt az elállás érvényességéhez a vádlottnak el kell fogadnia, hacsak a pertôl távol-
maradottnak nem nyilvánították (1592. kán.). Elôfordulhat, hogy a vádlott egy felmentô
ítélet reményében kéri az eljárás folytatását. Ha az eljárás során bebizonyosodik, hogy a
vádlott ártatlan, ezt a bírónak azonnal ítéletben (adminisztratív eljárás esetén az ordiná-
riusnak határozatban) ki kell mondania, és el kell bocsátania a vádlottat. Amennyiben az
eljárás során kitûnik, hogy valamilyen okból fölösleges, esetleg káros az eljárást lefoly-
tatni, pl. mert más módon jobban lehet gondoskodni a vádlottról, mint az ítéletben vár-
ható büntetéssel, az ordinárius utasíthatja az ügyészt, hogy álljon el a pertôl. Ha az
ügyész akar elállni a pertôl, akkor értesítenie kell a pert megindító ordináriust, aztán ô
dönt arról, hogy tovább kell-e folytatni az eljárást vagy sem. 

Az esetleges kártérítési igényt is le lehet folytatni az eljárással együtt.598 A Szignatúra
azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ha a büntetô kereset és a kártérítési kereset hal-
mozása fordul elô, akkor a büntetôeljárás vége nem jelenti egyben a rendes peres eljárás
végét is.599

Közigazgatási úton nem lehet örökre szóló büntetéseket (pl. klerikusi állapotból való
elbocsátást) kimondani (1342. kán. 2. §). Nincs egyértelmûen meghatározva a CIC-ben,
hogy mi számít örökös büntetésnek. A gyógyító büntetések (cenzúrák) csak addig tarta-
nak, amíg, az elkövetô fel nem hagy a makacssággal, ha felhagy, azt el kell engedni, te-
hát természetüknél fogva nem örökösek. Ezzel szemben a jóvátevô büntetések lehetnek
idôlegesek, azaz meghatározott vagy meghatározatlan idôre szólók, illetve lehetnek örö-
kösek. Nem lehet továbbá közigazgatási úton kimondani a hivataltól való megfosztást
sem (196. kánon), mivel az is örökös büntetésnek számít. Nem lehet kimondani olyan
büntetéseket, amelyeknek határozat útján történô alkalmazását az ôket elrendelô törvény
vagy parancs tiltja. Jelenleg az egyetemes jogban ilyen törvény nincs, az örökre szóló
jóvátevô büntetések kivételével. Ezen túlmenôen gyógyító büntetéseket, vagyis cenzú-
rákat, csak a legnagyobb mérséklettel lehet ilyen úton alkalmazni. Arra, hogy adminiszt-
ratív úton is lehet cenzúrát kimondani,600 jó példa Marcel Lefebvre érsek kiközösítése
1988. július 1-jén, amint arról a L’Osservatore Romano 1988. július 3-án beszámolt. 
A 19. kánon alapján ugyanis a Római Kúria jogszolgáltatása és gyakorlata követhetô
kétség esetén.601 Nem beszélve arról, hogy mivel a cenzúra természeténél fogva nem
örökös büntetés, kimondása határozati úton is lehetséges.

Bár több püspökség kérelmezte a Szentszéknél, hogy közigazgatási eljárást alkal-
mazzon azokban az esetekben, amikor kiskorúakkal való szexuális visszaélések miatt
elengedhetetlen a klerikusi állapotból való elbocsátás, ezt saját hatáskörében a megyés-
püspök nem teheti meg. Az ilyen eset azonban nem példa nélküli. 1998-ban a Szentatya
négy papot adminisztratív eljárással bocsátott el a klerikusi állapotból. Úgy tûnik, mint-

133

598 POSPISHIL, V. J., Eastern Catholic Church Law, New York 1993. 642.
599 DANEELS, F., Alcune osservazioni sul processo penale canonico, 203–204.
600 DI MATTIA, G., La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CIC: Riflessioni

Comparative, in Apollinaris 69 (1996) 95.
601 MCDONOUGH, E., A Novus Habitus Mentis for Sanctions in the Church, 744.
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ha ezzel figyelmen kívül hagyták volna a 221. kán. 3. §-t.602 Indoklásként az Istentiszte-
leti és Szentségi Kongregáció a büntetôeljárás lefolytatásának lehetetlenségét hozta
fel.603 Jelenleg közigazgatási úton a klerikusi állapotból történô elbocsátás büntetését a
Hittani Kongregáció engedélye alapján lehet alkalmazni. 

Eltérés a CIC és a CCEO között, hogy a keleti jog szerint mielôtt a hierarcha bármit
döntene, meg kell hallgatnia az ügyészt és a vádlottat (CCEO 1469. kán. 3. §). Ez jobban
elôsegíti a vádlott védekezéshez való jogát,604 valamint azt, hogy a Hierarcha megfele-
lôbb módon tudjon tájékozódni a vádlott személyével kapcsolatban. 

A hatályos törvénykönyvbôl az ex informata conscientia605 büntetés-kiszabási lehetô-
ség kimaradt, mivel a törvényhozó még inkább a személy jogainak védelmére helyezte a
hangsúlyt, méghozzá a védekezéshez való jogra, hiszen az eljárásjog az alapja és a vé-
delmezôje a személyi jogoknak a kánoni törvényrendszerben. Ez azonban nem azt jelen-
ti hogy az elöljáró szükség esetén ne élhetne ezzel a lehetôséggel olyan formában, hogy
a lehetô legminimálisabbra szorítja vissza a fegyelmi intézkedések alkalmazása elôtti
vizsgálatokat. 

Az 1342. kánon alapvetôen a bírói utat tekinti a büntetések alkalmazása „rendes” út-
jának, amitôl csak „megfelelô okok” esetén szabad eltérni és a közigazgatási utat válasz-
tani. Ezzel összhangban szól az 1718. kánon 1. § 3°-ja is, mely szerint a büntetô peres
eljárás elônyt élvez a kánoni törvényhozásban, sôt vannak esetek, mint láttuk, amikor
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602 CIC 221. kán. 3. §: A krisztushívôknek joga van arra, hogy kánoni büntetésekkel csakis a törvény elôírása
szerint sújtsák ôket.

603 „Inspecta impossibilitate procedendi ad eiusdem dimissionem e statu clericali per processum iudicale poe-
nali ad normam cann. 1342, § 2 et 1425, § 1, sub 2o litt. A), praeviis praemissis premittendis sic de quibus
in cann. 1717–1719.” SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, prot. No. 1770/97/S (26 iun.
1998) és prot. No. 2102/98/S (21 oct. 1998) [idézi: INGELS, G., Dismissal from the Clerical State, 170].

604 GREEN, T. J., Penal Law in the Code of Canon Law and in the Code of Canons of the Eastern Churches:
Some Comparative Reflections, in Studia Canonica 28 (1994) 442.

605 Az ex informata conscientia büntetés-kiszabás a felfüggesztés esetén még a CIC (1917)-ben is szerepelt a
2186–2194. kánonokban, de a revízió során a hatályos törvénykönyvbôl kimaradt. A régi egyházi törvé-
nyek szerint sem lehetett senkire egyházi büntetést kimondani bírói eljáráson kívül. Ez vonatkozott a ren-
dek felvételére és a felvett rendek gyakorlására is. Kifejezetten hozták ezt a dekretáliák, és mindössze gyil-
kosság esetén tettek kivételt. III. Lucius pápa (1181–1185) határozata azonban kimondta, hogy szerzetesek
esetén, még ha a tett törvényszékileg nincs is bizonyítva, a rendi elöljáró eltilthatja a szerzetest a rendek fel-
vételétôl. Ezt a terjesztette ki a Trentói Zsinat a püspökökre is saját papjaik vonatkozásában, s kimondta,
hogy így nemcsak a rendek felvételétôl, hanem a rendek, az azzal járó hatalom vagy hivatal gyakorlásától is
eltiltható a klerikus. A püspök ezzel a jogával bûnvádi eljárás nélkül is bármely okból élhet, még a pap által
elkövetett titkos vétség esetén is. Csak akkor alkalmazhatta a püspök ezt az eljárást, hogyha valamilyen ti-
tokban maradt vétség állt fenn, nem pedig akkor, ha más okból akart egy papot felfüggeszteni. Nem lehetett
alkalmazni ezt a lehetôséget azokban az esetekben sem, amikor az ügy már bíróság elé került. Ezen jogi
módszer alkalmazása közben a püspök nem volt kötve semmilyen törvénykezési formához. Alkalmazhatott
ugyan eljárást, de az ítélet indoklásaként mindössze annyit volt köteles megjelölni, hogy ezt a Trentói Zsi-
nat XIV. Sess. Quum honestius fejezetének értelmében tette. Nem volt köteles arra sem, hogy a vétkes pap-
pal közölje a felfüggesztés okát; nem volt helye a fellebbezésnek sem, a felfüggesztett pap azonban fordul-
hatott panaszával az Apostoli Szentszékhez. Ebben az esetben a püspöknek kötelessége volt a felfüggesztés, 
ill. eltiltás okait a Szentszéknek feltárni. Ez a zsinati rendelkezés csupán a felfüggesztés és a rendek felvéte-
létôl való eltiltás lehetôségét adta meg a püspöknek, más jellegû ítéletet nem hozhatott. (Vö. SZEREDY J.,
Egyházjog II., Pécs 1883.3 904–906.)
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kötelezôen ezt kell alkalmazni. A CIC elôkészítô bizottságban az volt a vélemény, hogy
a bírósági eljárással történô büntetés-kiszabás jobban garantálja az igazságosságot, mint
a közigazgatási eljárás. Mégis olyan döntés született, hogy az életben nem lehet teljesen
lemondani a közigazgatási eljárásról. Az 1342. kánon szövegének kialakulása során a
büntetô peres eljárás elsôbbségének hangsúlyozása egyre mérsékeltebbé vált.606

A CCEO az 1486–1487. kánonokban beszél az adminisztratív büntetôeljárásról. Míg
a CIC csak az örökre szóló jóvátevô büntetések esetén tiltja az adminisztratív utat, a
CCEO ezt az 1402. kánon 2. §-ában részletesen szabályozza: nem lehet peren kívüli ha-
tározat útján kimondani hivataltól, címtôl vagy jelvényektôl való megfosztást, egy éven
túli felfüggesztést, lefokozást, letételt vagy nagyobb kiközösítést. Továbbá nem elegen-
dô a megfelelô ok, hogy ne büntetôeljárást alkalmazzanak, hanem súlyos (grave) oknak
kell lennie, valamint ehhez a bizonyítékoknak biztosnak kell lenniük. Ez megegyezik az
1973-as latin szövegtervezet 28. kánon 1. §-ával.607

A törvények és az eljárási normák be nem tartása, legyen szó akár adminisztratív,
akár bírói eljárásról, nemcsak a törvényességet, hanem magát az igazságot608 is veszé-
lyeztetik.

a) Peren kívüli, avagy közigazgatási büntetôeljárás
Közigazgatási (adminisztratív) úton kerülnek kiszabásra a korábbiakban említett fegyel-
mi-lelkipásztori eszközök is, ezért amikor az ordinárius ezeket akarja alkalmazni, a most
következôkben leírtak szerint kell eljárnia, természetesen, mivel ott még nem büntetô
szankciókról van szó, a szoros értelemben vett büntetôeljárási elôírások megfelelô mó-
dosításával. Az alábbiakban a közigazgatási büntetôeljárás menetét ismertetjük. 

Közigazgatási eljárást alkalmazhat, azaz peren kívüli, határozati úton mondhat ki
büntetést az ordinárius azokban az esetekben, amikor megfelelô ok akadályozza a bírói
utat, vagyis a peres büntetôeljárást. A CIC revíziója során az eredeti szövegtervezet-
ben609 még „súlyos ok” szerepelt, mint a bírói eljárás lefolytatásának akadálya, azonban
ezt késôbb „megfelelô ok”-ra változtatták. Nincs szó azonban a kánonban arról, hogy
mit kell az 1342. kánon 1. §-ában leírt iusta causa, vagyis megfelelô ok alatt érteni.
Egyes kánonjogászok meglátása szerint ésszerû okot (rationabilitas) kell érteni.610 Ele-
gendô és ésszerû ok lehet az, ha a szakképzetlen bírósági személyzet eljárása esetén
olyan hibák fordulnának elô, amelyek az ítélet akár orvosolhatatlan semmisségét is
okozhatják.611 Daneels azonban megjegyzi, hogy ha nincs megfelelôen képzett személy-
zet a bírói eljárás lefolytatására, nem valószínû, hogy van kellôen képzett személyzet az
adminisztratív eljárás lefolytatására. Ilyen esetekben a megoldást nem az adminisztratív
út választásában, hanem a megfelelô személyzet kiképzésében találhatjuk meg.612 Elô-
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606 ERDÔ P., Szempontok az egyházi büntetôjog hatékonyságához, 452.
607 GREEN, T. J., Penal Law in the Code of Canon Law and in the Code of Canons of the Eastern Churches, 430.
608 DE PAOLIS, V., Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law, 166.
609 De sanctionibus 28. §1: Quoties graves obstent causae ne iudicialis processus fiat…
610 DI MATTIA, G., Processo penale canonico e animazione pastorale, 492.
611 DE PAOLIS, V., Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law, 166. 
612 DANEELS, F., The Administrative Imposition of Penalties, 252.
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fordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre olyan tanúk, akik vallomást tudnának tenni a
perben. Elegendônek tûnhet a bírói út helyett az adminisztratív utat választani, ha a
késedelmességbôl komoly károk keletkezhetnek, akár komoly anyagi veszteség, illetve
súlyosbodhat a botrány.613 Éppen ezért, bár a kodifikációs bizottságban a szándék az
volt, hogy büntetést csak bírói úton lehessen kimondani, végül fenntartották a közigaz-
gatási úton való büntetés-kimondás lehetôségét, mivel elôfordulhatnak esetek, amikor
gyors válaszra van szükség a nagyobb botrány vagy kár megelôzése érdekében.614 A
közigazgatási eljárás ugyanis alapvetôen rövidebb, mint a peres eljárás, azonban itt is le-
hetôség van a felfolyamodásra. Ebbôl fakad a Szignatúra tapasztalata, ami azt bizonyít-
ja, hogy a közigazgatási eljárás sem garantálja feltétlenül a hosszadalmasság kizárását.615

Emiatt egyes szerzôk (pl. Calabrese) nem tartja elegendô indoknak az adminisztratív út
választását pusztán annak elméletileg gyorsabb volta miatt.616 Megfelelô, vagyis elegen-
dô oknak tûnik továbbá a bírói út helyett az adminisztratív utat alkalmazni a büntetendô
cselekmény nyilvánvaló bizonyítékának megléte esetén. Ez a CIC (1917) 1933. kán. 
4. §-ában617 is le volt írva, ami lehetôséget biztosított arra, hogy ilyen esetben vezeklést,
büntetô óvintézkedést vagy akár cenzúrát is peren kívüli határozattal szabjanak ki. A
büntetôeljárás helyett adminisztratív eljárás alkalmazásához nincs szükség arra sem,
hogy a bizonyítékok egyértelmûek legyenek.618 Mivel az adminisztratív eljárás kevésbé
fárasztó, elônyösebb lehet az ordináriusnak és a tettesnek is. De mivel kevesebb a kö-
töttség, könnyebben teret kaphat az elkövetô elleni igazságtalanság.619 Azért van szükség
a közigazgatási úton való büntetéskimondás esetén is bizonyos formaiságok betartására,
hogy ezzel is csökkentsék az önkényesség veszélyét.620 Elméletileg az ordinárius kiter-
jesztheti a közigazgatási eljárás alkalmazásának lehetôségét a bírói út rovására. Ez alap-
ján bármilyen ok megfelelô ok lehet az adminisztratív út választásában, ha az ordinárius
úgy dönt,621 kivéve azokat az eseteket, amikor a törvény maga tiltja azt. 

Nem szabad rigorista módon értelmezni ezeket az okokat, elegendô ok az is, hogy a
bírói eljárás választása kevésbé tanácsos. „Nem hagyhatjuk … figyelmen kívül az egész
világ fôpásztorainak tapasztalatát, akik látják azokat a gyakorlati nehézségeket, amelyek
a részegyházak többségében a bírósági eljárás ideális lefolyását akadályozzák.”622

A CIC-bôl a szöveg szerkesztése során623 az adminisztratív büntetôeljárás kánonjait
kihagyták. Összesen egy kánon (1720. kán.) beszél az adminisztratív büntetôeljárás-
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613 BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.), New Commentary, 1559. (GREEN, T. J.).
614 Communicationes, 9 (1977) 161. 
615 DANEELS, F., The Administrative Imposition of Penalties, 253. 
616 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/2. 2008 (CALABRESE, A.).
617 CIC (1917) Can. 1933 §4: Poenitentia, remedium poenale, excommunicatio, suspensio, interdictum, dum-

modo delictum certum sit, infligi possunt etiam per modum praecepti extra iudicium.
618 GREEN, T. J., Penal Law: A Review of selected Themes, 248.
619 POSPISHIL, V. J., Eastern Catholic Church Law, 641.
620 GREEN, T. J., The Future of Penal Law in the Church, 239. MCDONOUGH, E., Sanctions in the 1983 Code, 210.
621 DI MATTIA, G., La procedura penale giudiziaria e amministrativa, 95.
622 ERDÔ P., Szempontok az egyházi büntetôjog hatékonyságához, 452–453.
623 Communicationes 9 (1977) 161–162.
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ról,624 vagyis ennek menetére egyértelmû elôírásokat nem, legalábbis nem egy helyen ta-
lálunk. Ilyen esetben a büntetôeljárási (1721–1728. kk.) és az egyedi közigazgatási in-
tézkedésekrôl (35–58. kk.), azon belül is az egyedi határozatokról szóló szabályokat kell
alkalmazni. Ez az elv azonban visszafelé nem érvényes, az adminisztratív eljárásra vo-
natkozó elôírások nem alkalmazhatók a peres eljárás során. Az adminisztratív eljárással
kapcsolatban a 19. kánon alapján a CCEO 1486–1487. kánonjainak elôírásai is alkal-
mazhatók.625

Amennyiben az ordinárius úgy látja jónak, hogy óvintézkedéssel vagy vezekléssel
segítse elô a büntetés céljának megvalósulását, ezt minden további nélkül ki lehet mon-
dani határozati úton is (1342. kán. 1. §). Az adminisztratív eljárást az ordinárius maga is
végezheti, de delegálhatja a hatalmát másnak, akár a bírósági helynöknek is, aki az eljá-
rási és büntetô ügyekhez esetleg jobban ért. Ha ilyen esetben a határozatot bíró mondja
ki, a határozatokra vonatkozó elôírások betartásával, akkor az határozat lesz, nem pedig
ítélet. Ha egy egyházmegyében gyakran van adminisztratív büntetôeljárás, akkor célsze-
rû erre állandó jelleggel egy személyt kinevezni, vagy egy külön hivatalt létrehozni.626

Ha a megyéspüspök külön püspöki helynököt nevezett ki az egyházmegyében elôfordu-
ló büntetô ügyek adminisztratív úton való elintézésére, méghozzá olyan papot, aki való-
ban ért az ilyen kánonokhoz, neki kell végeznie az eljárást. Egy ilyen személy kinevezé-
se azért is tûnik célszerûnek, mert egy esetleges felfolyamodás esetén az ilyen helynök
hierarchikus elöljárója maga a megyéspüspök, és a felfolyamodási eljárást még az egy-
házmegyén belül le lehet folytatni.

Amikor az adminisztratív eljáráshoz a vádlott idézését kiadják, annak is meg kell fe-
lelnie az 1509. kánon elôírásainak. Nincs szükség az idézésre (1507. kán. 3. §), ha a vád-
lott magától megjelent. Ilyen megjelenésre pedig telefonon is fel lehet szólítani, vagy
magától jelenik meg az egyházmegyei hivatalban és ott közlik vele. Azonban minden-
képpen tudomására kell hozni, hogy eljárás indul vele szemben. Ha a vádlott nem jele-
nik meg és elfogadható indokkal nem menti ki magát, az a védekezésrôl való lemondás-
nak minôsül. Az ordináriusnak, illetve az eljárás vezetôjének meg kell mutatnia a vádat
és a bizonyítékokat a vádlottnak. Mivel az adminisztratív eljárásban alapvetôen nincs
külön nyomozati szakasz, az elôzetes vizsgálat során összegyûjtött anyag képezi a vád
bizonyítékát.627 A vizsgálati anyagok átadása azért kell, hogy a vádlott a vádat megis-
merje és védekezni tudjon. Ha ez elmarad, az a védekezéshez való jog megsértése, és az
eljárás semmisségét vonja maga után, a hozott büntetô határozat megtámadható, in
procedendo. Még a közjó védelme és az eljárás lefolytatásának sürgôssége sem jelent
elegendô indokot a védekezéshez való alapvetô jog megsértésére.628 Nem kell, hogy a
vádlott védekezzen, de a lehetôséget biztosítani kell számára (1620. kán. 7°). Woestman
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véleményével ellentétben629 úgy tûnik, hogy az adminisztratív eljárás során a vádlottnak
nem lehet ügyvédje630, de konzultálhat ügyvéddel vagy más jogi szakértôvel. Noha az
1481. kán. 2. §-a elôírja, hogy a büntetô perekben a vádlottnak mindig legyen ügyvédje,
az 1342. kán. 3. §-ában szereplô elôírások, mely szerint azokat az elôírásokat, amiket a
jog a bírótól a büntetés perbeli kimondását vagy kinyilvánítását illetôen mond, alkal-
mazni kell arra az elöljáróra is, aki határozat útján peren kívül mond vagy nyilvánít ki a
büntetést, hacsak az ellenkezôje ki nem tûnik, és ha nem csupán az eljárás módját érintô
elôírásokról van szó, csak a büntetést alkalmazó elöljáróra vonatkoznak, nem pedig ma-
gára az eljárásra. Közigazgatási eljárások során csak a felfolyamodásban szerepel ügy-
véd (1738. kán.).

A vádlottnak átadott anyag önmagában még vitatható, ez képezi az eljárás tárgyalási
részét. A vádlott valószínûleg ekkor szembesül elôször az ellene felhozott vádakkal,
ezért idôt kérhet (akár szóban is) a védekezésre, hogy azt késôbb, esetleg írásban nyújt-
hassa be. Ennek az idôtartamnak reális idôtartamnak (nem túl hosszúnak és nem is túl
rövidnek) kell lennie. Ennek leteltével újra meg kell idézni, ha nem jön el magától. Ha
az ordinárius vitatja a felhozott ellenérveket vagy esetleg új bizonyítékok kerültek elô, a
vádlott újabb idôt kérhet, amit elméletileg akárhány alkalommal megtehet. Azonban ha
ez csupán idôhúzás lenne, azt el lehet utasítani. Minden megbeszélésrôl és esetleges ha-
lasztásról jegyzôkönyvet kell készíteni, amit a jegyzônek alá kell írnia.631

Amikor lezárul a tárgyalási szakasz, az ordinárius feladata, hogy az 1720. kánon 2°-
ban leírtaknak megfelelôen két ülnökkel megtárgyalja az ügyet. Ez a tárgyalás az 1718.
kánon 3. §-ának elôírásával ellentétben már nem fakultatív, hanem kötelezô, és érvé-
nyességi feltétel. Ez megegyezik az 1424. kánonban szereplô gondolattal, vagyis hogy
az egyedül eljáró bíró maga mellé vehet ülnököt tanácsadóként, bár ez a bíró esetén nem
érvényességi feltétel. Ugyanilyen tárgyalást ír elô az 1742. kánon 1. §-a, valamint az
1750. kánon is, ahol a két személy meghallgatása viszont érvényességi feltétel. Meg-
felelônek tûnhet, hogy mivel ügyvédje nem lehet a vádlottnak, és az adminisztratív eljá-
rásban ügyésznek sem kell szerepelnie, a két ülnök közül az egyik a vád, a másik pedig 
a védelem szerepét töltse be. Ez nem azt jelenti, hogy annak kell lenniük, vagyis nem
vonatkoznak rájuk az ügyvédre és ügyészre vonatkozó jogok és kötelességek, de ilyen
funkciót betölthetnek.

A vádlottal való tárgyalási és a két ülnökkel folytatott megbeszélési szakasz végén az
ordináriusnak határozatot kell hoznia az 1720. kánon 3°-nak megfelelôen. Ennek meg
kell felelnie a határozatokról szóló elôírásoknak. Azok a jogok, illetve tények, amiket ki
kell fejtenie, a bûncselekménnyel kapcsolatos tények és körülmények, valamint az eljá-
rást, a jogi körülményeket valamint a büntetést szabályozó jogi elôírások. Mérlegelnie
kell a mentô, enyhítô és súlyosbító körülményeket, valamint a beszámíthatóságot is. A
határozatnak legalább röviden tartalmaznia kell az indokokat, vagyis azt, hogy hogyan
jutott az ordinárius erre a döntésre. A döntés (vagy peres eljárásban az ítélet) meghoza-
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talához már nem elegendô az a „valószínûség”, amivel az elôzetes vizsgálatot vagy akár
magát az eljárást is megindították.632 A büntetést kimondó határozat meghozatalához az
ordináriusnak erkölcsi bizonyosságra kell jutnia. Amennyiben ez a bizonyosság nem
alakul ki benne, fel kell mentenie a vádlottat. Az adminisztratív eljárás egyik problémá-
ja pont az, hogy mivel a vizsgálati-nyomozati szakasz rövidebb, általában kevesebb ta-
nút hallgatnak meg és kevésbé van lehetôség a vád és védelem kifejtésére, elôfordulhat,
hogy az ordináriusban nem tud kialakulni az erkölcsi bizonyosság.633 Ha a vádlott ártat-
lansága bizonyosodik be, akkor az 1726. kánonnak megfelelôen ezt kell a határozatban
kimondani. Ha büntetést mondanak ki határozati úton, ahhoz hogy a határozat életbe
lépjen, közölni kell a vádlottal (54. kán.).634 A határozat szabályszerû közlése után az il-
letônek joga van a hierarchikus felfolyamodásra. Ezt az 1732–1739. kánonokban le-
írtaknak megfelelôen kell megtenni. Azokban az esetekben is, amikor a büntetést hatá-
rozati úton mondják ki, érvényesek a büntetés végrehajtásának elévülésérôl szóló
elôírások (1363. kán. 2. §), vagyis ha az elévülési idôn belül ezt nem közlik a vádlottal,
azt utólag már nem lehet végrehajtani. Ha az elévülés az eljárás során derül ki, ezt kell a
határozatban kimondani, és el kell bocsátani a vádlottat.635

A közigazgatási eljárást lezáró határozatnak tartalmaznia kell mindazokat, amiket az
1611–1612. kánonok írnak le az ítélettel kapcsolatban, de az érvényességhez csupán a
határozatokra vonatkozó elôírások betartása szükséges. A határozat nem szabályszerû
kiadása is elegendô ok a határozat elleni felfolyamodásra. 

b) Peres büntetôeljárás
Amennyiben az ordinárius a körülményeket mérlegelve úgy dönt, hogy mégis peres
büntetôeljárást kell indítania, az elôzetes vizsgálatot lezáró határozatban ezt kell kimon-
dania, és az elôzetes vizsgálat minden iratát át kell adnia az ügyésznek, hogy vádat
emelhessen. Ebben a határozatban meg kell neveznie, hogy milyen egyéb intézkedése-
ket alkalmazott a korábbiakban, valamint azt, hogy ezek miért nem vezettek eredmény-
re, és miért kell a bírói utat választani. Ha nem alkalmazott semmilyen korábbi intézke-
dést, akkor azt kell leírnia, hogy mik voltak az intézkedések elmaradásának okai.636

Minden ügyben lehet peres büntetôeljárást alkalmazni. Kötelezô ezt az utat választa-
ni a klerikusi állapotból való elbocsátás kimondása esetén, mivel ez természeténél fogva
örökös jóvátevô büntetés, és peres büntetô eljárást kell alkalmazni hivataltól való meg-
fosztás esetén is, ami szintén örökre szóló büntetésnek tekinthetô. 

Még az olyan büntetendô cselekmények tárgyalása esetén, amelyek klerikusi állapot-
ból való elbocsátással büntethetôk, bizonyos esetekben alkalmazható az adminisztratív
eljárás azzal a feltétellel, hogy a kiszabott büntetés nem a klerikusi állapotból való elbo-
csátás lesz, hanem csak annál enyhébb büntetést szabnak ki.
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Három, sôt öt fôbôl álló bírói testületnek (1425. kánon 1. §. 2°; 2. §) kell eljárnia
azokban az esetekben, amikor kiközösítés kimondásáról vagy kinyilvánításáról, illetve
klerikusi állapotból való elbocsátással büntethetô büntetendô cselekményekrôl tárgyal-
nak. Azonban lehetôség van arra ugyanezen kánon 4. §-a szerint, hogy meghatározott
feltételek esetén elsô fokon csak egyes bíró járjon el. 

Vannak olyan érvek, amikor nem közvetlenül a jog, hanem az emberi megfontolás
alapján tûnik hasznosabbnak a peres büntetôeljárás alkalmazása. Mivel a peres eljárás
nagyobb biztonságot ad az erkölcsi bizonyosság eléréséhez, ezért ha az ordinárius nincs
olyan mértékben az illetô bûnösségérôl az elôzetes vizsgálat végén meggyôzôdve, hogy
adminisztratív eljárást indítson, de a felmerült bizonyítékok alapján ártatlannak nyilvá-
nítani mégsem tudja, rábízhatja az ügyet a bíróságra. Különösen bonyolultabb esetben,
nagyobb szükség lehet a vádlott jogainak védelmére, amit a bírói eljárás jobban tud biz-
tosítani. Ilyen esetekben is a bírói utat célszerû választani, még akkor is, ha amúgy az
adminisztratív út is választható lenne. Ennek alapja, hogy a büntetôeljárás kötöttebb for-
mái több lehetôséget nyújtatnak a védekezésre, nagyobb garanciát nyújtanak az igazság
pontosabb felderítésére és a megfelelôbb büntetés kiszabására.

A büntetôeljárás során figyelembe kell venni a rendes egyházi peres (contentiosus)
eljárás elôírásait is, ha ez a dolog természetébôl fogva nem lehetetlen, továbbá a közjót
érintô ügyekre vonatkozó normákat is.637

2. A jóvátevô büntetések

Az egyházi büntetôjogban nem csupán a bûnös meggyógyítása a cél, hanem a megsér-
tett kánoni rend helyreállítása is. A jóvátevô büntetések olyan büntetések, amelyek köz-
vetlenül a büntetendô cselekmény jóvátételére irányulnak, hogy visszaállítsák a meg-
romlott erkölcsi rendet a büntetendô cselekmény elkövetése után, valamint hogy
beláttassák az elkövetôvel a saját tettének súlyát és elôsegítsék az okozott károk helyre-
hozatalát.638 Ezeknek a büntetéseknek az elsôdleges célja a közösség java, azaz a botrány
helyrehozatala és az igazságosság helyreállítása639, azaz az Egyház közösségének kien-
gesztelése az elkövetett büntetendô cselekmény miatt, továbbá hogy elrettentsenek
másokat a bûnelkövetéstôl. Az elkövetô megbüntetésén túl a jóvátevô büntetések sem
zárják ki azonban azt a célt, hogy a tettes meggyógyítását elôsegítsék.640 A jóvátevô bün-
tetések fogalmát az új CIC nem határozza meg, csak felsorolja ôket az 1336. kánonban,
de értelmezésük lényegében megegyezik a régi jogban szereplô megtorló büntetéseké-
vel. Az elnevezés – Nedungatt szerint – a változtatással nem jobb lett, hanem pont az el-
lenkezôje, mint korábban volt.641 Azáltal, hogy az új CIC már jóvátevônek nevezi a bün-
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tetést, jobban kifejezôdik a büntetések bûntôl megtisztító, jóvátevô hatása. Mivel a
jóvátevô büntetés meghatározott vagy meghatározatlan idôre, esetleg örökre van kiszab-
va, annak elengedése nem függ a tettes megjavulásától. A jóvátevô büntetések egy ré-
szét laikusokra is ki lehet mondani, ellentétben a felfüggesztéssel, mely csak klerikuso-
kat sújthat. Azonban vigyázni kell arra, hogy egy laikusra kimondott egyházi büntetés
nehogy világi jogi következményekkel járjon.642

Hangsúlyozzunk azonban, hogy ezek már valódi büntetések, az alkalmazásukhoz a
büntetôeljárási kánonok betartása szükséges, az ez ellen benyújtott felfolyamodásnak
vagy fellebbezésnek felfüggesztô hatálya van.

A CIC-ben szereplô jóvátevô büntetések a következôk: 

a) Tartózkodási hely kijelölése
Az egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodás tilalma vagy elôírása csak kleri-
kusokra vagy szerzetesekre szabható ki. Szerzetesek esetén a kényszerlakóhely kijelö-
lésekor tekintettel kell lenni az illetô rend saját szabályzatára. A bizonyos helyen való
tartózkodás elôírása megfelel a civil jogban levô bebörtönzésnek, elzárásnak, kényszer-
lakóhelynek vagy házi ôrizetnek. Egy ilyen büntetés alkalmazásának célja, hogy el-
kerüljék, hogy a megbüntetett személy viselkedése botrány forrása legyen, vagy hogy
eltávolítsák arról a helyrôl ahol fennáll a botrányokozás vagy a visszaesés veszélye. A
bizonyos helyen vagy területen való tartózkodás tilalma vagy elôírása – világi jogi meg-
fogalmazás szerint – olyan személyekre szabható ki, akik hatalmi viszonyban vannak az
Egyházzal. Azonban civiljogi problémákat vethet fel pl. egy nôs diakónusra kimondott
ilyen jellegû ítélet.643 Egy adott helyen való tartózkodás elôírása esetén szükség van az
illetô hely ordináriusának beleegyezésére, mivel az ordinárius csak a saját területe fölött
rendelkezik hatalommal, hacsak nem olyan házról van szó, amelyet az egyházmegyén
kívüli vezeklô vagy javításra szoruló klerikusoknak létesítettek. Amennyiben az a ház,
ahova a klerikust vagy a szerzetest küldenék egy exempt szerzetesrend tulajdona, a szer-
zetesi elöljáró számít ordináriusnak, akinek a beleegyezése szükséges.644 Ennek oka,
hogy a szerzetesi intézmények alapvetôen nem javító intézetek. E büntetés végrehajtásá-
hoz szükség van a megbüntetett személy közremûködésére is. Ha a megromlott igazsá-
gosság helyreállítása úgy is megtörténhet, hogy a tettest, akinek a személye összeférhe-
tetlen, eltávolítják abból a közösségbôl, ahol károkat okozott, más büntetésre már nem
feltétlenül van szükség. 

A tartózkodási hely meghatározásának büntetése azokban az esetekben lehet szüksé-
ges, ha egy papot pl. elmozdítanak a plébániájáról fegyelmi intézkedésként (lásd fent) és
megtiltják számára azt, hogy az elôzô helyére visszamenjen, vagy elôírják számára,
hogy csak az új területén belül tartózkodhat. 

Ez a büntetés szerzetesek esetén megelôzô intézkedésként is alkalmazható a 679. ká-
non alapján, amely megengedi, hogy a megyéspüspök igen súlyos és sürgôs okból kitilt-
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son egy szerzetest egyházmegyéje területérôl, ha annak nagyobb elöljárója, figyelmez-
tetés után ezt nem tette meg.

b) Megfosztás
Minden közösségnek megvan a joga arra, hogy tisztségviselôket válasszon, valamint
hogy azokat pozíciójuktól megfossza, ha méltatlanná válnak a szolgálatra, amit betöl-
tenek.645 Meg lehet fosztani valakit a hatalomtól, hivataltól, tisztségtôl, jogtól, kiváltság-
tól, felhatalmazástól, kegytôl, címtôl, jelvénytôl, még akkor is, ha az csupán tiszteletbe-
li. Olyan elônytôl fosztja meg ez a büntetés a vétkest, amit valamilyen formában kapott
és még birtokol. A megfosztást, mint büntetést csak akkor lehet alkalmazni, ha bebizo-
nyosodott, hogy az illetô büntetendô cselekményt követett el és azért a büntetendô cse-
lekményért ez a büntetés kiszabható. Nézzünk néhány példát a kánonban felsorolt meg-
fosztásokra.646 Az egyes csoportokon belüli felsorolás nem kimerítô.

– Hatalom: kiváltságok megadásával való visszaéléskor, megfosztás ettôl a hatalom-
tól (84. kán.). Meg lehet fosztani pl. valakit a kormányzati hatalomtól, ha az nem a hiva-
talához kapcsolódik. 

– Hivatal: megfosztás (196. kán.) pl. plébánosi, bírói, jegyzôi, hitoktatói stb. hivatal-
tól. Az egyházi hivatal a 145. kánon megfogalmazása szerint isteni vagy egyházi rende-
léssel tartós jelleggel alapított feladatkör, melyet lelki cél érdekében kell gyakorolni.
Akit hivatalra neveztek ki, szükség esetén ettôl a hivataltól megfosztható. Több kánon-
jogász a hivataltól való megfosztást, amit a 196. kánon említ, örökös büntetésnek tartja,
vagyis a hivataltól való megfosztást nem lehet adminisztratív úton, csak bírói úton ki-
mondani. Más kánonjogászok szerint a megfosztás, még a hivataltól való megfosztás is
lehet idôleges.647

– Tisztség: igehirdetôi, tanítói (762. kán.) tisztségtôl való megfosztás;
– Jog: megfosztás a szavazáshoz való jogtól648 (akár aktív, akár passzív) egy választá-

son, vagy a választás megerôsítésétôl (165. kán.), vagy egy hivatalara történô bemutatás
jogától (158. kán.);

– Kiváltság: megfosztás binálási vagy trinálási lehetôségtôl (905. kán. 2. §), vagy
cenzúrák elengedésére kapott felhatalmazástól (1354. kán. 2. §), saját kápolna fenntartá-
sának lehetôségétôl;649

– Felhatalmazás: megfosztás a bérmálás kiszolgáltatására kapott felhatalmazástól
(887. kán.), gyóntatási felhatalmazástól (967–974. kk.), vagy házasságnál való közre-
mûködéstôl (1111. kán.);

– Kegy: megfosztás felmentés (70. kán.) vagy búcsú (306. kán.) megadásától;
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– Cím: megfosztás pátriárkai vagy prímási (438. kán.) címtôl, vagy egyházmegyei cí-
mek esetén kanonoki, apáti, préposti stb. címtôl. Mivel bevett gyakorlat az Egyházban
különféle címek és rangok adományozása, pl. címzetes kanonok, címzetes esperes stb.,
megfelelô büntetés lehet, ha ezeket a címeket nemcsak jutalomként vagy elismerésként
adományozzák, hanem bizonyos törvénytelenségek esetén vissza is vonják. Ezeket a cí-
meket a megyéspüspök adja, így saját hatáskörében vissza is veheti.

– Jelvény: megfosztás a pl. a fenti címekkel járó jelvények (506. kán. 2. §.) viselésé-
tôl, vagy akár magának az egyházias öltözék viselésétôl650, ami olyan esetekben alkal-
mazható mellékbüntetésként, ha megfosztások vagy eltiltások után az illetô továbbra is
papi funkciókat akarna végezni;

A hatalomtól, hivataltól vagy felhatalmazástól való megfosztás következménye,
hogy az illetô a megfosztás után érvénytelenül végzi az ehhez kapcsolódó cselekménye-
ket. Ez több, mint az egyszerû eltiltás, hisz az csak meg nem engedetté teszi a cselekedetet. 

Véleményünk szerint a hivataltól való megfosztás nem feltétlenül örökös büntetés,
hiszen az a megyéspüspök, aki az illetôt (akár a bíróságán keresztül) megfosztotta hiva-
talától, bármikor visszahelyezheti ôt ugyanabba a hivatalba. Nem foszthatja meg attól 
a hivataltól, ami nincs neki alárendelve (1338. kán. 1. §), de oda ki sem nevezheti
(147–148. kán). A klerikusi állapotból való elbocsátás más eset. Ha a megyéspüspök
(bíróságán keresztül) megfoszt valakit a klerikusi állapotból, maga nem veheti ôt vissza,
azt csak az Apostoli Szentszék teheti meg (293. kán), tehát igazából a klerikusi állapot-
ból való elbocsátás is csak annyiban tekinthetô örökös büntetésnek, hogy az alkalmazó
hatóság nem tudja az illetôt visszavenni a klerikusi állapotba, mint ahogy vissza tudná
helyezni az eredeti hivatalába. Azonban ha az „örökös” szót a „meghatározott (vagy
meghatározatlan) idôre kiszabott” kifejezés ellentéteként értelmezzük, valóban örökös-
nek kell venni a klerikusi állapotból való elbocsátást és a hivataltól való megfosztást is,
hiszen egyiket sem lehet (de legalábbis nem szokták) meghatározott vagy meghatározat-
lan idôre kiszabni. 

Emellett a „megfosztás” többféle lehet. Megfosztható valaki címtôl, jelvénytôl is.
Vajon ezt a megfosztást is örökös büntetésnek kell venni? Ha igen, ezt is csak peres úton
lehet kimondani. Viszont furcsa lenne azt állítani, hogy teljes bírói büntetô eljárást kell
lefolytatni ahhoz, hogy valakit egy egyházmegyei címtôl vagy jelvénytôl (pl. címzetes
esperes) megfosszanak. Igaz, a CCEO 1402. kánon 2. §-a szerint címtôl és jelvénytôl
nem lehet senkit megfosztani peren kívüli eljárással, de ez, mivel a Keleti Codexben
van, a latin egyházra nem érvényes.

Igaz azonban, hogy az 1419. kánon 1. §-a értelmében minden egyházmegyében maga
a megyéspüspök az elsôfokú bíró. Ha ebbôl a megközelítésbôl indulunk ki, maga me-
gyéspüspök bíróként szerepelhet az eljárásban. Ha betartja a büntetôperre vonatkozó
elôírásokat, szabályosan részt vesz az ügyvéd és ügyész, a hozott döntés pedig ítélet
lesz, akkor a büntetés kiszabása, noha ugyanattól a személytôl származik, mégsem hatá-
rozati, hanem bírói úton történt. Így örökre szóló jóvátevô büntetést is lehet egyszerûb-
ben kimondani.
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A másik oldalról nézve pedig a gyakorlatban egyáltalán nem szükséges a hivataltól
való megfosztás büntetését alkalmazni, hiszen az ordináriusnak joga és lehetôsége van
arra, hogy az illetôt egyszerûen elmozdítsa abból a hivatalból. Az eredmény mindkét
esetben ugyanaz: az illetô megválik a hivataltól és nem kap automatikusan más funk-
ciót, a kiváltó oka pedig ugyanaz: a büntetendô cselekmény, ami, mint súlyos ok (193.
kán. 1. §) az elmozdítás alapjaként szolgálhat.

c) Eltiltás
Az eltiltás és a megfosztás között a jelentôs különbség, hogy az eltiltás esetén az illetô
továbbra is birtokolja az adott címet vagy hivatalt stb., de megengedetten nem élhet ve-
le, a megfosztás esetén viszont elveszít azt. Lehetséges, hogy valakit nem megfosztanak
a felsoroltaktól, hanem csupán eltiltják az illetôt ezeknek a gyakorlásától, illetve egy bi-
zonyos helyen vagy egy bizonyos helyen kívül való gyakorlásától. Ez utóbbi esetben
nem teljes eltiltásról, hanem a gyakorlás korlátozásáról van szó. Az eltiltás (vagy kor-
látozás) nem teszi a cselekményt érvénytelenné. Az 1336. kánon 2. §-a alapján csak az
eltiltások lehetnek önmaguktól beállók. Az e két pontban felsorolt megfosztások és tilal-
mak soha nem érintik azokat a hatalmakat, hivatalokat, tisztségeket, jogokat, kiváltságo-
kat, felhatalmazásokat, kegyeket, címeket, jelvényeket, amelyek nincsenek alávetve a
büntetést rendelô elöljáró hatalmának (1338. kán. 1. §; CCEO 1430. kán.). Nem foszthat
meg pl. egy püspök valakit pápai címtôl vagy kiváltságtól, valamint olyan jótól, amit az
illetô személy olyan elöljárótól kapott, aki nincs alárendelve a büntetést kimondónak, pl.
nem tiltható el egy másik egyházmegyébôl származó felhatalmazástól vagy feladattól.
Nem lehet senkit sem megfosztani a rendi hatalomtól, mégpedig azért, mert az egyházi
rend szentsége eltörölhetetlen jegyet (character indelebilis) hagy hátra; a rendi hatalom
gyakorlásától csak eltiltani lehet valakit. Nem lehet továbbá megfosztani a bûnöst az
akadémiai fokozattól, akkor sem, ha megfosztják attól a hivataltól, aminek a betöltésé-
hez az adott fokozat kellett. Ennek oka azonban nem ontológiai, hanem inkább embe-
riességi. Egy tudományos fokozat elvonása civiljogi problémákat is eredményezhet. El
lehet azonban tiltani az illetôt attól, hogy bármely oktatási intézményben szent tudomá-
nyokkal kapcsolatos tárgyat tanítson, vagy attól, hogy katolikus intézményben tanítson. 

Az eltiltás lehetséges olyan formában is, hogy az illetô számára a mûködést csak egy
bizonyos területre engedélyezik, vagy megtiltják számára, hogy egy bizonyos területen
belül mûködjön. Ez utóbbi esetben nem teljes eltiltásról, hanem a gyakorlás korlá-
tozásáról651 van szó. Sem az eltiltás, sem pedig a korlátozás nem teszi a cselekményt ér-
vénytelenné. Ilyen korlátozás képzelhetô el olyan esetben, amikor egy papot büntetô
szankcióként áthelyeznek vagy elmozdítanak egy plébániáról, és megtiltják számára azt,
hogy a régi helyén mûködjön, vagy kizárólag az új területén való mûködést engedélye-
zik. Amennyiben az illetô ennek a tiltásnak nem engedelmeskedik, az 1393. kánon alap-
ján büntethetô, illetve további, súlyosabb fegyelmi intézkedéseket lehet vele szemben
alkalmazni. 

144

651 WOESTMAN, W. H., Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process, 58.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 144



Az eltiltásnak, mint jóvátevô büntetésnek az elônye, hogy mivel nem elsôsorban az
elkövetô hozzáállásán múlik az alkalmazásának idôtartama, és az elöljáró szabadon al-
kalmazhatja ôket, olyan idôtartamra, amennyire jónak látja, valamint egyszerû módon
meg is szüntetheti azokat, pl. újra megadhatja a fakultásokat, ezért ezek az intézkedések
is idôlegesnek tekinthetôk. Ezek a tilalmak szükség esetén a cenzúrákhoz hasonló mó-
don felfüggesztôdhetnek az 1335. kánon szerint.

d) Büntetô áthelyezés más hivatalba
Az egyik hivatalból a másikba való áthelyezés önmagában nem büntetés, hanem egysze-
rû közigazgatási intézkedés (190–191. kk). Akkor számít jóvátevô büntetésnek, ha egy
büntetendô cselekmény büntetéseként rótták ki. Elôfordulhat azonban az is, hogy az át-
helyezés oka egy büntetendô cselekmény, vagy annak a következménye, de az áthelye-
zést mégsem büntetésként alkalmazzák. Ilyen esetben fegyelmi intézkedésrôl van szó:
amikor az 1341. kánon szellemében az ordinárius egyéb lelkipásztori eszközt használ a
büntetés céljának elérésére. Az egyházi hatóságok többnyire egyszerû egyházkormány-
zati intézkedésként hajtják végre az áthelyezést, nem pedig büntetô eljárás folyománya-
ként. Áthelyezést vagy elmozdítást, mint egyszerû közigazgatási intézkedést büntetés
helyett alkalmazni akkor tûnik célszerûnek, ha ilyen módon a büntetés céljai kellôkép-
pen elérhetôk.652 Mindenképpen szükséges, hogy az áthelyezést elrendelô határozatból,
ha az nem büntetô határozat volt, kitûnjön, hogy azt egyszerû közigazgatási intézkedés-
ként vagy fegyelmi intézkedésként alkalmazták. Ennek módja lehet az is, hogy magában
a határozatban írják le a fegyelmi intézkedés tényét, vagy egy elôzetesen kiadott figyel-
meztetés vagy büntetô parancs után, amit az egyházmegye titkos levéltárában helyeznek
el, a figyelmeztetést vagy parancsot kiadó határozat iktató számára hivatkoznak az áthe-
lyezô határozatban. Az írásbeliség, pontosabban a két határozat közti kapcsolat nyilván-
valóvá tétele nem érvényességi feltétel, hanem a bizonyíthatósághoz szükséges. 

A kánon nem beszél arról, hogy a más hivatalba való helyezés történhet-e magasabb
hivatalba, vagy csak alacsonyabba. A CIC (1917) 2298. kánon 3°-ban653 büntetô áthelye-
zés csak alacsonyabb hivatalba volt lehetséges.654 Kérdés az, hogy ez most mennyire kö-
vetendô elôírás? Di Mattia szerint most sem lehet senkit magasabb hivatalba helyezni.655

Borras szerint e kánon úgy alkalmazandó, hogy „ne helyezzenek” büntetô eljárás ered-
ményeként valakit magasabb hivatalba.656 Ugyanezen a véleményen van Calabrese is.657

A másik kérdés azonban az, hogy vajon mi számít magasabb hivatalnak? Tekintettel ar-
ra, hogy nincs egyértelmû, jogilag meghatározott hierarchia a különféle egyházi hivata-
lok között, nem állapítható meg, hogy melyik hivatal az alacsonyabb, és melyik a maga-
sabb, leszámítva azokat az eseteket amikor a logikus emberi gondolkodásmód rendeli
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egyiket a másik alá vagy fölé (pl. a helyettes mindig alacsonyabb, mint a vezetô beosz-
tás). Mivel a kisebb feladattal kevesebb felelôsség is jár, ezért az alacsonyabbnak tartott
hivatal könnyebb, egyszerûbb is lehet egyben. 

Edward Peters szerint az 1336. kánon 1. § 4°-a, mely a büntetô áthelyezést tartalmaz-
za tökéletesen helyettesíthetô lenne ugyanezen paragrafus 2°-ával, amely a megfosztás-
ról beszél,658 különösen annak fényében, hogy a más hivatalba való helyezés egyszerû
közigazgatási intézkedéssel kivitelezhetô.

e) Elbocsátás a klerikusi állapotból
A klerikusi állapotot kegyként vagy büntetésként lehet elveszíteni. A büntetésként létre
jövô elbocsátás során az illetô a klerikusi állapottal járó összes jogokat és kötelességeket
elveszíti, kivéve a nôtlenség kötelezettségét, ami külön eljárást igényel (292–293. kk). 
A kegyként történt elbocsátás esetén a jogok és kötelezettségek alóli felmentés egyben a
nôtlenség alóli felmentést is magába foglalja.

Klerikusi állapotból való elbocsátást kimondani csak peres büntetô eljárással lehet.
Klerikusi állapotból való elbocsátást a latin jogban részleges törvénnyel nem lehet elren-
delni, szemben a CCEO-val, ahol ez a tiltás nem szerepel (CCEO 1405. kán). A CCEO-
ban az elbocsátással kapcsolatban több eljárás is van.659

Amikor az egyetemes jog meghatározatlan büntetést tartalmaz, a részleges jog nem
mondhat ki klerikusi állapotból való elbocsátást. A latin egyetemes törtvények tételesen
felsorolják azokat a büntetendô cselekményeket, amiknek a büntetéseként a klerikust el
lehet bocsátani a klerikusi állapotból:

– Hitehagyás, eretnekség vagy szakadárság esetén (1364. kán. 2. §);
– Ha az átváltoztatott színeket meggyalázza vagy szentségtörô célra elviszi vagy ma-

gánál tartja (1367. kán.);
– Ha a római pápa elleni fizikai erôszakot követ el (1370. kán. 1. §);
– Ha a gyónás folyamán vagy annak alkalmából vagy annak ürügye alatt a gyónót a

hatodik parancsolat elleni bûnre csábítja (1387. kán.);
– Ha akár csak polgárilag is házasságot kísérelt meg (1394. kán. 1. §);
– Ha ágyasságban, vagy más, a hatodik parancsolat elleni külsô bûnben botrányosan

kitart (1395. kán. 1. §)
– Ha a hatodik parancsolat ellen, erôszakkal, fenyegetéssel, nyilvánosan vagy tizen-

nyolc éven aluli kiskorúval követett el büntetendô cselekményt (1395. kán. 2. §).
Nem lehet klerikusi állapotból való elbocsátással büntetni az 1397. kánonban leírt

büntetendô cselekményeket, noha ez a kánon az 1336. kánonra hivatkozik. De mivel az
1397. kánon az 1336. kánonból csak a megfosztást és a tilalmat nevezi meg, ezért úgy
tûnik a 18. kánonban megkövetelt szoros értelmezés miatt, hogy itt a klerikusi állapotból
való elbocsátás örökös jóvátevô büntetése nem alkalmazható.
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Az 1394. kán. 1. § és 1395. kán. 1. §-ban leírt büntetendô cselekmények esetén, ah-
hoz, hogy a klerikusi állapotból való elbocsátás alkalmazható legyen, elôtte figyelmez-
tetést kell az ordináriusnak alkalmaznia. 

Amikor a legsúlyosabb büntetés, a klerikusi állapotból való elbocsátás kiszabása is
szóba jöhet, igen gondosan kell mérlegelni, hogy vajon valóban olyan botrányos bûnrôl
van-e szó, és az igazságosság olyan mértékben romlott-e meg, ami megköveteli ennek
az örökös jóvátevô büntetésnek a kiszabását. Ezen büntetés alkalmazása esetén sem sza-
bad elfelejtkezni a mentô vagy enyhítô körülményekrôl, amik lényegesen befolyásolhat-
ják az illetô büntethetôségét. A klerikusi állapotból való elbocsátásnak, tehát tényle-
gesen a legutolsó büntetésnek kell lennie, amikor már semmilyen más büntetés sem
használ.660 A büntetés kiszabása csak bírói úton történhet, és a 1425. kán. 1. § 2° szerint
legalább három tagú bíróságnak kell döntenie. A házassági eljárássokkal ellentétben vi-
szont nem szükséges az elsô fokon hozott ítéletet második fokon megerôsíteni. A ki-
mondott ítélet természetesen megfellebbezhetô. A klerikusi állapotból elbocsátott sze-
mélyt a latin Egyházban csak az Apostoli Szentszék leirata veheti vissza a klerikusok
közé (293. kán.), míg a keleti Egyházakban ezt a pátriárka is megteheti a püspöki szinó-
dus, vagy sürgôs esetben az állandó szinódus beleegyezésével. Azonban ha a klerikusi
állapotból való elbocsátást az Apostoli Szentszék adta ki, akkor csak ô veheti vissza az
illetôt. A celibátus alóli felmentés azonban a mind a nyugati, mind a keleti jogban a pá-
pának van fenntartva a CIC 291., illetve a CCEO 396. kánonja alapján. 

Bizonyos esetekben a klerikusi állapotból való elbocsátás tûnik a legjobb megoldás-
nak. Ilyen lehet az, ha az illetô kifejezetten makacsságot tanúsít a büntetendô cselek-
ményben való kitartásban vagy akár az eljárás során,661 ha az egyházi közösséget ért (lel-
ki) kár vagy botrány olyan mérvû, hogy más büntetés nem elegendô, fôleg olyankor, ha
az illetôt nem is lett volna szabad felszentelni.662 Ha egy pap pszichésen vagy más okból
végképp nem gyógyítható, nem tud vagy nem képes a saját betegségével szembenézni,
és nem tud papként szolgálni, akkor az elöljáró feladata, hogy segítse a társadalomba va-
ló bekapcsolódását, akár a laikusi állapotba való visszahelyezés elômozdításával is.663

Azokban az esetekben, amikor olyan büntetendô cselekmény elkövetésével vádolják a
klerikust, ami alapvetôen nem büntethetô klerikusi állapotból való elbocsátással, de
mégis olyan mértékben zavarja meg a közösség életét, hogy más büntetéssel kellô haté-
konysággal nem büntethetô, az ordinárius javasolhatja az illetô klerikus számára, hogy
maga kérvényezze a klerikusi állapotból való elbocsátást, és így, az önkéntes elbocsátás
eljárása folytatható le. Amennyiben a klerikus ennek nem engedelmeskedik, akkor az
ordinárius a Szentszékhez fordulhat, és kérvényezheti a Szentszéket, hogy az adott ügy-
re engedélyezze a klerikusi állapotból való elbocsátás büntetését. A Klerikusi állapotból
való elbocsátással kapcsolatban három kongregáció lehet az illetékes: a Hittani Kongre-
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gáció, a Kléruskongregáció, illetve az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelem kongregá-
ciója.664

Mivel a felfüggesztés csak klerikusokra alkalmazható, amikor valakit a klerikusi álla-
potból elbocsátanak, akár büntetendô cselekmény büntetéseként, akár leirattal, azzal a
felfüggesztés büntetése automatikusan megszûnik.665

f) A jóvátevô büntetésre vonatkozó általános szabályok
Az 1313. kánon 2. §-a szerint a jóvátevô büntetések 1336. kánonban levô felsorolása
nem taxatív, mivel törvénnyel más jóvátevô büntetést is lehet rendelni, amelyek valami-
lyen lelki vagy anyagi jótól fosztják meg az elkövetôt, és az Egyház természetfeletti cél-
jának megfelelnek. Egyes kánonjogászok szerint a jóvátevô büntetések – az elsôt kivéve
– természetüknél fogva mind örökre szólóak.666 Azonban a CIC-ben nincsenek konkré-
tan meghatározva, hogy mely jóvátevô büntetések számítanak örökre szólónak, a kleri-
kusi állapotból való elbocsátás kivételével, ami egyértelmûen annak vehetô. Bár, ahogy
fentebb olvastuk, a klerikusi állapotból elbocsátott személyt is vissza lehet venni a kleri-
kusi állapotba az Apostoli Szentszék leiratával, ezért ezt a büntetést sem lehet abszolút
értelemben örökösnek tekinteni, illetve a hivatalától megfosztott személy (196. kán.) is
visszahelyezhetô késôbb ugyanabba a hivatalba, mégis ezeket örökös büntetésnek tart-
juk, ezért nem lehet idôleges klerikusi állapotból való elbocsátásról, vagy idôleges hiva-
taltól való megfosztásról beszélni.667

Az 1336. kánonban felsorolt jóvátevô büntetések (az imént említett két büntetés kivé-
telével) lehetnek idôlegesek, azaz meghatározott vagy meghatározatlan idôre szólók,
ennek következtében határozati úton is alkalmazhatók. Amennyiben az ordinárius vala-
kit megfoszt vagy eltilt az 1336. kánon 2–3°-ban leírtaktól, az ezt elrendelô határozatban
vagy ítéletben egyértelmûen közölni kell, hogy ez idôleges vagy örökös. Az idô megha-
tározatlanságát az alábbi módon is meg lehet fogalmazni: „Amíg a botrány fennáll.”668

Amennyiben az ordinárius úgy látja, hogy az idôleges jóvátevô büntetés nem vezet kellô
eredményre, örökös jóvátevô büntetést is kimondhat, de azt már nem teheti meg határo-
zati úton, hanem csak büntetô eljárás során hozott ítéletben. Megteheti azt is, hogy az
idôleges jóvátevô büntetés idôtartamának lejártakor határozatilag meghosszabbítja azt,
de csak akkor, ha az 1342. kánon 1. §-ában leírt feltételek (azaz a büntetés nem örökre
szól, vagy határozati úton való alkalmazása nem tilos) fennállnak.669 Meghatározott idô-
re kiszabott jóvátevô büntetés pl. a más alárendeltjének engedély nélküli felszentelésére
hozott büntetés, a szentelô egy évig el van tiltva a szent rend kiszolgáltatásától (1381.
kán.). Ez a büntetés az egyetlen, önmagától beálló jóvátevô büntetés a CIC-ben.
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A jóvátevô büntetés megszûnése eltér a gyógyító büntetések megszûnésétôl. Elenge-
désük, a cenzúrákkal ellentétben, nem függ a tettes makacsságának megszûnésétôl. A
jóvátevô büntetés megszûnik, ha elmúlt az az idô, amire kiadták, vagy megszûnhet
kegyelemmel.670 Elengedésük nem elsôsorban az elkövetô hozzáállásán múlik, hanem az
egyházi hatóságon, aki elengedheti azt abban az esetben, hogyha úgy látja, hogy a meg-
romlott igazságosság helyreállása megtörtént.671

3. A felfüggesztés

Noha a felfüggesztés (suspensio) hatásaiban nagyon hasonló a jóvátevô büntetésekhez,
a mai jog már nem tekinti jóvátevô büntetésnek a CIC (1917)-szel ellentétben, ahol a
felfüggesztés még azok között, az akkori elnevezést használva, a megtorló büntetések
között szerepelt. A mai jogrendben a felfüggesztést már gyógyító büntetésnek, azaz cen-
zúrának tartjuk. A cenzúrák sajátos büntetések a kánonjogban. Olyan büntetések, ame-
lyeknek a célja, gyógyító mivoltukból kifolyólag az elkövetô megjavítása, makacsságá-
nak megváltoztatása. Általában lelki javaktól fosztják meg a tettest, amiknek azonban
külsô jelei is vannak (pl. szentségektôl való eltiltás), közvetve azonban anyagi javaktól
való megfosztást is jelent, ha az illetô elveszíti azt a hivatalt, amiért javadalomban része-
sült. Nem foszt meg viszont olyan lelki javaktól, amik nem tartoznak a pozitív jog hatás-
körébe, mint pl. megszentelô kegyelem, a felszenteltség, érdemek.672 Cenzúrákat a tör-
vényhozó csak a legnagyobb mérséklettel és igen súlyos cselekményekre rendelhet
(1318. kán.). Általában a gyógyító büntetések azok, amik önmaguktól beálló büntetés-
ként jelennek meg a CIC-ben. A cenzúra alkalmazása nagy részben különbözik a koráb-
biakban felsorolt jóvátevô büntetésektôl, mivel ezek csak az illetô makacssága esetén al-
kalmazhatók. A makacsságról az ordinárius úgy gyôzôdhet meg a kánoni elôírások
szerint, hogy az 1347. kán. 1. §-a alapján legalább egyszer elôzetes figyelmeztetésben
részesítette az illetôt, idôt hagyva a megjavulásra, hogy a makacssággal hagyjon fel.
Amennyiben a makacsságtól való elállás nem történt meg, a cenzúra kimondható. Ön-
maguktól beálló cenzúrák esetén maga a törvény jelenti az elôzetes figyelmeztetést. A
cenzúrát csak akkor lehet elengedni, de akkor el is kell engedni, ha az elkövetô felha-
gyott a makacssággal (1358. kán. 1. §). Ezekbôl az is következik, hogy nem lehet ki-
szabni ôket teljesen megszûnt magatartás miatt, sem pedig örökre vagy meghatározott
idôre, hiszen természetükbôl fakadóan meghatározatlan idôre szólnak: addig vannak
életben, amíg a tettes meg nem javul, vagyis a makacssággal fel nem hagy. A CIC há-
romféle cenzúrát ismer: a kiközösítést, az egyházi tilalmat és a felfüggesztést. A CCEO
1431. kánonja a kiközösítésben megkülönbözteti a kisebb (minor) és a nagyobb (maior)
kiközösítést. Ez utóbbi a kisebb kiközösítés tilalmaihoz más, komolyabb eltiltásokat is
hozzáfûz. A kisebb kiközösítés némileg hasonló a CIC interdictumához, vagyis egyházi
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tilalmához (1332. kánon), ami viszont a CCEO-ban nem szerepel. A CCEO kisebb kikö-
zösítése idôre is kiszabható,673 ellentétben a latin joggal, ahol kiközösítést, mint cenzúrát
idôre kiszabni nem lehet. Mivel a kiközösítés és az egyházi tilalom hatásai oszthatatla-
nok, és mint büntetések, a legsúlyosabbak, különösen a kiközösítés,674 nem foglalkozunk
velük. A felfüggesztés hatásai azonban oszthatók, ezért részletesebben áttekintjük, hogy
milyen részeges felfüggesztés az, amit az ordinárius alkalmazhat a büntetések céljának
elérése érdekében. 

A felfüggesztés a CIC-ben csak klerikusokra szabható ki, ellentétben a CCEO 1432.
kánonjával, ahol felfüggesztéssel laikust és szerzetest is lehet büntetni, ha valamilyen
egyházi funkciót gyakorolnak.675 Mivel a mai egyházi gyakorlatban egyre több helyen
lehet találkozni olyan szolgálattevôkkel (világi lelkipásztori kisegítôk, akolitusok, hit-
oktatók stb.), akik valamilyen egyházi szolgálatot látnak el, amik az istentiszteleti-lelki-
pásztori munka területén vannak (pl. civil áldoztatók, felolvasók, temetést végzôk stb.),
de nem klerikusok, felfüggesztéssel nem büntethetôk. Azonban van lehetôség arra, hogy
az 1336. kánon 1. § 2–3°-ban leírt büntetésekkel a felfüggesztéshez hasonló módon bün-
tessék ôket. Ennek megszûnése nem az illetô makacsságának, hanem a büntetést alkal-
mazó hatóság döntésének a függvénye, ellentétben a felfüggesztéssel, melyet a makacs-
ság megszûntekor el kell engedni. Ezzel szemben a CCEO 1402. kánon 2. §-a kimondja,
hogy a keleti jogban lehetôség van a felfüggesztés meghatározott idôre történô kiszabá-
sára is. 

A CIC (1917) a 2279. kánonban676 részletesen felsorolta, hogy milyen felfüggeszté-
sek lehetségesek. Bár ezek egy része manapság már nem alkalmazható, mégis irányt ad-
hat a felfüggesztések terjedelmének meghatározásában. 

A felfüggesztés, ami lehet teljes vagy részleges az eset súlyosságának figyelembevé-
telével, eltilt:

1. a rendi hatalom összes vagy bizonyos cselekményeinek gyakorlásától. A rendi ha-
talomhoz kapcsolódó cselekedetek a következôk: 

– a Legszentebb Eucharisztia (szentmise) bemutatása; 
– szentségek és szentelmények kiszolgáltatása; 
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– házasságkötésnél való közremûködés; 
– igehirdetés. 
2. az Egyházkormányzati hatalom összes vagy bizonyos cselekményeitôl. Ez a bün-

tetés általában csak tiltó hatású, mégis, a felfüggesztést kilátásba helyezô törvény vagy
parancs elrendelheti, hogy az illetô az ítélet után ne hozhasson érvényesen kormányzati
intézkedést, azonban a szent rendek gyakorlásától való felfüggesztésbe nem tehet az
elöljáró érvénytelenítô záradékot.677 A CCEO 1432. kánonjának 3. §-a szerint a felfüg-
gesztés a végzett cselekmények érvényességét nem érinti. A kormányzati hatalom, ami-
tôl a felfüggesztés eltilt, lehet törvényhozói, végrehajtói és bírói (135. kán. 1. §), vala-
mint lehet rendes saját, rendes helyettesi vagy megbízotti hatalom (131. kán 1–2. §).
Felfüggeszthetô egy klerikus a bírói hatalom gyakorlása alól, vagy a végrehajtó hatalom
különféle fajtái alól. Törvényhozói hatalommal csak püspök rendelkezik, ezért az ilyen
jellegû felfüggesztés a pápának van fenntartva (1405. kán. 1. § 3°).

3. valamilyen hivatallal járó összes vagy bizonyos jogok vagy feladatok gyakorlásá-
tól. A hivatalon jelen esetben a 145. kánonban leírt egyházi hivatalt kell érteni. A hivatal
betöltése esetén korlátozható az ahhoz tartozó funkciók gyakorlása részleges felfüg-
gesztéssel. Ez nem mozdítja el az illetôt a hivatalból, nem is szünteti meg a hatalmát,
csak a gyakorlását korlátozza. A hivataltól való megfosztás vagy az onnan való elmoz-
dítás külön büntetô vagy fegyelmi intézkedésként alkalmazandó. Amennyiben a helyi
ordináriust vagy plébánost függesztik fel a hivatalából, az 1109. kánon külön rendelke-
zése értelmében, ha a felfüggesztést már kimondták vagy kinyilvánították, az a házas-
ságkötésnél való közremûködésük érvénytelenségét vonja maga után. A hivatallal járó
jogok vagy feladatok alóli felfüggesztés terjedelme igen széles skálán mozog, tekintettel
a hivatalok különbözôségére. 

4. a jövedelem, fizetés, díjazás vagy más hasonlók felvételétôl. Ha egy felfüggesztés
ettôl tilt el, akkor a felfüggesztett személynek vissza kell téríteni mindazt, amit törvény-
telenül felvett, abban az esetben is, ha ezt jóhiszemûen tette. A felfüggesztés késôbbi el-
engedése esetén sem kapja meg az illetô azokat a javakat, amiket az 1333. kán. 4. §-a ér-
telmében elveszített,678 kivéve, ha a felfüggesztés valami oknál fogva érvénytelen volt,
vagy az illetô ártatlannak bizonyult.

Mivel a felfüggesztés hatásai nem mindig egységesek vagy oszthatatlanok, ezek az
eltiltások megjelenhetnek egyenként vagy egymással összekapcsolva is. Így az eltiltá-
sok nagyon sokfélék lehetnek, attól függôen, hogy milyen hatalom vagy hivatal végzése
alól függesztik fel a megbüntetettet. A részleges felfüggesztés több lehetôséget ad az
elöljárónak, hogy pontosabban személyre szabott intézkedéseket hozzon. Amikor egy
részleges felfüggesztést alkalmaznak, az csak arra vonatkozik, amire kimondták, vagyis
a kormányzati intézkedések meghozatalától való eltiltás nem tilt el a szent renddel kap-
csolatos cselekmények végzésétôl és fordítva.679

151

677 GARCZAREK W., Lo sospensione penale (cc. 1333–1334) nel Codex Iuris Canonici del 1983, in Apollinaris
76 (2003) 391.

678 AYRINHAC, H. A. – LYDON, P. J., Penal Legislation, 114.
679 GARCZAREK, W., Lo sospensione penale, 392.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 151



A felfüggesztés törvényben vagy parancsban való kilátásba helyezéskor, de legké-
sôbb annak kimondásakor meg kell jelölni azt, hogy a felfüggesztés mitôl való eltiltással
jár. Azt a törvényt, ami olyan önmagától beálló felfüggesztést helyez kilátásba, ahol nin-
csenek meghatározások vagy korlátozások a felfüggesztéshez fûzve, úgy kell értelmez-
ni, hogy az ilyen esetben létrejövô felfüggesztés az összes lehetséges tiltó hatással jár,
de nem vonja maga után önmagában a kormányzati intézkedések érvénytelenségét. Pa-
ranccsal nem lehet önmagától beálló, minden tiltó következményt magával hozó felfüg-
gesztést kilátásba helyezni. A részleges felfüggesztés, mely csak bizonyos cselekedetek
végzésétôl tilt el, nem számít súlyosabb büntetésnek.680 Ha az önmagától beálló felfüg-
gesztést utólag kinyilvánítják, a kinyilvánító ítéletben konkretizálni kell az eltiltásokat.

A feladatok gyakorlásának korlátozása lehetséges olyan formában is, hogy az illetô
számára a mûködést csak egy bizonyos területre engedélyezik, vagy megtiltják, hogy
egy bizonyos területen belül mûködjön.681

A felfüggesztéssel kiszabott eltiltások sohasem érintik: 
– az olyan hivatalokat vagy kormányzati hatalmat, amely nincs alávetve a büntetést

rendelô elöljáró hatalmának; (pl. pápai jogok vagy kegyek, más megyéspüspöktôl kapott
felhatalmazások). Ennek megfelelôen a felfüggesztés területileg sem egyetemes: azaz
egy másik egyházmegyében szolgáló klerikust, ha saját egyházmegyéjében felfüggesz-
tenek bizonyos hivatal gyakorlásától, a másik egyházmegyében elnyert funkciói alól
nincs felfüggesztve.682 A rendi hatalom cselekményeitôl való felfüggesztés azonban nem
területi hatályú, azaz nemcsak a kiszabó hatóság területére vonatkozik.683

– a tettest hivatalánál fogva megilletô lakhatási jogot;
– a felfüggesztett személy hivatalához esetleg hozzátartozó javak kezelési jogát, ha a

büntetés önmagától beálló.
Egyes kánonjogászok között felvetôdött a kérdés, hogy bár a felfüggesztés nem jóvá-

tevô büntetés az egyetemes törvényben, részleges törvénnyel lehet-e felfüggesztést,
mint jóvátevô büntetést létrehozni? Woestman szerint egy olyan jóvátevô felfüggesztés,
ami teljesen eltilt a rendi és kormányzati hatalom, valamint a jogok gyakorlásától, telje-
sen ellenkezik a CIC szellemével. Azonban úgy tûnik, hogy a törvényhozó fenntartja an-
nak a lehetôségét, hogy részleges törvénnyel létre lehessen hozni olyan jóvátevô bünte-
tést, ami a felfüggesztésnek, mint cenzúrának bizonyos hatásait lépteti életbe.684 Mi
másként fogalmazzuk meg a kérdésre a választ: A jóvátevô büntetések között szereplô
„eltiltás” igazából a felfüggesztésben felsorolt összes eltiltásra alkalmazható, ami azt je-
lenti, hogy eltiltással a felfüggesztés összes hatása életbe léptethetô, jóvátevô büntetés-
ként, azzal a különbséggel, hogy ezekhez nem kapcsolható az 1333. kánon 2. §-ában
levô, kormányzati intézkedéseket érvénytelenítô záradék.
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680 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1. 388 (DE PAOLIS).
681 DANEELS, F., Alcune osservazioni sul processo penale canonico, 199.
682 FARIS, J.. D., Penal Law in the Catholic Churches, 69.
683 BÁNK J., Kánoni jog, II. 775.
684 WOESTMAN, W. H., Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process, 56.
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4. A CIC-ben nem szereplô büntetések lehetôsége

Érdemes megvizsgálni, hogy milyen lehetôsége van annak, hogy a CIC-ben nem szerep-
lô, új büntetéseket hozzon létre az ordinárius. Biztos, hogy nem hozhat létre cenzúrát,
ennek felsorolása a CIC-ben egyértelmûen taxatív. Lehetséges azonban újfajta jóvátevô
büntetéseket létrehozni, de ezeket csak törvénnyel lehet elrendelni.

Az 1336. kánon 1. § 1° alapján lehetséges egy konkrét tartózkodási hely kijelölése a
klerikusok számára, továbbá a vezeklés kategóriájába beletartozik a lelkigyakorlat. Ez
alapján az ordinárius kötelezô módon elôírhat egy papja számára lelkigyakorlaton való
részvételt, adott esetben olyan házban, amit vezeklô vagy javításra szoruló klerikusok
számára van, aminek a létét az 1337. kánon 2. §-a feltételezi. Ez egyben megfelel a ve-
zeklés egy fajtájának is, amit büntetés helyettesítésére lehet alkalmazni (1348. kán.). Ez
a lelkigyakorlat (lelki javulás) szükség esetén hosszú ideig, akár hónapokig, évekig is
tarthat, amíg az illetô újra szent szolgálatra alkalmassá nem válik.

Elméletileg nincs kizárva a pénzbüntetés, ami a CIC (1917)-ben685 meg is volt. Mivel
egyes büntetésekhez hozzá tartozik a jövedelemtôl való megfosztás, elméletileg
jóvátevô büntetésként ilyen büntetést is létre lehet hozni. Ugyanis jóvátevô büntetések
fajtájába, mint az anyagi (evilági) jótól való megfosztásba beletartozhat ez is. Kérdés,
hogy ez mennyire nevezhetô olyan büntetésnek, amik az Egyház természetfeletti célját
szolgálja.686 Ha az Egyház anyagi javakkal kapcsolatos céljait az 1254. kánon 2. §-a
alapján állapítjuk meg, abba beletartozik a „szent apostoli tevékenység és különösen a
szegényekkel szemben a segítô szeretet cselekedeteinek gyakorlása”. A CIC (1917)
2297. kánonja687 kifejezetten elôírta, hogy az így befolyt összeget jótékony célra kell for-
dítani. Az ilyen büntetés fôleg az anyagi visszaélések kapcsán lenne célravezetô. Kétfé-
le értelemben lehet beszélni a pénzbüntetésrôl: egyrészt úgy, hogy ha valakit köteleznek
bizonyos összeg kifizetésére, illetve ha az illetônek nem akkora összeget fizetnek ki jut-
tatásként, mint rendes esetben, pl. csökkentett fizetést kap, amíg az általa okozott kárt
nem törleszti. Az eltartási kötelezettség nem sérül, mert az kisebb fizetés vagy más jutta-
tás esetén is megmarad. Maga az áthelyezés, mint büntetés is szolgálhatja ezt a célt:
azokban az egyházmegyékben, ahol nem központilag szabályozva kapják a papok a fi-
zetésüket, hanem az adott hivatalhoz vagy feladatkörhöz kapcsolódva, ha valakit alacso-
nyabb beosztásba helyeznek, ezzel együtt alacsonyabb lesz a jövedelme is.

Nincs kizárva a személyi szabadság elvétele sem, ami szintén anyagi (evilági) jótól
való megfosztás. Bár az Egyház fizikai büntetésekkel nem él, de fenntartja ennek az el-
méleti lehetôségét.688 Mivel az 1337. kánon 2. §-a említi olyan házak létét, amelyet ve-
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685 CIC (1917) Can. 2291: Poenae vindicativae quae omnes fideles pro delictorum gravitate afficere possunt, in
Ecclesia praesertim sunt: […] 12° Mulcta pecuniaria.

686 URRU, A. G., Punire per salvare, 35. LÜDICKE, K. (Hrsg.), Münsterischer Kommentar, Can. 1312/5 (LÜ-
DICKE, K.).

687 CIC (1917) Can. 2297: Mulctas pecuniarias iure communi inflictas, quarum erogatio non sit eodem iure
praefinita, aliasque iure peculiari statutas vel statuendas, Ordinarii locorum erogare debent in pios usus, non
vero in commodum mensae episcopalis aut capitularis.

688 URRU, A. G., Natura e finalità della pena canonica, in SUCHECKI, Z. (a cura di), Il processo penale canoni-
co, 67.
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zeklô vagy javításra szoruló klerikusok számára létesítettek, az ordinárius kötelezhet
egy klerikus arra, hogy bizonyos idôt itt töltsön, akár felfüggesztés terhe mellett is. Az
1336. kánon 1. § 1°-ban leírt, tartózkodási hely kijelölése büntetésének megsértése ese-
tén az ordinárius az 1393. kánon alapján további szankciókat alkalmazhat.

Elméletileg lehetséges az is, hogy valakit nem megfosztanak a hivataltól, felhatalma-
zástól stb., hanem csak eltiltják annak a gyakorlásától egy adott idôre, olyan záradékkal,
ami egyben érvénytelenné is teszi a cselekményt.

Lehet egy pap jogát korlátozni a szentmise bemutatásával kapcsolatban, akár úgy,
hogy nyilvánosan egyedül nem misézhet, csak koncelebrálhat, vagy úgy, hogy a konce-
lebrációt tiltják meg számára. A papnak ugyanis alapvetôen a szabadságában áll a szent-
misét egyedül bemutatni, a 902. kánon689 megszövegezésébôl ez tûnik ki inkább, a kon-
celebráció csak lehetôség számára.

Jóvátevô büntetésként el lehet tiltani valakit a kereszt- vagy bérmaszülôségtôl, amit a
874. kánon 1. § 4° elôírása a törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés
alatt levôkre ki is mond, de mint különálló büntetés is létrehozható.

A CCEO 1431. kánonjának690 kisebb kiközösítés kiszabható meghatározott idôre. En-
nek analógiájára adott esetben a szentségek felvételétôl is el lehet tiltani valakit egy
meghatározott idôtartamra, és nem csak addig, amíg a makacssága fennáll. Ezzel együtt
ugyanezen kánon tartalmazza azt, hogy a kisebb kiközösítés alatt levô személy kizárha-
tó az Isteni Liturgián való részvételbôl, sôt be sem léphet egy templomba, ha ott nyilvá-
nos istentisztelet folyik. Ehhez hasonló módon a részleges latin jog is létrehozhat ilyen
tilalmat, ha szükség van a további botrányok megelôzésére. Ez nem más, mint az 1214.
kánonban691 szereplô jog gyakorlásának korlátozása.

Az 1352. kánon 1. §-a említi a szentelmény felvételétôl való eltiltást, mint büntetést.
Ez ma már nem szerepel az egyetemes jogban, ellentétben a CIC (1917) 2291. kánon 
6°-jának692 rendelkezésével.

A CCEO 1441. kánonja önálló büntetésként nevezi meg az Isteni Eucharisztia vételé-
nek tilalmát. Ez a kisebb kiközösítés egy enyhébb fajtájának tekinthetô. Ennek mintája-
ként a latin egyházban is be lehet vezetni egy ilyen tilalmat, amit fegyelmi intézkedés-
ként az 1722. kánon már részben tartalmaz is. 

A CCEO sajátossága a demonitio, vagyis az alacsonyabb fokozatba való visszahelye-
zés. Egy ilyen esetben az alacsonyabb fokozatba visszahelyezett pap diakónusként szol-
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689 CIC (1983) 902. kán.: Hacsak a krisztushívôk haszna mást nem kíván vagy javall, a papok koncelebrál-
hatják az eucharisztiát, mégis minden papnak megmarad a szabadsága arra, hogy az eucharisztiát egyénileg
végezze, de nem akkor, amikor ugyanabban a templomban vagy kápolnában koncelebráció folyik.

690 CCEO Can. 1431: §1 Excommunicatione minore puniti privantur susceptione Divinae Eucharistiae; exclu-
di insuper possunt a participatione in Divina Liturgia, immo etiam ab ingressu in ecclesiam, si in ea cultus
divinus publice celebratur.

834 §2. Ipsa sententia vel decreto, quo haec poena irrogatur, definiri debet eiusdem poenae extensio et, si casus
fert, duratio.

691 CIC (1983) 1214. kán.: Templomnak azt az istentiszteleti célra szánt, szent épületet nevezzük, melybe a
hívôknek joga van belépni az isteni kultusz — fôként nyilvános — gyakorlása céljából.l.

692 CIC (1917) Can. 2291: Poenae vindicativae quae omnes fideles pro delictorum gravitate afficere possunt, in
Ecclesia praesertim sunt: […] 6° Privatio Sacramentalium.
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gálhat az Egyházban. A CCEO 327. kánonja említi a kisebb klerikusokat is, ennélfogva
egy diakónust is lejjebb lehet helyezni, szubdiakónusi fokozatra.693 Bár a latin jog nem
ismeri a demonitio-t, különféle megfosztásokkal és eltiltásokkal egy ehhez hasonló bün-
tetés létrehozható. Meg lehet vonni egy paptól a gyóntatási felhatalmazást és el lehet til-
tani a szentmise nyilvános bemutatásától. E kettô együttes alkalmazása szinte a diakó-
nusi fokozatra helyezi vissza az illetôt. 

Kérdés, hogy lehet-e valakit méltatlanná nyilvánítani nagyobb tisztségek vagy hiva-
talok elnyerésére. Egy ilyen büntetés két formában létezhet: örökösen vagy idôlegesen
kiszabva. Örökös büntetésként egy ilyen méltatlanná nyilvánítás túlzottan szigorúnak
tûnik, mert kizárja a megjavulás esetére kilátásba helyezhetô felmentést. Az ideigle-
nesen történô alkalmazás esetén pedig sokkal egyszerûbb az, hogy az illetôt bizonyos
ideig, vagy amíg az adott körülmények fennállnak, egyszerûen nem nevezik ki maga-
sabb hivatalba vagy tisztségre. Egy ilyen büntetés inkább cenzúraként lenne alkalmaz-
ható, vagyis amíg az illetô makacssága, a rosszban való kitartása nem szûnik meg, mél-
tatlannak nyilvánítják nagyobb tisztség vagy hivatal elnyerésére. A jóvátevô büntetés
idôre kiszabva olyan záradékkal is megjelenhet, hogy „amíg nem változtat életvitelén”
nem nevezik ki egy adott, vagy más pozícióra. Elôfordulhat azonban, hogy az illetô pa-
pot olyan büntetendô cselekményben találták bûnösnek, ami miatt elbocsátani nem lehet
a klerikusi állapotból, és papként is mûködhet, de az ordinárius igen korlátozott mûkö-
dést engedélyez csak a számára, akár úgy is, hogy erre a Hittani Kongregáció utasította.
Ilyen esetben megtörténhet, hogy az illetô nem fog magasabb pozícióba kinevezést kap-
ni. A CIC (1917) 2291. kánon 9°-jában694 létezett is ez a fajta büntetés, amikor valakit
inhabilis-nak nyilvánítottak egyházi kedvezmény vagy klerikusi állapotot meg nem kö-
vetelô tisztség elnyerésére. 

Még mielôtt a CIC-ben nem szereplô büntetések lehetôségének feltárásába túlzottan
belemennénk, elôbb sokkal inkább arra van szükség, hogy a már meglevô lehetôségek-
kel megfelelôen éljünk. Amint láttuk, a fegyelmi eszközök és büntetések tárháza igen
széles. Ha ezeknek a kellô módon történô alkalmazása sem éri el a kívánt célt, nem való-
színû, hogy az illetôben van annyi javulási szándék, hogy érdemes újabb eszközöket
próbálgatni, mert az illetô mindezek után nem méltó arra, hogy az Egyházban bármilyen
hivatalt vagy tisztséget töltsön be. „A néha informális, néha pedig a rendes közigazga-
táshoz tartozó intézkedések ésszerû kombinálása és a büntetések kiszabásának olykor
lehetséges elhalasztása (1344. k. 1°) már a hatályos kánonjog szerint is lehetôvé tudja
tenni az Egyház azonosságának és apostoli tanúságtételének hatékony védelmét.”695
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693 FARIS, J. D., Penal Law in the Catholic Churches, 70.
694 CIC (1917) Can. 2291: Poenae vindicativae quae omnes fideles pro delictorum gravitate afficere possunt, in

Ecclesia praesertim sunt: […] 9° Inhabilitas ad gratias ecclesiasticas aut munia in Ecclesia quae statum cle-
ricalem non requirant, vel ad gradus academicos auctoritate ecclesiastica consequendos.

695 ERDÔ P., Szempontok az egyházi büntetôjog hatékonyságához, 455.
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VI. A FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK 
MEGSZÛNÉSE

1. A fellebbezés és a felfolyamodás

A 1353. kánon kimondja, hogy a bármilyen büntetést kimondó vagy kinyilvánító bírói
ítélet vagy határozat elleni fellebbezésnek vagy felfolyamodásnak felfüggesztô hatása
van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ordinárius ne hozhatna ez idô alatt bármilyen
intézkedést, amíg a fellebbezés vagy felfolyamodás elintézôdik.696 A felfolyamodás
vagy fellebbezés során a büntetés ugyanis érvényben van, csak a hatásai nem élnek a
jogerôs ítéletig vagy a végleges határozatig. A felfolyamodás, illetve fellebbezés ideje
alatt a büntetés nem számít kimondottnak vagy kinyilvánítottnak. A hivataltól való meg-
fosztás vagy elmozdítás esetén az ez ellen benyújtott fellebbezésnek vagy felfolya-
modásnak olyan értelemben van felfüggesztô hatása, hogy az ügy eldöntéséig az adott
hivatalt nem lehet érvényesen betölteni. Ezt az 1747. kánon 3. §-a alapján a plébános el-
mozdításával kapcsolatban hozott elôírás analógiájára mondhatjuk, azonban a 143. ká-
non 2. §-a szerint az elmozdított személy a hivatalból továbbra is felfüggesztve marad,
vagyis nem folytathatja tovább a rendes hatalom gyakorlásával járó hivatali ténykedé-
sét.697

Felfolyamodásnak, vagyis recursus-nak az 1732–1739. kánonok alapján a közigaz-
gatási határozatok ellen van helye, a fellebbezés, vagyis apellatio pedig a bírói ítéletek
megtámadása, amirôl az 1628–1640. kánonok beszélnek. 

Tekintettel arra, hogy jelen tanulmány leginkább a fegyelmi intézkedések kiadásával
foglalkozik, amik peren kívüli határozattal kerülnek alkalmazásra, mindenképpen át kell
tekinteni, hogy a fegyelmi szankcióval sújtott félnek milyen lehetôségei vannak amikor
ezek ellen felfolyamodással akar élni. Ugyanezt a felfolyamodási módszert kell követni,
ha valaki büntetô parancs ellen kíván felfolyamodást benyújtani. Mivel a büntetô peres
eljárásokkal általában csak a legsúlyosabb büntetéseket mondják vagy nyilvánítják ki,
az ítéletek elleni fellebbezés ismertetését mellôzzük.

2. Felfolyamodás fegyelmi határozat vagy büntetô parancs ellen

A közigazgatási felfolyamodás célja hasonló, mint az ítéletek elleni fellebbezés: ha az
érintett fél úgy érzi, hogy az intézkedés sérti a jogait, maga a jog biztosít lehetôséget 
a számára, hogy jogait, megfelelô szabályok betartásával, védelmezze. Ennek alapja 
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a 221. kánon 1. §-a, mely szerint: „A krisztushívôk jogosultak arra, hogy az Egyházban
ôket megilletô jogokat illetékes egyházi fórumon a jog szerint törvényesen igényeljék és
védelmezzék.” Az 1400. kánon 2. §-a elôírja, hogy a közigazgatási hatalom intézkedésé-
bôl támadt vitákban az elöljáróhoz vagy a közigazgatási bírósághoz lehet fordulni. En-
nek a lehetôségnek az elég általános leírása található meg a CIC 1732–1739. kánonjai-
ban, melyek a közigazgatási határozatok elleni felfolyamodásról szólnak. 

a) A megtámadható határozatok
A közigazgatási felfolyamodásról szóló kánonok alkalmazhatók minden külsô fórumon
kiadott egyedi közigazgatási intézkedés (határozat, parancs, leirat, kegy, felmentés –
48–93. kk.) elleni felfolyamodásra, amit végrehajtó hatalommal rendelkezô szerv ad ki,
és aminek jogi hatása (jogkövetkezménye) van, és aminek a kiadója valamilyen nyilvá-
nos, hivatalos hatóság.

Nem alkalmazható ez a fajta felfolyamodás a perben hozott határozatok ellen, belsô
fórumon hozott intézkedések esetében, illetve a római pápa vagy az egyetemes zsinat
határozatai ellen. Ebbe a kategóriába tartoznak még az Államtitkárságnak vagy a Kong-
regációknak a döntései, ha azokat a pápa in forma specifica megerôsítette,698 illetve a
dikasztériumok közigazgatási intézkedései akkor is, ha azok nincsenek in forma speci-
fica megerôsítve.699 Viszont a Szignatúra gyakorlata szerint nyújtható be felfolyamodás
a fenti törvényeknek megfelelôen a részleges zsinatok és püspöki konferenciák döntései
ellen, továbbá a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságai legfôbb
elöljáróinak döntései ellen, legyenek akár egyházmegyei, akár pápai jogúak.700 Nem tar-
toznak ide azok a közigazgatási intézkedések sem, amikben a végrehajtó személynek
csak valódi végrehajtási feladata van, és magának az intézkedésnek a tartalmát maga a
törvény határozza meg. 

A határozatok többféle hiányosságban szenvedhetnek. Egy közigazgatási határozat
lehet érvénytelen vagy törvénytelen. Ilyen eset akkor keletkezhet, ha a határozat megho-
zója megsértette a részleges vagy egyetemes törvényt, túllépte a hatáskörét (ultra vires)
vagy a döntése – a kellô körültekintés megtartása ellenére – hamis érveken nyugodott,
esetleg kiadását személyes okok vezették, nem pedig az egyházi közjó adott esetben tör-
ténô biztosítása. Lehet egy határozat a törvényesség kritériumainak megfelelô, azaz a
határozat kiadója kiadhatott ilyen határozatot és nem sértett semmilyen törvényt az eljá-
rás során, de az mégis méltánytalan hatást váltott ki; vagy lehet, hogy az igazságosság
szempontjából – bizonyos körülmények ismeretlensége miatt – hagy kívánni valót maga
után. Az érintett személy ilyenkor is mondhatja, hogy a határozat alanyi jogait sérti. Eh-
hez hasonlóan a határozat lehet esetleg nem kellôképpen megfontolt, elôvigyázatlan
vagy hiányos az elvárható lelkipásztori bölcsesség alkalmazása tekintetében.701 Mind-
azonáltal még akkor is, ha az elöljáró döntése minden szabályszerûségnek megfelel, el-
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698 THÉRIAULT, M., Administrative Procedure, Ottawa 1996. 27.
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képzelhetô, hogy az érintett személy sértettnek érzi magát a döntés miatt, és szükségessé
válhat egy független harmadik személy közbejötte, akinek megfelelô felhatalmazása
van arra, hogy a közigazgatási intézkedést kiadó elöljáró döntését felülbírálja. A köz-
igazgatási határozatok elleni felfolyamodás nem magának a dokumentumnak a formá-
jára (pl. megfelelô elnevezés), hanem a tartalmára vonatkozik. Nem tartoznak ide azok 
a közigazgatási intézkedések sem, amikben a végrehajtó személynek csak valódi végre-
hajtási feladata van, és magának az intézkedésnek a tartalmát maga a törvény határozza
meg. A közigazgatási felfolyamodás megkülönböztetendô attól az esettôl, amikor az
egyházi hatóságok egy esetleges törvénytelensége ellen nyújtanak be felfolyamodást. Ez
sokkal inkább „feljelentésnek” tekintendô, mint felfolyamodásnak; ennek nincs a „felje-
lentô” részérôl különösebb feltétele.702

Bárki, aki úgy érzi, hogy a határozat sérelmes számára, felfolyamodással élhet. Fon-
tos, hogy az illetô jogképes (ill. cselekvôképes) legyen, illetve érintett legyen az ügyben,
legalább közvetve. Ennek megfelelôen már elôzetes egyeztetéseket és felülvizsgálatot is
kérhet minden természetes személy,703 aki érintett az ügyben. Hasonló módon jogi sze-
mély is adhat be felfolyamodást (és elôzetes felülvizsgálati kérelmet is) a képviselôje
(vezetôje) által (118. k.), hiszen az 1400. k. szerint nemcsak természetes, hanem jogi
személyek is jogalanyok. Személyek olyan csoportja, amely nem jogi személy, nem ad-
hat be felfolyamodást, mint jogi személy vagy mint csoport704, csak mint természetes
személyek, akik közösen vagy külön-külön intézkednek, feltéve, hogy valóban sérelem
érte ôket. A kánon megfogalmazása nem zárja ki azt, hogy harmadik személy éljen fel-
folyamodással, vagyis olyan, aki csak részben érintett a kérdésben; ezt több kánon is
alátámasztja (36. kán. 1. §; 38. kán.; 82. kán.; 83. kán. 2. §.). 

Minden megfelelô ok elegendô a felfolyamodás benyújtásához, és ezzel együtt már
az elôzetes egyeztetések kezdeményezéséhez is. Ez adott esetben pusztán az is lehet,
hogy maga a határozat nem eléggé átgondolt, nem bölcs vagy nem idôszerû. Az is lehet-
séges, hogy az adott határozat elôtt nem hallgatták meg kellôképpen azokat, akiket a ha-
tározat érint (50. kán.). Nem szükséges az sem, hogy az illetô abszolút biztos legyen az
adott határozat sérelmességérôl, elegendô, ha azt úgy érzi. Ez vonatkozik arra, hogy ma-
ga a határozat sérelmes-e, illetve arra is, hogy érintett-e a dologban. A hierarchikus elöl-
járó feladata az eljárásban eldönteni, hogy valóban történt-e sérelem vagy sem. Az, hogy 
ez a sérelem pontosan mit is jelent, az sokrétû lehet. Lehet a jog megsértése vagy lehet
méltánytalanság a jog alkalmazásában. Egy határozat sértheti az illetô személyes (szer-
zett) jogát is. Az Apostoli Szignatúra egy 1987. november 21-én kiadott határozata azt
írta, hogy a jogi érdekeltségnek személyesnek, közvetlennek, aktuálisnak, jogilag meg-
alapozottnak és a határozathoz képest arányosnak kell lennie.705 Megemlítendô, hogy pl.
egy plébános áthelyezése esetén a plébánia hívei azért nem nyújthatnak be felfolyamo-
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dást az áthelyezés ellen, mert közvetlenül nem érintettek abban, hogy a lelkipásztori
munkát ki végzi számukra. A felfolyamodáshoz és az elôzetes kérelmekhez szükséges
megfelelô oknak a határozat tartalmára kell vonatkoznia, nem pedig a kibocsátó szemé-
lyére. Elsôsorban a határozat okait kell figyelembe venni. A felfolyamodást benyújtó
megtámadhatja ezeket az okokat, mondván, hogy azok elégtelenek, nem megfelelôek,
hibásak, törvénytelenek, szabálytalanok (in procedendo vagy in decernendo) vagy nem
a tényeken alapulnak. Elképzelhetô az is, hogy egy határozat egyáltalán nem tartalmaz
indokokat (50–51. kk.). Megtámadható egy határozat a jövôben várható következmé-
nyek elkerülése miatt is, még akkor is, ha a kibocsátó nem látta elôre azokat.706

b) A viták elkerülése
A közigazgatási intézkedéssel kapcsolatos viták vagy felfolyamodások ugyanúgy kerü-
lendôk, mint a perek. Megelôzésükre a jog hasonló, de más utakat ajánl.707 Az 1446. ká-
non 1. §-a szintén szorgalmazza a perek elkerülését: „Az összes krisztushívôk, elsô-
sorban pedig a püspökök serényen azon legyenek, hogy – az igazságosság megôrzésével
– a pereket Isten népe körében lehetôleg elkerüljék, és mielôbb békés egyezségre jus-
sanak”.

α) Közös megoldáskeresés
A viták és pereskedések elkerülése érdekében a CIC elsô lépésként javasolja a szemben
álló feleknek, hogy maguk között közösen igyekezzenek méltányos megoldást keresni,
ami valóban a legbölcsebb lépésnek tûnik. Ez azonban sokszor nem lehetséges, vagy
esetleg egyszerûen nem vezet eredményre. Ilyenkor kell (vagy inkább lehet) olyan te-
kintélyes emberek (mediátorok) közvetítését kérni a vita elkerülésére vagy megszün-
tetésére, akiknek a tekintélyét mind a két fél elfogadja. Az ô személyükre vagy végzett-
ségükre vonatkozóan nincs különösebb elôírás. A megyéspüspök létre is hozhat egy
állandó hivatalt vagy tanácsot erre a célra, akkor is, ha a püspöki konferencia ezt nem
rendeli el. Adott esetben célszerûnek tûnhet, hogy ez a tanács vagy hivatal az egyházme-
gyén kívül mûködjön, hogy kellôen semleges tudjon maradni az ügyben.708 Ennek a hi-
vatalnak vagy tanácsnak a felépítésére vagy mûködésére nincsenek általános szabályok,
mert annak megalkotására a püspöki konferencia vagy a megyéspüspök az illetékes. Mi-
vel ez a hivatal csak tanácsot ad, ezért a döntésük nem bír kötelezô erôvel; ahhoz, hogy
az kvázi jogerôs legyen, a szembenálló feleknek el kell fogadniuk. A „méltányos megol-
dás” kategóriájába beletartozik minden, amit mind a két fél elfogad és nem ellentétes a
közjóval, a lelkek javával. Az ilyen mediátorok igénybe vételére adott esetben a hierar-
chikus elöljáró is felszólíthatja a feleket.709

Választott bíróságot egy ügyben igénybe venni (1713–1716 kk.) akkor lehetséges, ha
az adott ügy nem érinti a közérdeket. Egy büntetô ügy azonban a közérdeket is érinti. Fi-
gyelembe kell venni továbbá, hogy egy közigazgatási vitában nem egyenrangú felek
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közti vitáról van szó. Emellett mivel a mediátorok közbejötte csak tanácsadó jellegû, a
választott bíróság döntése is csak tanácsadó jellegû lehet. 

β) Felülvizsgálati kérelem
Az elôbb említett elsô lépés nem kötelezô, hanem csak fakultatív. A következô lépés,
ami még mindig nem a tényleges felfolyamodás része, azonban már kötelezô. A sértett
félnek írásban kell kérnie a határozat kiadójától annak visszavonását vagy módosítását.
Noha az 1734. kánon csupán kérésnek (petitio) nevezi a beadandó iratot, egyes szerzôk
ezt „elôzetes felfolyamodásnak” tekintik. A klasszikus jogi értelmezés szerint ez a peti-
tio lehetett kérelem, ellenvetés, tiltakozás, vagy új kihallgatás kérése, vagy lehetôség ké-
rése arra, hogy az illetô szóban adja elô az érveit, azaz személyesen találkozzon az illetô
elöljáróval (supplicatio, oppositio, remonstratio, beneficium novae audientiae, aperitio
oris).710

Az ilyen elôzetes felfolyamodás célja elsôdlegesen az, hogy a sértett fél kéri, hogy a
határozat kibocsátója változtassa meg a véleményét, a kiadott határozatot vonja vissza
vagy legalább módosítsa. Tartalmaznia kell, hogy ki kérvényez, milyen határozattal
szemben és mit, valamint röviden alá kell támasztani az érveket, és szükséges a kérvé-
nyezô aláírása és a dátum. 

Ennek az elôzetes felülvizsgálati kérelemnek a benyújtására záros tíz nap hasznos idô
áll az érintett rendelkezésére. Nem szabad elfelejteni, hogy az esetleges mediátorok köz-
behívása során ez a tíz nap már telik, ezért célszerû a felülvizsgálati kérelem benyújtásá-
val azzal párhuzamosan kérni a mediátorok segítségét. A „hasznos” tíznapos határidô
(fatalia legis) az 1465. kán. 1. §-a értelmében nem hosszabbítható meg. Ezen idôszak
számításánál a 201. kánon 2. §-ában leírtak szerint kell eljárni, azaz nem telik addig,
amíg az illetô nem tud róla, vagy nem tud cselekedni. Tekintettel arra, hogy ez még csak
egy kérelem, aminek a célja a fölösleges pereskedések elkerülése és a megoldás keresé-
se, a hasznos tíz nap leteltével érkezett kérelmet az elöljáró – bár már nem kötelezett rá –
elfogadhatja, ami a Szentszék gyakorlatában is szerepel. 

A határozat módosításnak, illetve visszavonásának a kibocsátótól való kötelezô kéré-
se, valamint a tíznapos határidô nem érvényes:

(1) a püspöknek alárendelt hatóságoktól hozott határozatok ellen a püspökhöz való
felfolyamodásra; 

(2) a hierarchikus felfolyamodást eldöntô határozatok elleni felfolyamodásra, kivéve
ha a döntést a püspök hozta; 

(3) az 57. és 1735. kánon szerinti felfolyamodások beterjesztésére, azaz ha az elöljá-
ró a leírt határidôn belül nem válaszol, az negatív válasznak minôsül (57. kán.), valamint
ha az elöljáró harminc napon belül nem vonja vissza vagy módosítja az eredeti határoza-
tot, a határidô a harmincadik naptól számít (1735. kán.).

A püspöknek alárendelt hatóságok (püspöki helynök, általános helynök stb.) által ho-
zott határozatok ellen közvetlenül lehet a püspökhöz folyamodni. Noha az ilyen hatósá-
gok, akiknek helyettesi vagy megbízotti hatalmuk van, a püspök segítôi, akik általában 
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a püspök szándékát közvetítik, az adott helyzetben mégis elôfordulhat, hogy az ô cselek-
vési lehetôségeik oly mértékben korlátozottak, hogy minden szempontra nem tudnak fi-
gyelemmel lenni. Mégis bölcsnek tûnik, bár nem kötelezô, hogy az érintettek maguk tár-
gyalják meg elôbb egymással a kérdést. Nem kell ezt az utat követni akkor sem, ha a
határozatot kibocsátó hatóság döntését az ô felettes hatósága jóváhagyta. 

Az elöljárónak harminc napja van arra, hogy a kérvényre vagy felfolyamodásra vála-
szoljon. Ez a harminc nap folyamatos idônek tekintendô Az elöljáró a felülvizsgálati ké-
relemre háromféle választ adhat: 

(1) elutasítja a kérelmet és ezzel megerôsíti az eredeti határozatot; 
(2) megsemmisíti a határozatot és visszaállítja az eredeti állapotot; 
(3) módosítja a határozatot. 
Elôfordulhat az az eset is, hogy az elöljáró nem válaszol, vagyis válasza pusztán a

hallgatás. Ez igazából negatív válasznak minôsíthetô, hiszen vélelmezhetjük, hogy az
elöljáró hallgatása azt foglalja magában, hogy ô meggondolva a dolgot úgy döntött,
hogy nem szükséges módosítani vagy visszavonni a megtámadott határozatot.711 A hall-
gatás azonban nem minôsül hivatalos (elutasító) válasznak. 

Az ezen döntés elleni felfolyamodás benyújtására az elöljáró válaszától számított,
vagy hallgatása esetén a kérvényezéstôl számított harmincadik naptól van lehetôség. 
Az eredeti határozat módosítására vagy visszavonására még akkor is sor kerülhet, ha a
hierarchikus felfolyamodás már megindult.

γ) A végrehajtás felfüggesztése
A felfolyamodás beterjesztése általában nem függeszti fel a megtámadott intézkedés
végrehajtását, de az elöljáró mégis elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését. Olyan
ügyekben, amelyekben a hierarchikus felfolyamodás felfüggeszti a határozat végrehaj-
tását, ugyanilyen hatása van a felülvizsgálati kérelemnek is, vagyis a felülvizsgálati
kérelem automatikusan magában foglalja a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet is,
vagyis ezt külön nem kötelezô a kérelembe belefoglalni. Az, hogy valóban felfüggesztô-
dik-e a végrehajtás a kérelem nyomán, az annak a függvénye, hogy magának a felfolya-
modásnak amúgy van-e ilyen hatása; ha pedig nincs, akkor azon múlik, hogy a határozat
kibocsátója (akár hivatalból is)712 hogyan dönt a kérdésben. Abban az esetben, hogyha a
módosítás iránti kérelem csak a határozat egy bizonyos részére vonatkozik, akkor a vég-
rehajtás felfüggesztése csak erre a részre terjed ki.713

Az alapelv az, hogy a felfolyamodás nem függeszti fel a végrehajtást, mivel a határo-
zatok általában a közjó érdekében igen gyors elintézést követelnek. Az alábbi esetekben
függeszti fel a határozat elleni felfolyamodás automatikusan annak végrehajtását: szer-
zetesi intézetbôl (700. kán.), az apostoli élet társaságából (746. kán.) és a világi intéz-
ménybôl (729. kán.) való elbocsátás esetén, büntetés kinyilvánítása vagy kimondása
esetén (1353. kán.), valamint részben a plébánosok áthelyezése (1747. kán. 3. §) vagy
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elmozdítása (1752. kán.) esetén. Mivel jelenleg fegyelmi és nem büntetô rendelkezések
alkalmazásának lehetôségét vizsgáljuk, illetve az azok ellen benyújtott felfolyamodáso-
kat, erre nem vonatkozik a végrehajtás ilyen jellegû felfüggesztése, kivéve az áthelyezés
vagy elmozdítás esetét, ahol a végleges határozatig az adott hivatalt új személlyel betöl-
teni nem lehet.

Az említett esetekben azonban már a felülvizsgálati kérelem beadása is felfüggesztô
hatályú. Ezeket a felfolyamodásokat nevezzük in suspensivo felfolyamodásnak, vagyis
felfüggesztô hatályú felfolyamodásnak, ellentétben az in devolutivo felfolyamodással,
ahol a felfolyamodás nem függeszti fel annak végrehajtását. Ez utóbbi esetekben is
dönthet azonban úgy a kérelmet elfogadó (a határozat szerzôje), hogy felfüggeszti a vég-
rehajtást. Ha a határozat szerzôje hasznos tíz napon belül errôl nem rendelkezik, akkor
az ô hierarchikus elöljárójánál, akihez a felfolyamodást be kell adni, kérhetô a végrehaj-
tás felfüggesztése, de azt már külön kérvényezni kell, ô pedig csak súlyos okból rendel-
heti el, mindig ügyelve arra, nehogy a lelkek üdvössége kárt szenvedjen. A végrehajtás
ilyen felfüggesztése csak idôleges, és mindössze addig tart, amíg a felfolyamodást ma-
gát ténylegesen el nem döntik. 

Azokban az esetekben, amikor kérvényezték a végrehajtás felfüggesztését, és azt el-
utasították, illetve ha nem válaszoltak, a kérvényezô a kibocsátó hierarchikus elöljárójá-
tól kérheti a felfüggesztést. Ez az egész ügy szempontjából mellékes ügynek minôsül
(1587. kán.). Nincs idôbeli elôírás arra vonatkozóan, hogy az elutasítás vagy hallgatás
után mennyi idôvel kérhetô a végrehajtás felfüggesztése a hierarchikus elöljárótól, vala-
mint arra sincs elôírás, hogy hierarchikus elöljárónak mennyi idôn belül kell válaszolnia
erre, de a 19. kánon alapján az analógiáknak megfelelôen azt mondhatjuk, hogy hasznos
tíz napon belül (1734. kán. 2. §) kell a kérvényt beterjeszteni, illetve az elöljárónak
folyamatos tíz napon belül kell válaszolnia (1736. kán. 2. §). Ennek oka, hogy az 1589.
kánon elôírja, hogy a mellékes ügyeket a bírónak a lehetô leggyorsabban (vö. haladékta-
lanul – expeditissime) kell elintéznie. A végrehajtás esetleges felfüggesztése a hierarchi-
kus elöljáró részérôl nem az eredeti határozat tartalmára, hanem pusztán a végrehajtás
felfüggesztésére vonatkozik. 

Ha az elôzetes felülvizsgálati kérelem után valódi felfolyamodást terjesztenek be, ak-
kor a kérvény benyújtásával (vagy a külön kérvényre) felfüggesztett végrehajtást, ami
csak idôleges volt, az elöljárónak vagy meg kell erôsítenie, vagy vissza kell vonnia. Ha
nem nyújtanak be felfolyamodást, akkor a végrehajtás felfüggesztése a felfolyamodásra
biztosított tizenöt napos határidô (1737. kán. 2. §) leteltével megszûnik.

c) Tényleges felfolyamodás
Amennyiben a fent felsorolt lehetôségek kimerültek és az illetô még mindig sérelmes-
nek érzi maga számára a határozatot, el kell kezdeni a tényleges felfolyamodás folyama-
tát. Magát a felfolyamodást a kibocsátó hatóság hierarchikus elöljárójához kell benyúj-
tani. Be lehet adni magához a kibocsátóhoz is, a hierarchikus elöljárónak címezve. A
kibocsátó ilyenkor köteles azt az illetékes elöljárójához továbbítani. A hierarchikus elöl-
járó a megyéspüspök alá rendelt hatóságok esetén maga a megyéspüspök, a megyéspüs-
pök esetén pedig a megfelelô római dikasztérium (Pastor Bonus, Art. 19 § 1.). Ha több
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dikasztérium is illetékes, akkor egyikhez, vagy akár többhöz is be lehet nyújtani a felfo-
lyamodást. Ilyenkor az illetékességet ôk maguk döntik el (Pastor Bonus, Art. 20; Rego-
lamento generale della Curia Romana714, 129). Szerzetesi közösségek, vagy a hozzájuk
tartozó személyek esetében az egyetemes jog mellett a saját jog az, ami a hierarchikus
elöljáró személyét meghatározza.715

A hierarchikus felfolyamodásra a határozat kézhez vételétôl számítva záros tizenöt
napos határidô van, ha nincs szükség az elôzetes kérelemre. Ha elôzetes felülvizsgálatot
ír elô a jog, akkor a kérelemre adott választól számít a tizenöt nap, illetve az elöljáró
hallgatása esetén a kérelem benyújtásától számított harmincadik naptól. A határidôk le-
telte után az elöljáró nem köteles a felfolyamodást elfogadni; az idô leteltével az illetô
elvesztette a felfolyamodáshoz való jogát, illetve az esetlegesen elrendelt végrehajtás
felfüggesztése is megszûnik. 

A hierarchikus felfolyamodást írásban (levélben!) kell benyújtani. A felfolyamodás-
nak tartalmaznia kell: a felfolyamodást benyújtó nevét és elérhetôségét, egyértelmûen
meg kell jelölni azt a határozatot, amit az illetô megtámad, megnevezve a kibocsátó
elöljárót, lehetôség szerint egy másolatot is be kell nyújtani a határozatból. Le kell írni,
hogy mire alapozza az illetô a felfolyamodást, valamint kérnie kell a felfüggesztést, ha
az korábban nem történt meg. Be kell nyújtani, legalább röviden a bizonyítékokat vala-
mint az esetleges egyéb dokumentumokat (szerzôdések, szabályzatok stb.), amik az ille-
tô igazát támasztják alá. Ezek pótlására ill. kiegészítésére késôbb is van lehetôség. Az
egészet alá kell írni és dátummal kell ellátni. Az esetleges képviselô vagy ügyvéd meg-
bízását is csatolni kell.

A hierarchikus felfolyamodással az egész megtámadott ügy a hierarchikus elöljáró
hatáskörébe kerül. Neki három hónapon belül kell válaszolnia (57. kán.), de elrendelheti
újabb bizonyítékok beadását vagy személyes megjelenést is kérhet.

A felfolyamodást benyújtónak joga van ügyvédet vagy képviselôt fogadni. Velük
kapcsolatban a Képviselôkrôl és Ügyvédekrôl szóló 1481–1490. kánonok elôírásait kell
alkalmazni. Az elöljáró hivatalból is rendelhet ki ügyvédet, ha a felfolyamodónak nin-
csen ügyvédje és azt az elöljáró szükségesnek ítéli, viszont az elöljáró mindig elrendel-
heti, hogy a felfolyamodást benyújtó személyesen jelenjen meg és válaszoljon a kérdé-
sekre. Így a képviselô vagy ügyvéd mûködése az elöljáró elôtt szinte esetlegessé válik.
Ügyelni kell arra, hogy az ügyvéd vagy képviselô kijelölése ne hátráltassa az ügy mene-
tét fölösleges idôhúzással. 

A hierarchikus elöljáró, akihez a felfolyamodást benyújtották többféleképpen intéz-
kedhet. Nemcsak olyan változtatást végezhet, amit a felfolyamodó kért, hanem azon túl-
menôen is; nemcsak a vitát döntheti el, hanem önálló kormányzati tevékenységet is
végezhet.716

Megerôsítheti a határozatot, érvényben hagyva annak minden elemét és hatását. Ez
esetben a felfolyamodást a hierarchikus elöljáró teljes egészében elutasítja. 
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714 SECRETARIA STATUS, Regolamento Generale della Curia Romana (30 apr. 1999): AAS 91 (1999) 629–699.
715 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/2. 2084 (MIRAS, J.).
716 ERDÔ P., Egyházjog, 807.
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Megsemmisítheti az eredeti határozatot ab initio – ex tunc (azaz a kezdettôl – a hatá-
rozat elvi hatálybalépésétôl fogva), kinyilvánítva annak eredendô semmisségét. Ilyenre
akkor találunk példát, amikor a határozat valami olyan hiányosságban szenved, mint
amit a 124. kánon 1. §-a717 leír, vagy olyan határozatról van szó, amit maga a törvény
nyilvánít kifejezetten eleve érvénytelennek. (65. kán. 3. §718). Az is elôfordulhat, hogy
magát a határozatot olyan személy adta ki, aminek erre nem volt joga, vagy maga a tör-
vény rendelkezése miatt semmis (10. kán.719). Ilyenkor a határozat ipso iure semmis, de
amíg ezt a hierarchikus elöljáró ki nem nyilvánítja (deklaratívan), az érvényesnek vélel-
mezendô. Ilyen esetben az esetleges károk helyrehozataláról is intézkedni kell (128.
kán.). A károk elkerülése vagy minimalizálása érdekében, szükség esetén, megfontolan-
dó már a határozat felülvizsgálatának kérésekor a végrehajtás felfüggesztése.

Az elöljáró érvénytelenítheti (hatálytalaníthatja) a határozatot. Ilyenkor ex nunc, vagy-
is az új rendelkezés kibocsátásától válik a korábbi intézkedés semmissé. Ez akkor le-
hetséges, ha a határozat önmagában érvényes, de érvényteleníthetô, akár az érintett fél
kérésére (pl. 149. kán. 2. §), vagy pedig a hatóság saját döntése alapján (79. kán.).
Érvényteleníthetô egy határozat, ha pl. olyan körülmények között (pl. kényszer) hozták
(vö. 125. kán., 126. kán., 1451. kán), vagy bizonyos elengedhetetlen – az érvényességet
befolyásoló – feltételek hiányoztak (149. kán. 2. §; 166. kán. 2. §). Ebben az esetben a
felfolyamodást kiváltó ok nem olyan mérvû, ami önmagában semmissé teszi a határoza-
tot, de maga a jog felhatalmazza az elöljárót, hogy saját kompetencia-körén belül ér-
vénytelenítse (konstitutívan)720 azt.

Ha az elöljáró visszavonja a határozatot, akkor az eredeti határozatból fakadó követ-
kezmények nem érvényesíthetôk. Ehhez nem szükséges, hogy az eredeti határozatnak
bármely része szabálytalan legyen, elegendô, ha az elöljáró másként látja a helyzetet,
mint a határozatot eredetileg kibocsátó hatóság. 

Ha módosítja a határozatot, akkor (legalább részben) visszavonja és megváltoztatja
annak tartalmát, azaz helyesbíti egy vagy több részletét. Mindemellett az elöljárónak jo-
ga van teljesen új határozatot is kiadnia az eredeti helyett. Az új határozat, ami hatályon
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717 124. kán. 1. §. A jogcselekmény érvényességéhez szükséges, hogy erre jogilag képes személy hajtsa végre,
és hogy meglegyen benne mindaz, ami az illetô cselekmény lényegéhez tartozik, továbbá hogy megtartsák
azokat a formaságokat és követelményeket, melyeket a jog a cselekmény érvényességéhez elôír.

718 65. kán. 1. §. A 2. és 3. § elôírásainak fenntartásával, ki-ki csakis a megtagadás említésével kérjen más ordi-
náriustól olyan kegyet, amit a saját ordináriusa megtagadott; ha ez az említés megtörtént, a másik ordinárius
csak úgy adhatja meg a kegyet, hogy elôbb megtudakolta az elôbbi ordináriustól a megtagadás okát. 

718 2. §. Azt a kegyet, amit az általános helynök vagy a püspöki helynök megtagadott, ugyanannak a püspök-
nek másik helynöke még akkor sem adhatja meg érvényesen, ha a megtagadó helynöktôl értesült a megta-
gadás okáról. 

718 3. §. Az általános helynök vagy a püspöki helynök által megtagadott, de késôbb a megyéspüspöktôl a meg-
tagadásról való említés nélkül elnyert kegy érvénytelen; azt a kegyet pedig, amit a megyéspüspök tagadott
meg, még a megtagadás megemlítésével sem lehet a püspök beleegyezése nélkül annak általános vagy püs-
pöki helynökétôl érvényesen elnyerni.

719 10. kán. A jogcselekményt érvénytelenítônek vagy a jogképességet megsemmisítônek csak azok a törvé-
nyek tekintendôk, amelyek kifejezetten úgy rendelkeznek, hogy a cselekmény semmis vagy a személy nem
jogképes.

720 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/2. 2094 (MIRAS, J.).
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kívül helyezi az eredetit, lehet egyszerûen ellentétes vagy kifejezetten ellenkezô (53.
kán.). 

Természetesen a hierarchikus elöljárótól kiadott határozatnak is tartalmaznia kell az
abban foglaltak kellô – és megfelelô – indokait (51. kán.), illetve gondoskodni kell a
végrehajtásról is (40–46. kk.).

d) Az Apostoli Szentszékhez történô hierarchikus felfolyamodás
Ha egy felfolyamodást a megyéspüspökhöz nyújtanak be egy neki alárendelt szerv in-
tézkedése ellen, megfelelô alkalmazással az 1720. és 1745. kánonok analógiájára kell
eljárni.721 A megyéspüspök határozata ellen a püspöki konferenciához vagy a metropoli-
tához folyamodni nem lehet, mert azok az adott megyéspüspöknek nem hierarchikus
elöljárói. Ilyenkor a Római Kúria valamelyik dikasztériuma illetékes, ahol az adott ható-
ság saját szabályzata az irányadó, de ennek a felfolyamodásnak az ismertetése már túl-
terjed a mostani tanulmány kereteit.

Az Apostoli Szentszékhez történô felfolyamodások esetén a Rota Romana ügyvédei-
nek szolgálatát kell igénybe venni. Az ô névsorukat az Államtitkárság teszi közzé. Kö-
zülük kell választania annak, aki hierarchikus felfolyamodással akar élni a Kúria egyes
intézményeihez vagy pedig az Apostoli Szignatúra II. részlegéhez.722 A Kúria gyakorlata
szerint elfogadja a magát a felfolyamodást akkor is, ha azt nem az ô jogászaik készítet-
ték, de ha az ügyhöz azt szükségesnek látják (általában), hivatalból jelölnek ki ügyvédet.
A felfolyamodást benyújtót terhelik az Apostoli Szentszéknél folytatott eljárás költsé-
gei, valamint a Rota Romana ügyvédjének a költsége is.

A Római Dikasztériumok által hozott döntések ellen már csak az Apostoli Szignatúra
II. részlegéhez lehet felfolyamodást benyújtani. A Szignatúra eljárását sem vizsgáljuk
most, mindösszesen néhány olyan szempontra világítunk rá, ami iránymutató lehet az
ordináriusok vagy megyéspüspökök számára, illetve a felfolyamodást benyújtani akarók
számára is. 

A Szignatúra a közigazgatási felfolyamodások esetében sohasem magának az eredeti
határozatnak a tartalmát vizsgálja, hanem csak annak törvényességét, azaz jogi feltét-
eleit, vagyis hogy történt-e törvénysértés in procedendo vagy in decernendo, azaz azt,
hogy megsértették-e a jogot az eljárás során, vagy azt, hogy az indokok, amik alapján a
határozatot kiadták, elegendôek-e egy ilyen határozatra, vagy pedig egyáltalán igazak-e
az indokok. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy (fôleg) az in procedendo sza-
bálytalanságok esetében elképzelhetô, hogy a Szignatúra határozata után az adott
dikasztérium egy olyan új határozatot ad ki, ahol bár betartják a jogi formalitásokat, de a
határozat (döntés) eredménye ugyanaz marad. Emellett, a (vélelmezett) in decernendo
törvénysértések esetében tisztában kell lenni azzal, hogy az eredeti határozatot kiadó ha-
tóság sokkal jobban ismeri a helyzetet, mint a hierarchikus elöljáróként megjelenô
dikasztérium vagy maga a Szignatúra, és tekintettel arra, hogy a legtöbb döntéshez csak
„megfelelô” ok szükséges igen nehéz megállapítani, hogy valóban történt-e in decer-
nendo törvénysértés vagy sem.
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721 ERDÔ P., Egyházjog, 806.
722 Regolamento Generale della Curia Romana, Art 138. §1. Vö. Pastor Bonus, Art. 183–184.
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A Katolikus Egyházban is, isteni alapítása ellenére, mint emberekbôl álló közösség-
ben (a pápa hit és erkölcs dolgában való ex cathedra tévedhetetlensége kivételével)
fennáll – akár a hierarchikus elöljárók részérôl történô – tévedés lehetôsége, esetünkben
a fegyelmi intézkedések alkalmazása területén, ami az adott körülmények mérlegelése
között – talán nem a legmegfelelôbb döntés meghozatalát jelenti. Ennek ellenére az élet-
szentségre történô törekvés, a kegyelmi rend lehetô legtökéletesebb fenntartására maga
az egyházjog is minden lehetôséget megragad, hogy a jog idônként merevnek tûnô kere-
tei, azok alkalmazásakor ténylegesen a lelkek javát szolgálják, így lehetôleg minden kö-
rülmények között megtalálják azt a megoldást, ami leginkább szolgálja az üdvösséget,
és ezáltal a büntetések alkalmazása ténylegesen csak a lehetô legutolsó eszköz legyen.

3. A büntetések vagy fegyelmi intézkedések megszûnése a jognál fogva

Egy büntetô törvény vagy parancs, illetve a hozzá kapcsolt büntetés vagy az alkalmazott
fegyelmi intézkedés megszûnése nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illetô cselekedet
törvényes és szabályszerû vagy esetleg erkölcsileg helyes volt, csupán azt, hogy az adott
cselekedetet a kánoni büntetôjog (már) nem szankcionálja. A büntetés megszûnése sem
a bûn megszûnését és ezzel az esetleg elvesztett kegyelmi állapot visszaszerzését jelenti,
hanem azt, hogy az Egyház közösségének okozott kár nem olyan jellegû, hogy ennek
megbüntetésére külsô fórumon szükség van. Mindezek mellett megmaradhatnak olyan
hatások, amik függetlenek a büntetéstôl, mert azok az elkövetett cselekedet következ-
ményeképpen léptek életbe. Ezekrôl bôvebben a „VII. – A büntetendô cselekmények tá-
volabbi következményei” c. fejezetben írunk.

A fegyelmi intézkedések és a kánoni büntetések alkalmazásának célja egyrészt az el-
követô megjavítása másrészt pedig a megsértett rend helyreállítása. Nem tagadható
azonban ezek speciál- és generálprevenciós hatása sem, azonban a büntetés megtorló
jellege kevésbé hangsúlyos a jelenlegi büntetôjogi rendszerben. Ezt a célt szolgálja az
elôzetes lelkipásztori-fegyelmi eszközök alkalmazása is. Ezekbôl következik, hogy ha a
tettes megjavult és a megromlott rend helyreállt, vagyis a büntetés vagy intézkedés elér-
te a célját, arra tovább már nincs szükség. Ilyen esetekben az egyházi hatóság feladata,
hogy azok elengedésérôl gondoskodjon. Az elengedés nem feltétlenül egyezik meg a
büntetendô cselekményt elôidézô bûn megbocsátásával, a bûnök feloldozásával,723 noha
lehetôség van bizonyos esetekben arra, hogy szentgyónás keretében engedje el a gyónta-
tó a különféle büntetéseket. 

A büntetések elengedésének rendes módja az 1354–1361. kánonokban található, vagy-
is az illetékes hatóság külön intézkedése szükséges a büntetések elengedéséhez. Az
ilyen, ab homine elengedésre jogosultak köre ezekben a kánonokban pontosan le van ír-
va. A rendes elengedésen túl vannak azonban olyan esetek, amikor nem egy személy
vagy külön rendelkezés engedi el a büntetést, hanem maga a CIC az, ami úgy rendelke-
zik, hogy a büntetés, bizonyos esetekben magától megszûnik, vagyis mondhatjuk, hogy
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723 ERDÔ P., Az egyházi büntetések elengedése, 428.
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a büntetést ilyenkor maga a jog engedi el (a iure). A büntetések ilyen típusú megszûnése
nem annyira egyértelmû. 

A büntetések helyett alkalmazandó lelkipásztori-fegyelmi eszközök megszûnése né-
mileg hasonlatosan történik, mint a büntetéseké, hacsak magának a dolognak a termé-
szetébôl az ellenkezôje ki nem tûnik. Amikor a büntetések maguktól szûnnek meg, bizo-
nyos körülmények között az azokat helyettesítô fegyelmi intézkedések is megszûnnek,
illetve ha az elôzetes vizsgálat eredménye az volt, hogy a most következô esetek vala-
melyike fennáll, a büntetés kiszabására szolgáló eljárást nem lehet megindítani, de el-
képzelhetô, hogy a tettesre az 1348. kánonban leírt figyelmeztetések, a lelkipásztori
gondoskodás más eszközei vagy büntetô óvintézkedés valamelyike alkalmazható.

a) A törvény megváltozása
Az 1313. kánon 1. §-a elôírja, hogy ha a büntetendô cselekmény elkövetése után a tör-
vény megváltozik, a tettes számára a kedvezôbb törvényt kell alkalmazni. Ez bizonyos
szempontból kivételt jelent a 9. és 20. kánonok alól. Bár a törvények nem a múltra vo-
natkoznak (9. kán.), és egy újabb törvény eltörli a régi törvényt (20. kán.) ha ezt kifeje-
zetten kimondja, azzal szöges ellentétben áll vagy azt a maga egészében szabályozza, ez
a kánon bizonyos esetekben retroaktív hatással ruházza fel az új törvényt724, illetve a ré-
git tartja érvényben: azt kell, alkalmazni, amelyik az elkövetô számára kedvezôbb. Az
enyhébb szankció nem minden esetben jelent valóban enyhébb büntetést, ugyanis a
tényállás szûkebb meghatározása egy esetleges szigorúbb büntetéssel enyhébb, míg egy
tágabb tényállás enyhébb büntetéssel adott esetben szigorúbb büntetést jelenthet. 

Míg a kánon 1. §-a a büntetés alkalmazása elôtti idôszakra vonatkozik, ezért az nem
módosítja a már alkalmazásra került büntetéseket; vagyis ha egy büntetést már kimond-
tak vagy kinyilvánítottak, a törvény változása önmagában nem módosítja a büntetést,
addig a 2. §, mely a büntetés alkalmazása utáni idôszakra vonatkozik, azt mondja ki,
hogy abban az esetben, ha a törvény vagy a hozzá kapcsolt büntetés megszûnik, meg-
szûnik maga a büntetés. Ennek oka, hogy az újabb törvény azért szünteti meg a régi tör-
vényt vagy törli el a büntetést, mert a törvényhozó azt már nem tartja célszerûnek. Nem
lenne tehát helyénvaló, ha a megbüntetett személy továbbra is megmaradna a büntetés-
ben. Ez egyébként a büntetések ultima ratio elvébôl is következik. Nem vonatkozik
azonban ez az elv azokra az esetekre, amikor a büntetés hatása már teljesen beállt725: 
pl. hivataltól való megfosztás vagy klerikusi állapotból való elbocsátás esetén. Ilyen ese-
tekben is lehetôség van azonban arra, hogy az illetékes hatóság ezeket a büntetéseket is
eltörölje.

Megszûnhet tehát a már alkalmazásra került büntetés abban az esetben, ha az új tör-
vény azt nem bünteti. Ez vonatkozik arra az esetre is, amikor a büntetést már kimondták
vagy kinyilvánították, illetve arra is, ha a régi törvény által rendelt önmagától beálló
büntetést még nem nyilvánították ki. Megszûnhet maga az intézkedés is, ha az büntetés
helyett lett alkalmazva.
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724 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1. 235 (SANCHIS, J.).
725 ERDÔ P., Egyházjog, 609.
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Újdonság a CIC (1917) 2226. kánon 3. §-ához726 képest, hogy ez a kánon a már alkal-
mazott cenzúrák esetén is lehetôvé teszi a büntetés megszûnését.

Azokban az esetekben, amikor a büntetés a törvény vagy az ahhoz kapcsolt büntetés
megszûnése miatt szûnik meg, a büntetés vagy a helyette alkalmazott intézkedés magá-
nál a jognál fogva szûnik meg. Ilyenkor az illetékes hatóság (ordinárius) feladata, hogy
szükség esetén a törvény megszûnése után határozatban kinyilvánítsa a büntetés meg-
szûnésének a tényét. Ez azonban nem a büntetés megszûnéséhez kell, hanem annak biz-
tossá válásához, vagyis a határozat esetleges elmaradása nem befolyásolja a büntetés
megszûnését.

b) Idôre kiszabott büntetések és intézkedések
A büntetések a CIC-ben alapvetôen két csoportra oszthatók: jóvátevô és gyógyító bünte-
tésekre. Ezek közül az utóbbit nem lehet meghatározott idôre vagy örökre kiszabni, el-
engedésük az elkövetô makacsságának megszûnésének függvénye (1358. kán. 1. §). A
jóvátevô büntetések azonban kiszabhatók meghatározott idôre is, akárcsak a fegyelmi-
lelkipásztori intézkedések bizonyos fajtája. Amennyiben egy jóvátevô büntetést vagy
intézkedést meghatározott idôre szabnak ki (pl. egy területen való tartózkodás tilalma
vagy szolgálattól való eltiltás adott ideig), úgy az az idô leteltével automatikusan meg-
szûnik, vagyis a tilalom már nem köti tovább a megbüntetettet. Amennyiben a büntetés
nem meghatározott idôre, hanem meghatározatlan idôre vagy örökre lett kiszabva, akkor
az csak az illetékes hatóság intézkedésével szûnik meg. Az egyetlen, CIC-ben levô, ön-
magától beálló jóvátevô büntetés, ami a más alárendeltjének engedély nélküli felszente-
léséhez kapcsolódik (1383. kán.), egy ilyen, meghatározott idôre kiszabott büntetés. 

c) Büntetés vagy intézkedés teljesítésével
Amennyiben a büntetés vagy intézkedés, amit valakire kiszabtak, egy vagy több csele-
kedet végrehajtásából áll, ezen cselekedetek elvégzése után a büntetés magától megszû-
nik. Ennek nagyon jó példája az 1340. kánonban leírt vezeklés, amit az 1312. kánon 
3. §-a szerint a büntetések helyettesítésére lehet alkalmazni. Adott esetben a részleges
törvény elrendelhet jóvátevô büntetést, ami szintén állhat egy vagy több cselekedet el-
végzésébôl. 

d) A büntetést kiszabó hatóság megszûnése
Az 1351. kánon kimondja, hogy a büntetést rendelô vagy kimondó hatóság jogának
megszûnése esetén csak akkor szûnik meg a büntetés, ha ezt kifejezett rendelkezés ki-
mondja. Ennek értelmében lehetséges egy büntetést vagy intézkedést úgy kimondani,
hogy csak a kimondó hatóság szolgálati idejére vonatkozzon. Mivel a büntetés vagy in-
tézkedés végrehajtását kimondó határozat végrehajtó jellegû, a 81. kánon szerint meg-
szûnik, ha ad beneplacitum nostrum formulával adták ki.727 Ilyen esetekben a büntetés az
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726 CIC (1917) Can. 2226 §3: Quod si lex posterior tollat legem vel poenam tantum, haec statim cessat, nisi
agatur de censuris iam contractis.

727 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1. 393 (DE PAOLIS, V.).
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azt rendelô vagy kimondó hatóság jogának megszûnésével automatikusan megszûnik,
de ebben az esetben is szükség lehet a megszûnés kinyilvánítására. Ez történhet az illetô
jogutódja által, vagy végleges megszûnés esetén a fölöttes hatóság rendelkezésével. 

e) Területiség lehetôsége
A büntetések alapvetôen nem területi jellegûek, noha az a törvény, aminek a megsérté-
séért ezt kimondták vagy kinyilvánították, általában az. Éppen ezért az 1351. kánon ki-
vételt fogalmaz meg a törvényekre vonatkozó egyetemes szabály – területiség – elve
alól, amikor kimondja, hogy a büntetés a tettest mindenütt köti, hacsak kifejezett ellen-
kezô rendelkezés nincsen. Régi kérdés a kánonjogban, hogy a részleges törvények által
kiszabott büntetések rendelkeznek-e egyetemes kötelezô erôvel. Az egyetemes törvé-
nyeknél ez egyértelmû, viszont a részleges törvényeknél nem annyira. A jelenlegi meg-
szövegezés a legfôbb törvényhozó akaratából fakad; hiánya a részleges hatóság hatal-
mának megkerülését jelentené, mivel egy büntetés esetén a lakóhely vagy a büntetés
alkalmazása helyének elhagyása a büntetés megszûnését jelentené. Így bár a törvény,
mint láttuk, alapvetôen területi, viszont a törvény megsértéséért kiszabott büntetés már
személyi jellegû, azaz mindenhova követi a megbüntetettet (Poena adhaeret ossibus).728

Mindezek ellenére lehetséges, hogy az illetôre kiszabott büntetés, ha az a büntetésben
vagy a büntetés végrehajtását elrendelô szövegben benne van, területi jellegû legyen,
ami azt jelenti, hogy csak egy adott területen belül kötelezi a megbüntetettet. Ilyen ese-
tekben, ha az illetô elhagyja azt a területet, megszabadul a büntetéstôl mindaddig az
ideig, amíg arra a területre vissza nem tér. Egy ilyen, területre kimondott büntetés tipi-
kus példája lehet az 1336. kánon 1. § 3°-ban leírt tilalom, amelyet csak bizonyos terület-
re vonatkozik. 

Ez vonatkozhat a gyógyító büntetések közül a felfüggesztésre és a néhány jóvátevô
büntetésre, függetlenül attól, hogy törvénnyel vagy paranccsal rendelték el azokat, hogy
önmaguktól beállók vagy utólag kimondandók, vagy hogy ki, hol és mikor mondta ki
azokat. Ugyanígy a fegyelmi intézkedések is kiszabásra kerülhetnek területi alapon,
amikor pl. bizonyos területen belül megtiltják valaki számára a mûködést. Ha ezt a terü-
letet elhagyja, a tilalom megszûnik.

A másik elv a büntetô rendelkezések területi jellegére vonatkozik. A 12. kánon 1. §-
ának alapelve szerint az egyetemes törvények mindenütt kötelezik azokat, akik számára
azokat hozták, viszont a 2. § fenntartja annak a lehetôségét, hogy egy egyetemes törvény
egy adott területen ne legyen érvényben. Ilyen esetben ezen törvény alól ki vannak véve
mindazok, akik éppen azon a területen tartózkodnak. Ha részleges törvény rendel el
büntetést, annak a törvénynek csak azok vannak alárendelve, akik számára azokat hoz-
ták, azaz akik ott lakóhellyel vagy pótlakóhellyel rendelkeznek és ugyanakkor ott is tar-
tózkodnak. A 13. kánon elôírása szerint a részleges törvény területi jellegû, hacsak az el-
lenkezôje nem világos: azaz lehet személyi jellegû is. Alapvetôen az idegeneket, azaz
azokat, aki egy adott területen sem lakóhellyel, sem pótlakóhellyel nem rendelkeznek,
nem kötelezik saját területük részleges törvényei, amíg azon kívül tartózkodnak, kivéve,
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728 ERDÔ P., Egyházjog, 631.
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ha áthágásuk saját területükön kárt okoz, vagy ha e törvények személyi jellegûek. Ezen
túlmenôen nem kötelezik ôket a tartózkodási helyük törvényei sem, kivéve azok, ame-
lyek a közrendre vonatkoznak. A büntetô törvények a közrendre vonatkoznak. A lakó-
helynélkülieket egyaránt kötelezik a tartózkodási helyükön érvényes egyetemes és rész-
leges törvények.

Ezeknek megfelelôen elképzelhetô, hogy valaki a területiség vagy a személyi jelleg
miatt ki van véve egy büntetô törvény hatása alól. Az ilyen esetekben az eljárást vele
szemben megindítani nem lehet, sem büntetést, sem fegyelmi intézkedést nem lehet ve-
le szemben alkalmazni.

4. Elévülés

A büntetések megszûnésének másik módja az elévülés (praescriptio). Ez olyan pozitív
jogi jogintézmény, amelynek révén a személy az idômúlás jogkeletkeztetô vagy jogo-
sultságot megszüntetô hatása révén kötelezettségektôl szabadul meg, a jogban meghatá-
rozott idô elteltével. Ha a törvény megsértése (a büntetendô cselekmény) egyszeri, va-
gyis egy cselekményt követett el a tettes, akkor az elévülés az elkövetés napjától telik.
Egy büntetendô cselekmény lehet:

– összetett, az folyamatos, vagyis ugyanannak a büntetendô cselekménynek több,
egymástól független alkalommal történô megszegése (1371. kán.); 

– tartós, vagyis hosszabb ideig tartó büntetendô cselekmény (1366. kán.); 
– szokásszerû, ha a tettes ugyanazt a büntetendô cselekményt állapotszerûen követi

el (1392. kán.). 
Ezekben az esetekben akkor kezdôdik az elévülés, amikor a cselekedetet utoljára kö-

vették el, vagyis amikor a törvényellenes állapot megszûnt. 
Az elévülést a 197. kánon alapján az Egyház úgy teszi magáévá, ahogy az általában

az adott ország világi törvényeiben szerepel, kivéve ha a CIC másként rendelkezik.
Ilyen kivétel található a büntetendô cselekményekkel és büntetésekkel kapcsolatos el-
évülésrôl szóló 1362–1363. kánonokban. Az 1362. kánon felsorolja, hogy melyik bünte-
tendô cselekmény esetén mennyi az elévülési idô. Alapvetôen minden büntetendô cse-
lekmény három év alatt évül el. Kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek:

– A Hittani Kongregációnak fenntartott büntetô ügyek729 elévülési ideje húsz év. Ettôl
az idôtôl szükség esetén a Kongregáció eltérhet.730 Korábban a Hittani Kongregációnak
fenntartott ügyek nem évültek el,731 ez a dokumentum volt az elsô, amely a Hittani
Kongregációnak fenntartott esetekben elévülési idôt jelölt meg.732 A kiskorúak rovására
elkövetett büntetendô cselekmények esetén (1395. kán. 2. §) a fenti dokumentum egy-
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729 A jelenleg hatályos változatot lásd: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae De Gravioribus Delictis,
AAS 102 (2010) 419–430.

730 Uo. Art. 7 §1.
731 ERDÔ P., Egyházjog, 638. DE PAOLIS, V. – CITO, D., Le sanzioni nella Chiesa, 208.
732 SCICLUNA, CH. J., The Procedure and Praxis of the Congregation for the Doctrine of the Faith Regarding

Graviora Delicta, in DUGAN, P. M. (ed.), The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law,
Motréal 2005. 239.
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részt felemelte a tizenhat éves korhatárt tizennyolcra, másrészt az elévülés ebben az
esetben akkor kezdôdik, amikor a sértett betöltötte a tizennyolcadik életévét.733 A CCEO
1152. kánon 2. § 1°-ban az Apostoli Szentszéknek fenntartott büntetendô cselekmé-
nyekrôl beszél, míg a CIC 1362. kán. 1. § 1. pontja a Hittani Kongregációnak fenntartot-
takról.

– A klerikusok és örök fogadalmas szerzetesek házassági kísérlete (1394. k), a kleri-
kusok más szexuális büntetendô cselekményei (1395. kán.), az emberölés, emberrablás,
csonkítás vagy súlyos megsebesítés (1397. kán.) és a magzatelhajtás (1398. kán.) bünte-
tendô cselekményei öt év alatt évülnek el (1362. kán. 1. § 2°).

– A részleges törvényekben rendelt büntetendô cselekmények esetén az ott meghatá-
rozott elévülési idô számít. 

Az elévülésre megszabott idô hasznos idô, vagyis nem telik, ha az egyházi hatóság
bármilyen oknál fogva nem tud intézkedni. Az elévüléssel azonban a károk helyrehoza-
tala iránti igény érvényesítésének lehetôsége (1729. kán. 1. §) nem évül el.734

Az elôzetes vizsgálatnak arra is ki kell terjednie, hogy letelt-e a meghatározott elévü-
lési idô. Amennyiben az elévülési idô alatt nem mondják ki a ferendae sententiae bünte-
tést, vagy nem nyilvánítják ki a latae sententiae büntetést, illetve nem alkalmazzák a
büntetést helyettesítô intézkedéseket, az idô elmúltával már nem lehet megindítani az
erre a célra irányuló eljárást. Ha azonban az elévülési idôn belül azt megindítják, akkor
ezzel megszakad az elévülés idôszaka. Az elévülés nemcsak a bírói eljárás esetén érvé-
nyes, hanem ugyanolyan formában – a megfelelô szabályok megtartásával – a peren kí-
vüli, közigazgatási határozattal kimondott esetekben is.

Bár az elévülés esetén nem lehet a büntetést kimondani vagy kinyilvánítani, mégis
megmarad az 1348. kánon alapján az ordinárius joga arra, hogy „gondoskodhat az illetô
javáról és a közjóról alkalmas figyelmeztetésekkel és a lelkipásztori gondoskodás más
útjain vagy akár, ha az ügy úgy hozza, büntetô óvintézkedésekkel is.” Ezek az elévülés
esetén azonban nem a büntetések helyettesítésére szolgálnak (mert az már nem alkal-
mazható) hanem javító-nevelô célzatúak.

A CCEO 1152. kánonja, a latin joggal ellentétben a büntetô keresetek elévülésével
kapcsolatban megemlíti, hogy minden büntetô kereset elévül a vétkes halálával, és az il-
letékes hatóság megkegyelmezésével is megszûnik, nemcsak az elévüléssel. 

a) Bûnvádi kereset elévülése
A CIC kétféle elévülést különböztet meg. Az elsô a bûnvádi kereset (actio criminalis)
elévülése, ami a büntetendô cselekmény elkövetésétôl a büntetés vagy büntetést helyet-
tesítô intézkedés kimondását célzó eljárás megindításáig tart.735 A bûnvádi kereset olyan
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733 A törvény ilyen jellegû változása esetén felvetôdött a kérdés, hogy alkalmazható-e az 1313. kánon 1. §-a.
Az illetékes magyarázatok szerint nem, mivel itt nem a büntetô törvény és nem is a büntetés, hanem csak az
azzal kapcsolatos eljárásban történt változás. Vö. INGELS, G., Dismissal from the Clerical State, 185.

734 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1. 427 (BORRAS, A.).
735 CITO, D., Prescription in Penal Matters, in DUGAN, P. M. (ed.), The Penal Process and the Protection of

Rights in Canon Law, Montréal 2005. 194.
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nyilvános cselekedet, ami büntetendô cselekménybôl ered, aktív alanya az Egyház, akit
az ügyész képvisel, passzív alanya pedig az elkövetô. A bûnvádi kereset elévülési ideje
telik abban az esetben is, ha az illetékes hatóság nem eljárást, hanem csak elôzetes vizs-
gálatot folytat, valamint akkor is, ha nem tényleges büntetést, hanem egyéb intézkedést
alkalmaz. Amennyiben a büntetést nem bírói eljárással, hanem peren kívüli határozattal
mondják ki, az ezt elôkészítô folyamatok során is telik az elévülési idô. Ha a bûnvádi
kereset elévült, akkor már sem bírói, sem közigazgatási úton nem lehet a büntetést ki-
mondani.

b) Büntetés végrehajtása iránti kereset elévülése
Az elévülés másik fajtája a büntetés végrehajtása iránti kereset (actio poenalis). Ez a
jogerôssé vált bírói ítélet, illetve a közigazgatási határozat meghozatalának napján kez-
dôdik és annak a megbüntetettel való közléséig tart. Ez idôtartamban megegyezik 
az 1362. kánonban leírt, az adott büntetendô cselekményhez tartozó elévülési idôvel. 
A végrehajtás iránti kereset az ordinárius hatásköre, ezt ô felügyeli (1653. kán.). Ameny-
nyiben nem közlik a tettessel a jogerôs büntetést vagy a fegyelmi intézkedést tartalmazó
határozatot (54. kán.) az elévülési idôn belül, annak leteltével azt már nem hajthatják
rajta végre. A végrehajtást (a büntetés megtartásának kötelezettségét) az 1344. kánon 
3. §-a alapján maga a bíró is felfüggesztheti a jóvátevô büntetések esetén, ha a tettes di-
cséretes élet után elôször követ el büntetendô cselekményt és nem sürget a botrány hely-
rehozatalának szüksége. Az elévülési idô leteltével a büntetés magától megszûnik, azt
végrehajtani már nem lehet. 

c) Önmaguktól beálló büntetések kérdése
Sajátos eset az elévülés szempontjából az az eset, amikor valaki nem utólag kimondan-
dó, hanem önmagától beálló büntetéssel sújtott büntetendô cselekményt követett el.
Ilyen esetekben a büntetés részben azonnal beáll, viszont bizonyos hatások kinyilvánítá-
sához szükség van a hatóság közbelépésére. A problémát az jelenti, hogy az 1363. kánon
nem beszél az önmaguktól beálló büntetések kinyilvánításáról, olyannyira, hogy az ere-
deti szövegbôl a „vel declarata” kifejezés tudatosan ki is maradt.736 A büntetések alkal-
mazásával kapcsolatos általános elvek figyelembevételével azonban mondhatjuk, hogy
ez a kánon, annak ellenére, hogy nem beszél az önmaguktól beálló büntetésekrôl, azok-
ra is alkalmazható.737 Ilyen esetekben az elévülés a kinyilvánító eljárás megkezdésére,
illetve a kinyilvánító határozat közlésére vonatkozik.738

172

736 Communicationes 9 (1977) 173–174. Az eredeti szövegváltozat szerint (Sanctionibus c. 47): „Actio poe-
nalis praescriptione extinguitur post idem temporis spatium, quo actio criminalis; praescriptio autem com-
putatur ex die quo poena irrogata vel declarata est.” Ezzel szemben az 1980-as Schema 1315. kánonja már
a mai formában hozza a szöveget, melyben a 2. § így szól: „Idem valet, servatis servandis, si poena per
decretum extra iudicium irrogata sit.” 

737 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1. 429 (BORRAS, A.).
738 ERDÔ P., Egyházjog, 638.
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Mi történik azonban az önmaguktól beállt hatásokkal az elévülési idô letelte után?
Cenzúrák esetén a büntetés elengedése az illetô makacsságának a megszûnésétôl függ,
és ha az elkövetéstôl számítva letelt a megszabott idô úgy, hogy a tettes nem követett el
újabb büntetendô cselekményt, a makacsság megszûnése és a tettes életvitelének meg-
változása feltételezhetô. Amennyiben kétséges, hogy a vádlott felhagyott-e a makacs-
sággal, a vádlott javára kell ítélkezni („in dubio pro reo”), a kétség pedig ilyen esetekben
is – az elévülési idô leteltével – fennállhat, és nem lehet kinyilvánítani a cenzúrát. Az
önmaguktól beállt hatások elengedésére azonban belsô fórumon – szentgyónás kereté-
ben – szükség van.739
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739 CITO, D., Prescription in Penal Matters, 186–187. 198. 
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VII. A BÜNTETENDÔ CSELEKMÉNYEK TÁVOLABBI 
KÖVETKEZMÉNYEI

A hatályos Egyházi Törvénykönyv VI. könyve felsorolja, hogy milyen büntetendô cse-
lekményért milyen büntetéseket lehet kimondani vagy kinyilvánítani. A teljes CIC átta-
nulmányozása után azonban kitûnik, hogy több büntetendô cselekménynek a büntetésen
túlmenôen más következménye is van, ami nincs megemlítve a VI. könyvben. Ezek a
következmények elszórtan vannak a CIC-ben. Azokban az esetekben is, amikor egy
büntetés alkalmazásától az elöljáró eltekint, életben maradhatnak olyan hatások, ame-
lyek adott esetben fölötte állhatnak a büntetést nem-alkalmazó vagy elengedô hatóság
hatáskörének. Ezek a következmények nem büntetések – legalábbis nem a szó szoros ér-
telmében –, nem is „hozzáadott büntetések”, nem annyira az elkövetô megjavítását cé-
lozzák, hanem sokkal inkább a hivatal, feladat, a szolgálat méltóságának vagy magának
az egyházi közösségnek a védelmét.740 Ilyen fegyelmi intézkedéseket nemcsak az egye-
temes jog hozhat, hanem adott esetben a részleges jog is bevezethet. 

Ezek a következmények hasonlítanak a büntetésekhez annyiban, hogy egy bünteten-
dô cselekmény miatt kerülnek alkalmazásra, azonban különböznek az alkalmazás mód-
jában és a megszûnésükben. Alapvetôen két fajta büntetendô cselekményért járó kö-
vetkezményt különböztethetünk meg: az elsô fajta az, ami a büntetendô cselekmény
következményeként ipso facto beáll, függetlenül a büntetés alkalmazásától, a másik faj-
ta pedig az, ami egy büntetés kimondása vagy kinyilvánítása után lép életbe. 

A következô megkülönböztetés az életbe lépéssel kapcsolatos. Itt három kategóriát
különböztethetünk meg: az automatikusan, a kötelezôen és a fakultatívan beálló követ-
kezmények. Az elsô csoportba azok tartoznak, amelyek a büntetendô cselekmény elkö-
vetésével, illetve a büntetés alkalmazásával együtt automatikusan életbe lépnek; a másik
csoportba tartoznak azok, amik kötelezôen, de nem automatikusan lépnek életbe, vagyis
azok, amelyeket az illetékes hatóság köteles alkalmazni (kinyilvánítani), és ameddig ez
az alkalmazás meg nem történik, a következmények nincsenek érvényben; a harmadik
csoportba pedig azok a következmények tartoznak, amelyeknél az illetékes elöljáró ha-
táskörébe tartozik, hogy eldöntse, akarja-e alkalmazni a következményt vagy sem.

Vannak továbbá olyan következmények, amelyek csak tiltanak bizonyos cselekmé-
nyeket, de azok végrehajtását nem teszik érvénytelenné, és vannak olyanok, amelyek
egyúttal érvénytelenséget is eredményeznek. 
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740 F. WERNZ – P. VIDAL, Ius Canonicum, Vol. IV, Roma, 1934. (cf. nt. 25) 301. JENKINS, R. E., On the Suitabi-
lity, 289. DE PAOLIS, V., Irregolarità e sanzioni penali, 690.
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1. A büntetések és a következmények közötti különbségek

A következmények annyiban hasonlítanak a büntetésekhez, hogy büntetendô cselek-
mény miatt alkalmazandók, különböznek viszont az alkalmazás módjában és a meg-
szûnésben. Következmények esetén a hatás akkor is beáll, ha az elkövetô nem tudott a
következményrôl, míg a büntetés esetén, ha az illetô hibáján kívül nem tudta, hogy tör-
vényt vagy parancsot szeg meg, illetve figyelmetlenség vagy tévedés miatt nem tudott a
büntetésrôl, nem büntethetô (1323. kán. 2). A másik különbség, hogy a következmények
sokszorozódnak, azaz minden következmény életbe lép a büntetendô cselekmény vagy a
büntetés után, míg az utólag kimondandó büntetések esetén a bíró az 1346. kánon értel-
mében méltányos határok között csökkentheti a büntetéseket, ha a büntetések halmazata
túlzottnak látszik. A büntetésekkel ellentétben a következmények visszamenôlegesen is
alkalmazhatók,741 azaz egy új fegyelmi intézkedés megtilthat valamit a jelenben vagy a
jövôre vonatkozóan egy múltbeli cselekedet alapján. További különbség, hogy míg a
büntetések esetén a bûnvádi kereset illetve a büntetés végrehajtása iránti kereset az
1362–1363. kánonoknak megfelelôen elévül, a következmények nem évülnek el. Vi-
szont ha a következmény a büntetéshez kapcsolódik, és a büntetés alkalmazása elévülés
miatt elmarad, a következmény sem jön létre.742 Emellett a büntetés megszûnése nem
törli el a büntetendô cselekménybôl fakadó következményeket.743

2. A büntetendô cselekményekbôl ipso facto fakadó következmények

a) A katolikus hit vagy egyházi közösség elhagyása
A hitehagyó, eretnek vagy szakadár (1364. kán.) nem veheti fel a szent rendeket (1041.
kán. 2°), vagy ha már felvette, nem gyakorolhatja azokat, ha a tette nyilvános (1044. kán. 
1. §. 2°). Emellett az ilyen személytôl meg kell tagadni az egyházi temetést (1184. kán.
1. §) valamint a temetési misét is (1185. kán.), ha büntetendô cselekménye közismert
volt. A rendek felvételének szabálytalansága a büntetéstôl (pl. kiközösítés) függetlenül
is életbe lép,744 ugyanis elképzelhetô, hogy a büntetést késôbb nem nyilvánították ki, va-
lamilyen mentô vagy enyhítô körülmény miatt. Ez az elv egyébként minden büntetendô
cselekménybôl fakadó következményre igaz. 

Elôfordulhat, hogy az illetô nem a fent nevezett három büntetendô cselekmény egyi-
két követte el, de életmódja alapján elmondható róla, hogy elhagyta a „katolikus hitet”
vagy az „egyház közösségét”. A hitehagyás, eretnekség vagy szakadárság büntetendô
cselekményét egyértelmûen meghatározza a 751. kánon, azonban a katolikus hit vagy az
egyházi közösség elhagyása már nem ennyire egyértelmû. Mindenképpen a katolikus hit
elhagyásának számít az, ha valaki nyilvános hitvallást tesz egy másik Egyházban vagy
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741 JENKINS, R. E., On the Suitability, 324–325.
742 MILITE, P., Utrum irregularites ex delicto indolem poenae habent at non?, in Apollinaris 74 (2001) 468.
743 ERDÔ P., Belsô fórum és külsô fórum a kánonjogban, in Az élô egyház joga, Budapest 2006. 478.
744 PROVOST, J. H., Dispensation from the Irregularities of Schism and Attempted Marriage, in COGAN, P. J.

(ed.), CLSA Advisory Opinipos 1984–1993, Washington DC 1995. 311.
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egyházi jellegû közösségben (csatlakozik hozzá), felveszi a rendeket (vagy azokkal
egyenértékû szolgálatot vállal)745, de mindezeknek közismertnek kell lenniük. A külön-
féle nem-katolikus imádságokon való egyszerû részvétel a katolikus Egyház elhagyásá-
nak, vagy a pápának való alárendeltség, vagy az egyházi közösség megtagadásának
szándéka nélkül csupán az egyéni jámborság egy fajtájának tekinthetô, de nem a katoli-
kus egyházi közösség vagy a katolikus hit megtagadásának.746

A Katolikus Egyház formális aktussal való elhagyása az egyházi közösség elhagyá-
sának is minôsül. Ahhoz, hogy valakinek a katolikus Egyházból formális aktussal való
kilépése érvényes legyen, az alábbi négy feltétel egyidejû teljesülése szükséges:

(1) Az illetônek szabad és tudatos szándéka kell, hogy legyen a Katolikus Egyház el-
hagyására; 

(2) Jogcselekménnyel kell történnie, amiben külsôleg meg kell nyilvánulnia az Egy-
ház elhagyása szándékának; 

(3) A cselekmény alapja vagy legalábbis kísérôje a hitehagyás, eretnekség vagy sza-
kadárság; 

(4) Ezt a formális cselekményt az Egyház illetékes elöljárójának el kell fogadnia.747

Káromlás, vagy a jó erkölcs súlyos megsértése, vagy a vallás vagy az Egyház ellen
igazságtalan dolgok kifejezése, gyûlölet, illetve megvetést szítása a katolikus Egyház el-
len szintén a katolikus hit vagy az Egyház közössége elhagyásának számítható (1369.
kán.). Ateista, vagy Egyház ellen mesterkedô társulatba belépni, vagy ilyen társulást
elômozdítani vagy vezetni (1374. kán.) bizonyos körülmények között szintén hiteha-
gyással vagy az egyházi közösség megtagadásával lehet egyenértékû. 

A fentebb említett esetek nem mindig feltételei, de megnyilvánulásai a katolikus hit
vagy egyházi közösség elhagyásának. Az a tény önmagában, hogy valaki nem gyakorol-
ja a katolikus hitet, akár rendszeresen is, nem egyenértékû a hitehagyással. A katolikus
Egyház elhagyása pusztán amiatt, hogy az illetônek ne kelljen Egyházadót fizetni, szin-
tén nem minôsül a katolikus Egyház formális aktussal történô elhagyásának, de a részle-
ges jog ehhez is fûzhet további szankciókat (pl. Németországban). 

A fent említett egyértelmû eseteket leszámítva nem lehet általánosságban beszélni ar-
ról, hogy mi tekintendô a katolikus Egyház vagy hit elhagyásának. Minden esetet külön
kell megvizsgálni. Nagyon fontos, amit a CIC is hangsúlyoz, hogy csak akkor van a hit
elhagyása bármilyen formájának következménye, ha az közismert, azaz nyilvános. En-
nek alapja egyrészt az 1330. kánon, amely kimondja, hogy „azt a büntetendô cselek-
ményt, amely nyilatkozatban vagy az akarat, a tan vagy a tudás más kinyilatkoztatásá-
ban áll, végre nem hajtottnak kell tekinteni, ha ezt a nyilatkozatot vagy kinyilvánítást
senki nem észleli”; másrészt pedig a cselekmény közismertsége azért is fontos, mert e
nélkül az illetô jó híre csorbád szenvedhet (220. kán.).

Két esetben a következmények automatikusan életbe lépnek, hasonlóan az önmaguk-
tól beálló büntetésekhez: 
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745 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, II/2. 1861 (MORRISEY, F. G.).
746 PROVOST, J. H., Dispensation from the Irregularities, 312.
747 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Actus Formalis Defectionis ab Ecclesia

Catholica (13 mart. 2006) Prot. n. 10279/2006. 
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(1) A katolikus hitet vagy az egyházi közösséget közismerten elhagyó személy magá-
nál a jognál fogva (ipso iure) el van mozdítva (amotio) a hivatalából (194. kán. 1. § 2°).
A hivatalból való elmozdítás nem büntetés, hanem fegyelmi intézkedés, amit az egyházi
közösség védelme érdekében kell végrehajtani. Az illetékes elöljáró nyilatkozata szük-
séges az elmozdítás kinyilvánításához. Ebben a nyilatkozatban (declaratio) az elöljáró-
nak meg kell állapítani, hogy az elmozdítás a büntetendô cselekmény miatt magánál a
jognál fogva beállt. Az elmozdítás azonban nem hatályos mindaddig, amíg ezt a nyilat-
kozatot meg nem tették. Az eljárás során a hivatal (elmozdítás alatt levô) birtokosa érvé-
nyesen mûködik, és ôt illeti a hivatalhoz kapcsolódó javadalmazás is. A kinyilvánítás
azért is fontos, mert egy hivatal lehet üresedésben de iure, de nem de facto, és az ilyen
nyilatkozat nélkül nem lehet azt betölteni. Ebben az esetben a hivatalból való elmozdítás
ipso iure következik be, azaz az elöljárónak nem kell gondoskodnia az elmozdított sze-
mély ellátásáról (195. kán.).

(2) A másik automatikus következmény akkor lép életbe, ha egy szerzetes748 közis-
merten elpártolt a katolikus hittôl: magánál a ténynél fogva elbocsátottnak kell tekinteni
a szerzetesi intézménybôl (694. kán. 1. §). Ha hit elhagyása nem biztos, az automatikus
elbocsátást nem lehet kinyilvánítani, hanem meg kell indítani az elbocsátási eljárást, a
696. kánon 1. §-ának megfelelôen. Ha ilyenkor a tag kéri az elbocsátást a rendbôl, meg
lehet indítani az önkéntes eltávozás eljárását. Ha egy ideiglenes fogadalmas tagról derül
ki, hogy közismerten elhagyta az Egyházat, egyszerûbb lehet várni addig, amíg letelik
az ideiglenes fogadalom, és akkor nem engedni az örök fogadalom letételére, hacsak
nincs sürgôs szükség a botrány elhárítására.

Az alábbi esetekben a hatások nem automatikusan lépnek életbe, de kötelezôen élet-
be kell ôket léptetni, azaz az illetékes hatóságnak ki kell nyilvánítania a tényeket, de
amíg azok nincsenek kinyilvánítva, a következmények nem hatályosak. Aki nyilváno-
san elhagyta a katolikus hitet vagy az egyházi közösséget, nem vehetô fel a krisztus-
hívôk hivatalos társulásaiba, vagy ha már tag, akkor a hit vagy az egyházi közösség el-
hagyása esetén, figyelmeztetés után, a társulásból elbocsátandó (316. kán. 1–2. §). Ez
utóbbi kánon alapja az, hogy mivel a hivatalos társulások az Egyház nevében mûködnek
(116 §1. kán.; 313. kán.), elvárt, hogy a tagjai teljes közösségen legyenek a katolikus
Egyházzal. Ha valaki közismerten elhagyta a katolikus Egyház közösségét, jogképtelen
(inhabilis) szavazat leadására (171. kán. 1. §. 4°). 

Szükség esetét kivéve, az ordinárius engedélye nélkül nem szabad közremûköd-
ni olyan személy házasságánál, aki a katolikus hitet közismerten elhagyta (1071. kán. 
1. §. 4°).

Az itt említett esetekben az illetékes elöljárónak ki kell nyilvánítania a hit vagy az
egyházi közösség elhagyásának tényét, ami a következményeket magával hozta, akár a
konkrét pillanatnyi esetben, akár pedig jövôbeli esetekre vonatkozóan. 

Vannak továbbá nem kötelezô következmények is, amikor az illetékes elöljárón mú-
lik, hogy a körülmények figyelembe vételével, életbe lépteti-e azokat vagy sem:
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748 Amikor „szerzetest” említünk, az a most következôkben az Apostoli Élet Társaságainak és a Világi Intézmé-
nyek tagjaira is vonatkozik a 729. és 746. kánonoknak megfelelôen. Ha ettôl eltérés van, azt külön jelezzük. 
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A tagot el lehet bocsátani a szerzetesi közösségbôl, ha az egyházi tanítóhivatal által
elítélt tanításokat makacsul vall vagy terjeszt (696. kán.; 1371. k). Materialista vagy
ateista színezetû ideológiákhoz való nyilvános csatlakozás szintén a katolikus hit elha-
gyásának egy formája lehet, és a közösségbôl való elbocsátást vonhatja maga után (696.
kán. 1. §). A helyi ordinárius joga, hogy elmozdítsa a hitoktatókat vagy követelje az el-
mozdításukat, ha vallási vagy erkölcsi szempontból ez szükséges (805. kán.). Ugyan-
ilyen módon, a szabályzat szerinti illetékes hatóság feladata, hogy gondoskodjon arról,
hogy a katolikus egyetemekrôl és más felsôoktatási intézményekbôl, valamint az egyhá-
zi egyetemekrôl és fakultásokról elmozdítsák azokat a tanárokat, akik igazhitûségükkel
és becsületes életükkel nem tûnnek ki (810. kán.). Ezekben az esetekben az adott intézet
szabályzatát és az adott ország munkajogi törvényeit is figyelembe kell venni. Azért,
hogy az egyházi hatóságok szabad cselekvési lehetôsége megmaradjon, célszerû – ha a
világi jog szerint megoldható – a munkaszerzôdést úgy megkötni, hogy egy ilyen eset-
ben az egyházi hatóságok a szükséges lépéseket megtehessék.

Meg kell tagadni az egyházi temetést attól, aki testének elhamvasztását a keresztény
hittel ellenkezô okból választotta, vagy nyilvánvaló bûnös, ami szintén a hitehagyás
egyik formájának tekinthetô (1184. kán. 1. § 2–3°). A jelenlegi CIC szerint a temetés
megtagadása nem büntetés, ellentétben a CIC (1917) 2291 kánon 5°-ának749 elôírásával,
hanem közigazgatási intézkedés: az elhunyt szabad akaratának a tiszteletben tartása,
hisz cselekedetével életében kinyilvánította, hogy nem kíván az Egyház közösségének
tagja lenni.750 Mivel minden megkeresztelt katolikusnak joga van a katolikus Egyház
szertartása szerinti temetéshez, csak az 1184. kánonban felsorolt esetekben lehet megta-
gadni a temetést, azaz kell tiszteletben tartani az elhunyt szabad döntését. Természete-
sen a lelkipásztor vagy ordinárius bölcs döntésére van ilyenkor szükség, hogy a hozzá-
tartozók fájdalmát ne növeljék. A fenti, büntetendô, vagy hitet elutasító cselekedetek
után a kiengesztelôdésnek, ami bármilyen formában megnyilvánulhat, pl. bánat jele a
halál elôtt, ami lehet akár kifejezett, bennfoglalt vagy hallgatólagos, igen nagy jelentô-
sége van a katolikus szertartás szerinti temetés megengedésének vagy megtagadásának
kérdésében. 

Nem számít a katolikus hit elhagyásának, de a tag mégis elbocsátható a szerzetesi kö-
zösségbôl (696. kán. 1. §), ha az illetô az elöljárók törvényes parancsaival szemben sú-
lyos dologban makacs engedetlenséget tanúsít (1371. kán. 2. §).

A katolikus Egyházból való formális aktussal történô távozásnak további három kö-
vetkezménye már nincs érvényben 2009. október 26-a óta751. Ezek a következôk voltak:
az ilyen személyt nem kötötte a házasságkötés esetén a kánoni forma (1117. kán.), nem
vonatkozott rá a vegyes házasság megkötésének tilalma (1124. kán.), sem pedig a val-
láskülönbség házassági akadálya (1086. kán. 1. §).
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749 CIC (1917) Can. 2291. Poenae vindicativae quae omnes fideles pro delictorum gravitate afficere possunt, in
Ecclesia praesertim sunt: […] 5° Privatio sepulturae ecclesiasticae ad normam can. 1240, §1.

750 KUMINETZ G., Az Egyház megszentelô feladata IV., Budapest 2005. 38.
751 BENEDICTUS PP. XVI, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Omnium In Mentem Quaedam In Codice

Iuris Canonici Immutantur (26 oct. 2009): AAS 102 (2010) 8–10.
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b) Fenntartott tisztségek gyakorlása
Ha valaki püspököknek vagy áldozópapoknak fenntartott, a szent rend gyakorlásával já-
ró cselekményt végez úgy, hogy nem vette fel az illetô rendet, vagy úgy, hogy annak
gyakorlásától valamilyen kinyilvánított vagy kiszabott kánoni büntetéssel el van tiltva,
szabálytalanság miatt nem veheti fel a rendeket, illetve ha már felvette ôket, nem gyako-
rolhatja azokat (1041. kán. 6°, 1044. kán. 1. § 6°). A püspököknek vagy áldozópapok-
nak fenntartott, szent rend gyakorlásával járó cselekmények közül a CIC az alábbiakat
említi: az eucharisztikus áldozat liturgikus cselekményének vagy szentségi feloldozás
megadásának megkísérlése, illetve szentségi gyónás meghallgatása (1378. kán. 2. §). Ha
egy diakónus vagy egy laikus kísérel meg szentségi feloldozást adni – az azért járó bün-
tetéseken túlmenôen – a szent rend felvételének tilalmát vonja magára szabálytalanság
miatt; azonban ha egy pap kísérli meg a feloldozás megadását a szükséges fakultás nél-
kül, büntetendô cselekményt követ el, de szabálytalanságba nem esik.752

Ezeken túlmenôen a szent rendekben levôknek fenntartott, a CIC által említett cse-
lekmények azok, amik az 1379. és 1384. kánonokban szerepelnek. A bérmálás szentsé-
gének kiszolgáltatása egy pap részérôl, a házasságnál való közremûködés, illetve homí-
lia végzése nem számít a szent rendekben levôknek fenntartott cselekménynek.753 Ha az
illetô el volt tiltva a fenti cselekmények végzésétôl, de mégis törvénytelenül végezte
azokat (1393. kán.), a büntetések mellett még a további szent rend (püspökség) felvéte-
lének tilalmát is magára vonja szabálytalanság miatt, és el lesz tiltva a már felvett rend
gyakorlásától is.

Más alárendeltjének törvényes elbocsátó levél nélküli felszentelésével (1383. kán.) a
szentelést végzô püspök az egyházi rend feladásának egy évig terjedô tilalmát vonja ma-
gára, ami egy meghatározott idôre szóló jóvátevô büntetés (az egyetlen önmagától beál-
ló jóvátevô büntetés a CIC-ben). Nem egyértelmû, hogy egy ilyen esetben a szentelô
püspök a szent rend minden fokozatának feladásától el van-e tiltva, vagy csak attól a fo-
kozattól, amelyiket törvénytelenül feladta. A latin eredeti szöveg megfogalmazása sze-
rint (prohibetur per annum ordinem conferre) úgy tûnik, hogy mivel itt az „ordinem –
rendet” szó egyes számban áll, ezért a szent rend csak azon fokozatának feladásától van
eltiltva egy évig. Kétség esetén pedig, mivel ez nem az érvényességet érinti, az enyhébb
értelmezés követhetô.754 Ennek megfelelôen, ha a büntetést kinyilvánították és a püspök
mégis feladja a rendet ezalatt az idô alatt, szabálytalanságba esik, és nem végezheti a
szent rend gyakorlásával járó cselekményeket (1044. kán. 1. §. 3°). Püspökökre vonat-
kozóan büntetések kimondására vagy kinyilvánítására azonban egyedül a római pápa il-
letékes (1405. kán. 1. §. 3°). 

Ha egy diakónus vagy laikus kísérli meg a betegek szentségének kiszolgáltatását,
szintén szabálytalanságba kerül a szent rend felvételével kapcsolatban, akár a diakoná-
tusról, akár az áldozópapságról van szó.
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752 DE PAOLIS, V., Irregolarità, 718.
753 DE PAOLIS, V., Irregolarità, 717.
754 MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, IV/1, 515 (CALABRESE, A.).
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Nem számít a szent rendek gyakorlásától való eltiltás megsértésének az, ha halál-
veszélyben levô hívôk ellátása miatt van szükség a rendek gyakorlására (1335. kán.),
mivel az ilyen esetben maga a jog adja meg a felmentést.

c) Tiltott üzleti tevékenység vagy kereskedés
Ha egy klerikus olyan üzleti tevékenységet vagy kereskedést folytat, amit a 286. kánon
említ, ez nemcsak büntetendô az 1392. kánon szerint, hanem a szent rend további foko-
zatainak felvételét tiltó akadály is (1042. kán. 1°) mindaddig, amíg e cselekedetével fel
nem hagy. Az átmeneti diakonátusban levô személy szintén magára vonhatja ezt az aka-
dályt. Ha egy állandó diakonátusban levô személy folytat ilyen tevékenységet, noha a
288. kánon szerint számára ez nem tilos, ha az áldozópapi rendet fel szeretné venni, ab-
ban akadályoztatva van. Így az áldozópapság rendjének felvétele elôtt ezzel a tevékeny-
ségével fel kell hagynia. Szerzetesek esetében ez a cselekedet a szegénységi fogadalom
elleni büntetendô cselekménynek számíthat, és a tag elbocsátható a rendbôl (696. kán.). 

Noha az ilyen jellegû tevékenység végzése akadály a szent rend felvételére, ha a kle-
rikus ezt a rend felvétele után kezdi el gyakorolni, akkor nem vonja magára a szent rend
gyakorlásának akadályát; de ha az akadály ellenére vette fel a rendet, akkor akadály
miatt azt nem gyakorolhatja (1044. kán. 2. § 1°). 

d) Házassági kísérlet
Ha egy klerikus – akár csak polgárilag is – házasságot kísérel meg, az önmagától beálló
felfüggesztés (1394. kán. 1. §) mellett magára vonja az ipso iure elmozdítást a hivatalá-
ból (194. kán. 1. §), illetve szerzetes esetén az önmagától beálló egyházi tilalom mellett
automatikusan elbocsátják a rendbôl (1394. kán. 2. §; 694. kán. 1. § 2°). A világi intéz-
mények vagy az apostoli élet társaságainak tagjai által tett szent kötelékek, akárcsak a
megszentelt élet intézményeiben tett ideiglenes tisztasági fogadalom, nem házassági
akadály (1088. kán.), tehát ha ilyen személy köt házasságot, az érvényes lesz kánonjogi-
lag (feltéve, hogy minden egyéb követelményeknek megfelel, pl. kánoni forma), noha
tilos, és a tagot automatikusan elbocsátottnak kell tekinteni. Mivel a fent említett követ-
kezmények automatikusak, az illetékes hatóság feladata, hogy a felfüggesztés kinyil-
vánítása mellett a hivatalból való elmozdítás vagy a rendbôl való elbocsátás tényét is
kinyilvánítsa. Az automatikus elbocsátás, illetve elmozdítás esetén a deklarálás nem fel-
tétele az elbocsátás ill. elmozdítás létrejöttének,755 vagyis ha ez bármilyen okból el is ma-
radna, a szerzetest akkor is elbocsátottnak kell tekinteni az intézménybôl, illetve a kleri-
kust elmozdítottnak a hivatalából. Azonban az elbocsátás ill. elmozdítás összes hatása
csak a deklarálással lép életbe. Ugyanezt lehet elmondani minden ipso facto következ-
ményrôl. Sem a hivatalból való elmozdítás, sem pedig a szerzetesi intézménybôl való el-
bocsátás nem büntetés a szó szoros értelmében, hanem annak a ténynek a kinyilvánítása,
hogy az illetô klerikus vagy szerzetes botrányos életstílusa teljes egészében összeegyez-
tethetetlen az egyházi hivatallal vagy az Egyházban levô helyzetével. Ezért az elbocsátó
vagy elmozdító határozatnak nemcsak deklaratív, hanem elítélô jellege is van.756 Az ille-
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755 GONZÁLEZ, J., Basic Procedures Pertinent to Religious Institutes, 179. ANRDÉS, D. J., Szerzetesjog, 196.
756 LÜDICKE, K. (Hrsg.), Münsterischer Kommentar, Can. 695/1 (HENSELER, R.).
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tékes elöljáró közbejötte a törvényesség garanciáját jelenti, vagyis azt, hogy az ipso
facto elbocsátásnak meglegyen az ab homine karaktere is.757 Ha a rendbôl való elbocsá-
tást kinyilvánító eljárást, vagy a hivataltól való megfosztás deklarálásának eljárását
megkezdték, az illetônek lehet ügyvédje, hiszen az elbocsátás/elmozdítás alapja egy
büntetendô cselekmény.758 A szerzetesi intézménybôl való automatikus elbocsátás iga-
zából magának az intézménynek a védelme az olyan tagokkal szemben, akiknek a visel-
kedése közvetlenül és egyértelmûen ellentétes a megszentelt élet természetével.

A házasság fent említett megkísérlése szabálytalanságot jelent a szent rendek felvéte-
lére (1041. kán. 3°), ha a férfit házassági kötelék, szent rend vagy nyilvános, örök tiszta-
sági fogadalom akadályozta a házasságkötésben, vagy a nôt kötötte érvényes házasság
vagy ugyanilyen fogadalom. 

Ha egy férfi házasságot kísérel meg egy szerzetesnôvel, akkor mint bûntárs (1329.
kán. 2. §) ugyanabba az önmagától beálló egyházi tilalomba esik, illetve magára vonja a
szent rend felvételének szabálytalanságát. 

Az önmagától beálló felfüggesztés és a felvett rendek gyakorlásának tilalma759 (1044.
kán. 1. §. 3°) arra a megözvegyült nôs diakónusra is beáll, aki házasságot kísérel meg
felmentés nélkül.

A korábbi házassági kötelék (ligamen) házassági akadálya nem csak az érvényes há-
zasságokból jön létre, hanem minden házasságból, amit szabályszerûen kötöttek és érvé-
nyesnek vélelmeznek.760 Mivel az 1060. kánon szerint a házasságot jogkedvezmény ille-
ti meg, a házasságot érvényesnek kell tekinteni addig, amíg annak ellenkezôje be nem
bizonyosodik, és mivel az 1085. kán. 2. §-a megtiltja az újabb házasságkötést, amíg az
elôzô semmissége vagy felbontása törvényesen és biztosan igazolást nem nyer, mond-
hatjuk, hogy a szabálytalanság a szent rend felvételére akkor is érvényben van, ha az el-
sô (elôzô) házassági kötelék (ami a másodikat megakadályozta) semmissége a második
(akárcsak polgári) házasságkötés után került kinyilvánításra.761 Mivel a szabálytalansá-
gok nem szûnnek meg az ôket elôidézô okok megszûnésével, ez sem szûnik meg a má-
sodik házasság érvényesítésével, vagyis szükséges a szabálytalanság alóli felmentés
megadása. Ezekben az esetekben, az a személy, aki házasságot kísérelt meg, isteni tör-
vény (a házasság felbonthatatlansága) vagy tisztán egyházi törvény (örökös szerzetesi
tisztasági fogadalom vagy celibátus) ellen vétett, ami valóban megkérdôjelezheti a szent
szolgálatra való lelki-erkölcsi alkalmasságát. 

A szentelési szabálytalanság életbe lép függetlenül attól, hogy a megkísérelt házasság
nyilvános volt vagy titkos. Ez mindössze a felmentési eljárásban játszik szerepet. Az sem 
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757 BOREK, D., La dimissione dei religiosi a norma del Can. 694, 95. 
758 CHIAPPETTA, L., Il Codice di Diritto Canonico I., Roma 1996. 843. 
759 Vajon milyen cselekmény gyakorlásától lehet a diakónust eltiltani? Nincs semmi olyan speciális szolgálat,

ami diakónusoknak lenne fenntartva. Minden, diakónus által végezhetô feladatot elvégezhet egy megfelelô
felhatalmazásokkal rendelkezô világi, kivéve a homíliát, de az nem számít a szent rendben levôk számára
fenntartott cselekménynek. Lásd: JENKINS, R. E., On the Suitability, 318. DE PAOLIS, V., Irregolarità,
716–717.

760 HUELS, J. M., Liturgy and Law, Montréal 2006. 207.
761 PROVOST, J. H., Dispensation from the Irregularities, 313.
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változtat a helyzeten, hogy a házassági kísérlet a megkeresztelkedése elôtt vagy után
történt, vagy hogy az illetô a házasság megkötésekor katolikus volt, vagy sem.

e) Egyéb büntetendô cselekmények a hatodik parancsolat ellen
Ágyasság, vagy a hatodik parancsolat elleni más külsô bûn esetén (1395. kán. 1. §) a ta-
got el kell bocsátani a szerzetesi intézetbôl (695. kán. 1. §). A házasságkötéssel vagy a
házasság megkísérlésével ellentétben, ami az intézetbôl való automatikus elbocsátással
jár, ebben az esetben az elbocsátás nem automatikus, de kötelezô, azaz a büntetendô cse-
lekmény elkövetése után az elbocsátást célzó eljárást meg kell indítani és az elbocsátást
ki kell szabni. Ha a szerzetes más módon követett el büntetendô cselekményt a hatodik
parancsolat ellen (1395. kán. 2. §)762, az elbocsátás nem kötelezô, hanem fakultatív: az
elöljáró döntheti el, hogy az elkövetô megjavítása, az igazságosság helyreállítása vagy a
botrány helyrehozatala kellôképpen elérhetô-e más módon vagy sem (695. kán. 1. §). Ha
a nem-elbocsátás mellett dönt, akkor nem kell megindítania az eljárást. Azonban a
Sacramentorum Sanctitatis Tutelae dokumentum kiadása óta a klerikusok által, a hato-
dik parancsolat ellen, tizennyolc év alatti kiskorúak sérelmére elkövetett büntetendô
cselekmények esetén az elöljárónak nincs lehetôsége mérlegelni az elbocsátási eljárás és
az egyéb eszközök alkalmazásának lehetôsége között, mivel ez a büntetendô cselek-
mény már a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik. Egy ilyen esetben az elôzetes
vizsgálat eredményét el kell küldeni a Kongregációnak és az elöljárónak a Kongregáció
döntését kell végrehajtania. A Sacramentorum Sanctitatis Tutelae dokumentumban leírt
normák csak klerikusokra alkalmazandók, és nem pedig nem-klerikus szerzetesekre.
Természetesen lehetôség van arra, hogy a szerzetesi elöljáró kérje a nem klerikus szer-
zetes esetén is a Hittani Kongregáció közremûködését és az ügy odautalását. Nem emlí-
ti a kánonjog külön a homoszexuális cselekedetet sem, de az 1395. kánon 1. §-ának
megfogalmazása szerint a homoszexuális cselekedet beletartozik a „hatodik parancs el-
leni más bûn” kategóriájába, és ennek megfelelôen további következményekkel járhat. 

f) Büntetendô cselekmények az emberi élet és szabadság ellen
Ha valaki emberölést követ el, vagy sikeresen magzatelhajtást végez, vagy pozitívan
közremûködik bennük, vagy súlyosan és szándékosan megcsonkítja önmagát763 vagy
mást, vagy öngyilkosságot kísérel meg764 szabálytalanság miatt nem veheti fel a rendeket
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762 Noha az 1395. kánon csak klerikusokról szól, a 695. kán. 1. §-a kiterjeszti ezt a nem klerikus férfi vagy nôi
szerzetesekre is. 

763 Némely kánonjogász szerint a vasectomia öncsonkításnak minôsül, és így szentelési, ill. a szent rendek
gyakorlására vonatkozó szabálytalanságot hoz létre. Állandó nôs diakónusok esetén a családtervezés ezen
formája problémákat okozhat. E témáról az álláspontokat lásd: DUNN, B., Does a Vasectomy Constitute an
irregularity to the Sacrament of Orders?, in Studia Canonica 38 (2004) 481–508. CORIDEN, J. A., Does a
Vasectomy Constitute an Irregularity to the Sacrament of Orders? Another Answer to the Question, in
Studia Canonica 43 (2009) 81–87. DUNN, B. J., Does a Vasectomy Constitute an Irregularity to the
Sacrament of Orders? A Respons to James A. Coriden’s Critique, in Studia Canonica 43 (2009) 89–95.

764 Az öngyilkossági kísérlet nem olyan kísérlet, mint amit az 1328-as kánon említ, hanem meghiúsult öngyil-
kosság. Lásd: MARZOA, Á. – MIRAS, J. – RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (ed.), Exegetical Commentary, III/1. 989
(GONZÁLEZ DE VALLE, J. M.).
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(1041. kán. 4–5°), vagy ha ezeket szentelés után követi el, akkor el van tiltva a rendek
gyakorlásától (1044. kán. 1. §. 3°). Az öngyilkossági kísérlet csak akkor hozza maga
után a szentelési szabálytalanságot, ha az öngyilkosságot megkísérlô személy beszámít-
ható állapotban volt a cselekmény végrehajtásakor.765 Magzatelhajtás esetén az elkövetô
(vagy a pozitív közremûködô) csak egyetlen kiközösítésbe esik, de a rendek felvételét
vagy gyakorlását tiltó szabálytalanság többszörözôdik (1046. kán.). Pozitív közremûkö-
désnek számít pl. az, ha valaki kifizeti a magzatelhajtás költségeit, vagy rábeszél valakit
annak végrehajtására, de minôsül annak, ha csak egyszerûen nem beszéli le arról.766

Az 1397. és 1398. kánonokban említett büntetendô cselekmények esetén a tagot el
kell bocsátani a szerzetesi intézménybôl (695. kán. 1. §). Meg kell említeni egy nagy kü-
lönbséget az egyházmegyés klerikus és a szerzetes által elkövetett ilyen jellegû bünte-
tendô cselekmények következményei között. A szerzetesi elöljárónak nincs lehetôsége
mérlegelni a helyzetet a kötelezô elbocsátást célzó eljárás megindítása elôtt; azaz habár
egy egyházmegyés klerikus szabálytalanságot von magára, az alól felmenthetô, de egy
szerzetes esetében nincs lehetôség eltekinteni a kötelezô elbocsátástól.767 Azonban míg
az egyházmegyés klerikusokra a szabálytalanság a cselekedet elkövetése után ipso facto
azonnal kötelezô érvényû lelkiismeretben, akkor is, ha nem kerül a dolog nyilvánosság-
ra (a titkosságnak vagy nyilvánosságnak legfeljebb a felmentés szempontjából lehet je-
lentôsége), egy szerzetes esetén viszont csak akkor lehet elbocsátani az illetôt a rendbôl,
ha az elbocsátás alapjául szolgáló cselekedete külsô fórumon bizonyítást nyert. 

Házassági akadály jön létre a férfi és azon nô között, akit azért raboltak el vagy tartot-
tak legalább fogva, hogy vele házasságot kössenek (1089. kán.). Az illetô, aki a rablást
vagy fogvatartást végrehajtotta, különbözhet attól a személytôl, aki az akadály által
érintve van, mivel a felbujtó és a végrehajtó különbözhet; egy ilyen esetben a felbujtó
az, aki akadályozva van. Szintén házassági akadály jön létre két személy között, ha az
egyik fél egy bizonyos személlyel való házasságkötés szándékával halálát okozza az
illetô házastársának vagy a saját házastársának, illetve aközött a két személy között, akik
fizikai vagy morális együttmûködéssel egyikük házastársának a halálát okozták, függet-
lenül attól, hogy az eset elkövetésének idején szándékukban állt-e házasságot kötni vagy
sem (1090. kán.). A bûntett házassági akadálya nem lép életbe akkor, ha a házastársának
a halálát elôidézô fél nem akart házasságot kötni a tett pillanatában, de akkor sem, ha
nem egy bizonyos személlyel való házasságkötési szándékkal okozta házastársának a ha-
lálát, hanem csak általános újraházasodási szándékkal. Ha az áldozat, akit az elkövetô
meg akart ölni, nem hal meg (megsebesült, de felépül, vagy legalább életben marad), az
emberölés büntetendô cselekményét az illetô nem követte el, és hacsak az emberölési
kísérlet nem büntetendô az emberöléshez hasonló módon, a büntetésen túl levô követ-
kezmények nem lépnek életbe. 
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765 ERDÔ P., Egyházjog, 496.
766 COX, C. A., Process Involving Irregularities and Impediments, 182.
767 DE PAOLIS, V., Irregolarità, 723.
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3. A büntetések kimondása vagy kinyilvánítása utáni következmények

A most következô csoportba azok a következmények tartoznak, amelyek a büntetendô
cselekményért járó kimondott vagy kinyilvánított büntetésekbôl fakadnak. Ez azt jelen-
ti, hogy ha a büntetés alkalmazása bármilyen okból elmaradt (nem alkalmazták a bünte-
tést pl. mentô körülmények miatt, vagy mert az ordinárius az 1341. kánon értelmében az
alkalmazástól eltekintett, vagy elévülés miatt) a következmény sem lép életbe. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az önmaguktól beálló büntetések, amíg azok
nincsenek kinyilvánítva, külsô fórumon semmilyen további következményt nem vonnak
maguk után, de a büntetés kiszabása után a következmények is életbe lépnek. 

Akit törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés köt, nem lehet ke-
reszt- vagy bérmaszülô (874. kán. 1. § 4°; 893. kán. 1. §). A CCEO 685. kán. 1. § 6°
alapján a keresztszülôi tisztség érvényes betöltéséhez fontos, hogy az illetôt ne sújtsa
sem kisebb, sem nagyobb kiközösítés, felfüggesztés, letétel és ne legyen a keresztszülôi
tisztség ellátásától megfosztva. Mivel a keleti jogban lelki rokonság házassági akadálya
származik a keresztszülô és a keresztgyermek valamint szülei között (CCEO 811 kán.),
ezért a keresztszülôség érvényességének a jövôben komoly szerepe lehet. 

Szükség esetét leszámítva a helyi ordinárius engedélye nélkül nem szabad közre-
mûködni az olyan személy házasságkötésénél, akit cenzúrával sújtottak (1071. kán. 1. §
5°). Cenzúra alatt természetesen most csak a kiközösítést és az egyházi tilalmat értjük,
hiszen a felfüggesztés csak klerikusokat sújthat, akik amúgy sem köthetnek kánoni há-
zasságot. A cenzúrák elsôsorban a szentségek felvételét tiltják, úgyhogy a megbüntetett
személy amúgy sem vehetné fel a szentséget, de ha felveszi, az érvényes lesz, csak nem
megengedett. A másik oldalról nézve azonban, a házasságnál a feleket nemcsak a szent-
ség felvevôjének, hanem kiszolgáltatójának is tekintjük, vagyis ez a kánon törekszik ér-
vényt szerezni a szentségek (jelen esetben a házasság szentsége) felvételének és/vagy
kiszolgáltatása tilalmának azzal, hogy megtiltja a közremûködônek, akinek az aktív köz-
remûködése szükséges a házasság érvényességéhez, hogy a cenzúrával sújtottak házas-
ságkötésénél asszisztáljon. 

Ha a helyi ordinárius vagy plébános ítélettel vagy határozat útján ki van közösítve,
egyházi tilalom alá van helyezve vagy hivatalából fel van függesztve vagy ilyennek lett
nyilvánítva, nem mûködhet közre érvényesen házasságkötésnél (1109. kán.). A házas-
ságkötésnél való közremûködési képesség megszûnése, mint a kimondott vagy kinyilvá-
nított cenzúra következménye akkor is életbe lép, ha amúgy ennek a büntetésnek nem
lennének ilyen hatásai.768

Ha valakit kimondott vagy kinyilvánított kiközösítés sújt, nem szavazhat (171. kán.
1. §), nem nyerhet érvényesen felvételt hivatalos társaságokba, vagy ha törvényesen fel-
vették, de késôbb kiközösítésbe esik, elôzetes figyelmeztetés után a társulásból elbocsá-
tandó (316. kán. 1–2. §), valamint a kiközösített személy nem nyerhet el búcsút (996.
kán. 1. §). A CIC (1917) még a kiközösítések hatásai között (2262. kán. 1. §769) sorolta
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fel a búcsú elnyerésére való képtelenséget, a hatályos CIC viszont már a búcsú elnyeré-
sének feltételei között (996. kán. 1. §) említi a kiközösítéstôl való mentességet. Az ön-
magától beálló kiközösítés kinyilvánítása nem szükséges ahhoz, hogy ez utóbbi követ-
kezmény életbe lépjen, hiszen a búcsú hatásai úgyis csak belsô fórumon érvényesek. 

A szentáldozáshoz nem szabad odaengedni a kiközösítetteket és az egyházi tilalom-
mal sújtottakat a büntetés kiszabása vagy kinyilvánítása után (915. kán.). Ez az elôírás
több, mint az 1331–1332. kánonok tilalma, hiszen ez utóbbiak a büntetés alatt levô irá-
nyában fogalmaznak meg tilalmat, míg a 915. kánon a szentség kiszolgáltatóját tiltja el
attól, hogy a büntetés alatt levôket megáldoztassa. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik
nyilvánvaló, súlyos bûnben makacsul kitartanak. 

A kimondott vagy kinyilvánított kiközösítés vagy egyházi tilalom alatt levôk, ha ez a
tény közismert, nyilvános bûnösöknek tekintendôk, vagyis ugyanazok az elôírások vo-
natkoznak rájuk is: pl. nem részesíthetôk egyházi temetésben (1184. kán. 1. § 3°).770 Noha 
a büntetés megszûnik az elkövetô halálával,771 ebben az esetben a következmény életben
marad a halál után is, ami nem a büntetés következménye, hanem annak az életstílusnak,
ami miatt a büntetés is életbe lépett.

A CCEO 1434. kánon 3. §-ának értelmében a nagyobb kiközösítéssel sújtott személy
nem szavazhat, csak felmentéskéréssel választható (CCEO 961. kán.), hacsak a jog mást
nem mond, továbbá nem nyerhet el érvényesen méltóságot, hivatalt, szolgálatot vagy
más tisztséget. 

Ha egy klerikust elbocsátanak a klerikusi állapotból, magánál a jognál fogva el van
mozdítva az egyházi hivatalából (194. kán. 1. § 1°). Az eredeti tervezettel szemben, a
klerikusi állapotból való elbocsátás nemcsak azoknak a hivataloknak az elvesztésével
jár, ami klerikusoknak van fenntartva, hanem minden egyházi hivatal elvesztésével, és
az ilyen személy a jövôben sem tölthet be semmilyen olyan egyházi hivatalt, amit a 145.
kánon említ.772

A keleti Egyházban a jelöltek noviciátusba való felvételéhez szükséges, hogy az ille-
tô ne legyen semmilyen büntetés alatt, kivéve azokat, amiket a CCEO 1426. kánon 1. §-a 
említ, amik megfelelnek a CIC 1340. kánonjában szereplô vezeklésnek. Ugyanezeket az
elôírásokat kell megtartani a monostorokba, rendekbe és kongregációkba (CCEO 450.
kán. 2°; 517. kán.) való felvétel során is, valamint a szerzetesek módjára közös életû tár-
saságokba vagy a világi intézményekbe (CCEO 559. kán.; 568. kán. 1. §) való felvételnél.

4. Egyéb következmények

A fent említett következményeken túl, melyek közvetlenül egy-egy büntetendô cselek-
ményhez vagy büntetéshez kapcsolódnak, a CIC ismer olyan fegyelmi következménye-
ket is, amelyek kevésbé közvetlenül, de „büntetô jellegû” intézkedésekhez kapcsolódnak.
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A tagot el lehet bocsátani a szerzetesi intézetbôl minden olyan törvénytelen cseleke-
detért, ami súlyos, külsô, beszámítható és jogilag bizonyított (696. kán. 1. §). Az ideigle-
nes fogadalmas tag elbocsátásához a saját jogban megállapított, kevésbé súlyos ok is
elegendô lehet (2. §). Ezekben az esetekben az elbocsátás fakultatív, és az elbocsátás
okának csak „súlyosnak és külsônek”773 kell lennie, de nem kell, hogy a VI. könyv sze-
rint meghatározott büntetendô cselekmény legyen. 

Ha igen súlyos és sürgôs ok indokolja, akkor a megyéspüspök kitilthat egy szerzetest
egyházmegyéje területérôl. Ilyenkor a megyéspüspöknek elôször informálnia kell az
illetô nagyobb elöljáróját, és ha ô elmulasztja az intézkedést, a megyéspüspöknek köz-
igazgatási eljárással kell cselekednie, de a kitiltást rögtön jelenteni kell a Szentszéknek
(679. kán.).774

Hasonló módon, súlyos külsô botrány vagy az intézményt fenyegetô igen súlyos kár
esetén, a szerzetesi intézmény vagy az apostoli élet társaságának nagyobb elöljárója,
vagy ha a késedelem veszéllyel jár, a helyi elöljáró, tanácsának beleegyezésével, azon-
nal kiutasíthatja a tagot a szerzetesházból. Ilyenkor a nagyobb elöljárónak, ha szüksé-
ges, gondoskodnia kell az elbocsátási eljárás jog szerinti megindításáról, vagy át kell ad-
nia az ügyet az Apostoli Szentszéknek (703. kán.).

Ha valaki úgy vette fel a szent rendet, hogy szabálytalanság miatt nem vehette volna
azt fel, szabálytalanság miatt nem gyakorolhatja azokat (1044. kán. 1. §. 1°) vagy ha
egyszerû akadály miatt nem vehette volna fel, de mégis felvette, azokat szintén nem
gyakorolhatja, mert akadály alatt van (1044. kán. 2. §. 1°). 

A fenti következményeken túlmenôen a részleges jog elôírhat olyan követelményeket
bizonyos hivatalokhoz, szolgálatokhoz vagy tisztségekhez, amik nem szerepelnek az
egyetemes jogban. Ilyenek lehetnek például: csak olyan férfiak engedhetôk a lektori vagy
akolitusi szolgálatra, akik nincsenek kánoni büntetés alatt.775 Hasonló módon egy szerze-
tesi intézmény részleges joga is meghatározhat olyan követelményeket (pl. a jelölt soha
nem volt kimondott vagy kinyilvánított büntetés alatt) a noviciátusba való felvételhez,
amik nem szerepelnek az egyetemes jogban (645. kán. 3. §; 721. kán. 2. §; 735. kán. 2. §).

5. A következmények megszûnése

Az egyik legfontosabb különbség a büntetések és a fent felsorolt távolabbi következmé-
nyek között az azoktól való szabadulás. A büntetések az 1354–1363. kánonokban leírtak
szerint szûnnek meg, a következményektôl való szabadulás azonban ettôl (sôt, néha kö-
vetkezményenként egymástól is) eltérô módon történik. Nem szûnnek meg elévüléssel,
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hanem mindig felmentés szükséges.776 Különbséget kell tennünk a büntetésbôl és a bün-
tetendô cselekményekbôl közvetlenül fakadó következmények között. Ha a következ-
mény a büntetésbôl fakad, a büntetés megszûnése magát a következményt is megszünte-
ti (pl. kiközösítés alatt levôk szavazástól való eltiltása: 171. kán. 1. §. 3°). Ha azonban a
büntetés miatt a következmény teljes egészében beállt (pl. kiközösítés miatt a hivatalos
társulásból való elbocsátás: 316. kán. 1. §) a büntetés elengedése nem állítja helyre az
eredeti állapotot. Ha a következmény magából a büntetendô cselekménybôl fakad, vagy-
is független a büntetés alkalmazásától, a következmény a tett elkövetése után ipso facto
életbe lép. Ha az elkövetett büntetendô cselekmény, ami miatt a következmény életbe
lépett, egy egyszeri eset volt, egyszeri felmentésre van szükség (magzatelhajtás – 1398.
kán.). Ugyanez alkalmazandó azokra a cselekedetekre is, amelyeket több alkalommal
követtek el, de egy esetnek tekintendôk. Ha a büntetendô cselekedetet állapotszerûen
követték el (hitehagyás – 1364. kán.), akkor a felmentéshez szükség van arra is, hogy az
illetô életállapota megváltozzon. Megemlítendô, hogy a büntetésekbôl fakadó következ-
mények alóli felmentés nem foglalja magába automatikusan magának a büntetésnek az
elengedését.777

Általánosságban azt mondhatjuk a felmentésekkel kapcsolatban, hogy ha az illetékes
hatóságnak (pl. megyéspüspök) van hatalma arra, hogy felmentést adjon az egyetemes
vagy részleges fegyelmi törvények alól, akkor a következmények alól is adhat felmen-
tést, mivel a következmények nem számítanak büntetésnek. (87. kán.). Némely követ-
kezmény alól nem adható felmentés, vagy legalábbis a megyéspüspök hatáskörét a kö-
vetkezmény alóli felmentés meghaladja. Bizonyos esetekben az illetékes hatóságnak
kell eldöntenie, hogy szükséges-e (célszerû-e) megadni a felmentést vagy sem. A fel-
mentés ezekben az esetekben is egy kegy, amire senkinek sem lehet jogigénye. 

Nincs értelme felmentésrôl beszélni azokban az esetekben, amikor engedélyre van
szükség az adott cselekedethez (pl. 1071. kán. 1. § 3–4°). Ilyenkor az engedély egysze-
rûen megadható, vagy az említett esetben a közremûködés engedélyezésének feltétele
lehet a cenzúra elôzetes elengedése (ha annak megvannak a feltételei).

A bûntett vagy nôrablás házassági akadálya alóli felmentést a házasságjogban leír-
taknak megfelelôen lehet megadni. Alapvetôen a crimen akadálya alóli felmentés a
Szentszéknek van fenntartva, amit azonban általában nem adnak meg, ha az nyilvános.
A nôrablás esetén elméletileg lehetséges lenne a felmentés, de a gyakorlatban nem adják
meg: magának az akadálynak (azaz az emberrablás következményének) a megszûnése
ugyanis a nô szabad akaratának a függvénye.

6. A mentô vagy enyhítô körülmények mérlegelésének lehetôsége

Az 1321–1330. kánonok több olyan körülményt tartalmaznak, amelyek befolyásolhat-
ják az elkövetô büntethetôségét. Mondhatjuk a 1045. kánon analógiájára, hogy a követ-
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kezmények nem tudása nem mentesít a következmények alól; de azt is mondhatjuk,
hogy ha a büntetendô cselekményt elkövetô személy hibáján kívül nem tudott arról,
hogy törvényt vagy parancsot szeg meg (1323. kán. 2°), nem büntethetô, mivel az erköl-
csi beszámíthatósága megkérdôjelezhetô; és ha a büntetés nem lép életbe, akkor a követ-
kezmény sem.778 Ez azt jelenti, hogy ha az elkövetô nem tudta, hogy a cselekedete bünte-
tendô, akkor sem a büntetés, sem pedig a következmény nem lép életbe; de ha tudta,
hogy a tette büntetendô, de nem tudott a büntetésrôl vagy a következményrôl, akkor bár
a büntetés nem, de a következmény életbe lép. Igaz, a legtöbb esetben az a tudatlanság,
hogy az illetô ne tudja, hogy az elkövetett cselekedete büntetendô, nem feltételezhetô. 

Ha a következmények a büntetésekbôl fakadnak, és a mentô körülmények (1323.
kán.) miatt a büntetést nem alkalmazták, akkor a következmény sem lépett életbe.

Más a helyzet, amikor a következmény a büntetendô cselekmény elkövetése után
ipso facto életbe lép. Az 1321. kánon feltételezi a beszámíthatóságot. Ha a következ-
mény beálltának feltétele a szándékosság (pl. emberölés, mint a rendek felvételének
vagy gyakorlásának szabálytalansága) és nem a beszámíthatóság, és a cselekedetet nem
szándékosan követték el, akkor a következmény nem lép életbe. Minden mentô körül-
mény esetén (1321. kán. 1–2. §) elmondhatjuk, hogy ha maga a bûncselekmény nem va-
lósult meg, akkor a szabálytalanság sem jött létre.779

Különbséget kell tennünk a tisztán egyházi törvény és az isteni törvények megsértése
között. Mivel az isteni törvények alól felmentés nem lehetséges, ezért az ilyen esetekben
szigorúbb elbírálásra van szükség akkor is, amikor a következmények életbe lépését
vizsgáljuk.

Az 1322. kánon nem a büntethetôségrôl beszél, hanem a büntetendô cselekmény elkö-
vetésére való képtelenségrôl: az, aki állapotszerûen híjával van értelme használatának,
képtelen büntetendô cselekmény elkövetésére. Egy ilyen esetben, ha nem követett el az
illetô büntetendô cselekményt, akkor a következmény sem lépett életbe. Viszont az, aki
„állapotszerûen híjával van értelme használatának”, képtelen arra is, hogy más jog-
cselekményt végrehajtson (pl. nem köthet házasságot). Ez, és némely, a következôkben
(1323. kán.) szereplô körülmény magától a büntetendô cselekmény elkövetése alól men-
tesíti az elkövetôt, és nemcsak a büntetés alól. A többi mentô vagy enyhítô körülmény
nem a büntetendô cselekmény elkövetésére való képességrôl, hanem az elkövetô meg-
büntethetôségérôl beszél. Ez azt jelenti, hogy a tettes elkövette ugyan a büntetendô cse-
lekményt, de nem, vagy csak enyhébben büntethetô, viszont a büntetendô cselekménybôl
ipso facto fakadó következmények életbe lépnek, függetlenül a büntetés alkalmazásától. 

Az 1323. kánon 1°-ban a jog a betöltött tizenhatodik életévet jelöli meg, mint a bün-
tethetôség alsó korhatárát. Ez azonban csak a büntetésre vonatkozik, nem pedig a kö-
vetkezményekre, azaz ha valaki tizenhat éves kora elôtt követett el egy büntetendô cse-
lekményt (pl. magzatelhajtás), akkor nem állt be a kiközösítés, de létrejött a szentelési
szabálytalanság.780
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Ha az elkövetôt annyira befolyásolták a külsô tényezôk (1323. kán. 2–7°), hogy tette
nem tekinthetô actus humanus-nak csak actus hominis-nek, azaz nem tekinthetô az ô
tettének, nem történt a részérôl büntetendô cselekmény, azaz büntetéssel sem sújtható,
és a következmények sem lépnek életbe. Ugyanez vonatkozik arra is, aki olyan fizikai
erô vagy véletlen hatására cselekedett, ami teljesen megváltoztatta az akaratát, hiszen
egy ilyen esetben nem önként cselekedett, tehát semmilyen következmény nem áll be
(pl. nem bocsátható el a szerzetesi intézménybôl vagy nem kerül szentelési szabályta-
lanság alá). A szerzetesi intézményekbôl való elbocsátás esetén (694–696. kán.) a CIC
büntetô kánonokra hivatkozik, vagyis ezeket szorosan kell értelmezni. Egy ilyen eset-
ben, ha nem történt büntetendô cselekmény (az elkövetett tett nem volt büntetendô cse-
lekmény), sem büntetés, sem pedig a következmény nem alkalmazható.781

Az 1324. kánon a büntetést enyhítô körülményekrôl szól, nem pedig a büntethetôség
csökkenésérôl. Ebbôl következik, hogy a következmény automatikusan életbe lép, füg-
getlenül a büntetéstôl.782 Ezekben az esetekben a kánon csak enyhíti a büntetést, de mivel
a következmények nem oszthatók, azok nem is enyhíthetôk.

A mentô és enyhítô körülmények figyelembe vétele sokkal inkább akkor célszerû,
amikor az illetékes hatóságnak a következmények alóli felmentésrôl kell döntenie, nem
pedig akkor, amikor a következmények beálltáról vagy kinyilvánításáról. Így a követ-
kezmény alkalmazásánál az egyházi hatóság sokkal szabadabban dönthet, inkább a kö-
zösség javát, a bonum commune-t szem elôtt tartva, míg a második esetben a személyi-
ségi jogok túlhangsúlyozása komoly károkat okozhat az egyházi közösségben. 

A 18. kánon elôírja, hogy azokat a törvényeket, melyek büntetést állapítanak meg, a
jogok szabad gyakorlását korlátozzák, vagy törvény alóli kivételt tartalmaznak, szoro-
san kell értelmezni. Ezek azonban nem büntetések, illetve mivel a legtöbb következ-
mény nem akadályozza a jogok szabad gyakorlását, nem kell rájuk automatikusan a szo-
ros értelmezést alkalmazni. Az egyházi rend szentségének felvételére senkinek sincs
joga, a szabálytalanságok pedig nem büntetések, a szentelés megtagadása nem tekinthe-
tô a jogok szabad gyakorlása korlátozásának, azaz a 18. kánon elôírása itt nem érvényes.

7. A szent rend felvételével vagy gyakorlásával kapcsolatos következmények

a) A szabálytalanságok és akadályok, mint következmények
Mivel a büntetô és fegyelmi elôírások leginkább a klerikusok esetében kerülnek alkal-
mazásra, mindenképpen meg kell vizsgálni a szent rendek felvételére és azok gyakorlá-
sára vonatkozó szabálytalanságokat, melyek mindig ipso facto a büntetendô cselek-
ménybôl fakadnak, és akkor is életbe lépnek, ha az ordinárius eltekintett a büntetés
alkalmazásától, kivéve azt az esetet, ha nem volt büntetendô cselekmény. „Az akadály
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nem a puszta körülmény, hanem a törvény, amely egy bizonyos tényállásra tekintettel
tiltja a szent rend felvételét vagy gyakorlását.”783

A szabálytalanság vagy akadály ellenére felvett rend gyakorlása, vagy ha a szabályta-
lanság késôbb áll be, nem teszi a szent cselekményeket érvénytelenné, és maga a rend
felvétele is érvényes volt. 

Az egyszerû akadályok és a szabálytalanságok, mint következmények közötti kü-
lönbség alapvetôen az, hogy az azok alapját képezô tettek megszûnése esetén az akadály
megszûnik, de a szabálytalanság nem, mivel a szabálytalanság ex delicto ered (noha a
hatályos CIC már nem használja ezt a kifejezést, sem pedig az ex defectu-t). Vagyis ha
megtörtént a büntetendô cselekmény, akkor beállt a szabálytalanság is, amit csak fel-
mentéssel lehet elengedni, az akadály pedig általában egy életállapot következménye,
ami ha megváltozik, maga az akadály is elhárul.

Közvetlenül semmilyen elôírást sem tartalmaz a Codex arra vonatkozóan, hogy mi a
teendôje a megyéspüspöknek, ha egy klerikussal kapcsolatban felvetôdik a gyanú, hogy
mûködési szabálytalanságba esett vagy szabálytalanul vette fel a rendeket, esetleg aka-
dály miatt nem gyakorolhatja azokat. Ennek ellenére, a jog alapelveinek és a Codex pár-
huzamos helyeinek felhasználásával összeállítható, hogy mi a teendô hasonló esetben.

Amennyiben a szabálytalanság alapja egy büntetendô cselekmény, akkor a bünte-
tendô cselekmény kivizsgálására vonatkozó elôzetes vizsgálatot (1717. kán.) kell lefoly-
tatni, ahol vigyázni kell az illetô jó hírére és biztosítani kell számára a védekezés lehe-
tôségét. Még ha a szabálytalanság alapjául szolgáló büntetendô cselekmény ténye be is
bizonyosodik, az ordinárius dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a büntetést, hanem csak
a szabálytalanság beálltát nyilvánítja ki és ilyen formában tiltja el a klerikust a szolgálat-
tól. Egy szabálytalanság vagy akadály megléte önmagában még nem elegendô alap a
büntetô eljárás megindítására. Elképzelhetô, hogy az adott szabálytalanság alapjaként
szolgáló büntetendô cselekmény esetén a beszámíthatóság olyan mértékben csorbult
(1321. kán. 1. §; 1322. kán.), hogy büntetô eljárás nem indítható, mégis szükséges a kö-
zösség védelme érdekében bizonyos lépések megtétele: az illetô szent szolgálattól való
eltiltása. 

A szabálytalanság vagy akadály tényének kinyilvánításával kapcsolatban a vizsgála-
tot végzô hatóságnak ugyanolyan erkölcsi bizonyosságra kell jutnia, mint a bírónak az
ítélet meghozatala elôtt. Ha a szabálytalanság vagy akadály ténye bebizonyosodik, lehe-
tôséget kell biztosítani a klerikus számára, hogy felmentésért folyamodjon, vagy segít-
séget kérjen a kialakult helyzet megoldására, de addig is el kell tiltani a szent rendek
gyakorlásától. Ez történhet úgy is, hogy az ordinárius kéri, hogy önként tartózkodjon a
szent rendek gyakorlásától a felmentésig, és hogy a jó híre ne sérüljön a felmentés meg-
érkezéséig pl. szabadságra mehet, majd a felmentés megérkezése után újra elfoglalja ko-
rábbi hivatalát. A szabálytalanság vagy akadály megléte önmagában még nem jelenti,
hogy az illetô automatikusan el van mozdítva a hivatalából, csak ha a 194. kánonban le-
írt esetek miatt állt be a szabálytalanság. A többi esetben megteheti a megyéspüspök,
hogy a plébános elmozdítására vonatkozó kánonok analógiájára kezdeményezi az illetô
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személy adott hivatalból való elmozdítását. Az egyéb hivatalból való elmozdítás eljárá-
sa esetén a 191–195. kánonok alkalmazandók.

Ha valaki szabálytalanság vagy akadály miatt nem gyakorolhatja a rendeket, a tisztes
ellátás ettôl függetlenül továbbra is megilleti. Amennyiben a szabálytalanság alatt levô
klerikus mégis gyakorolná törvénytelenül a szent szolgálatot, büntetô intézkedések al-
kalmazhatók ellene (1371. kán. 2. §, 1384. kán., 1389. kán.), nem kizárva a felfüggesz-
tést sem. 

A szent szolgálattól való szabálytalanságok vagy akadályok miatti eltiltás kimondá-
sára alkalmazható a közigazgatási és a peres eljárás is. Peres eljárás esetén szóbeli peres
eljárás indítható (1656–1670. kk.) az eljárásokról szóló szabályok (1400–1500. kk.) és a
rendes peres eljárásra vonatkozó kánonok (1501–1655. kk.) betartásával, de az érintett
klerikusnak joga van a rendes peres eljáráshoz (1656. kán. 1. §). Amennyiben bírói út
kerül alkalmazásra, noha az 1425. kánon nem írja elô társas bíróság alkalmazását,
ugyanezen kánon 2. §-ának értelmében célszerûnek tûnik, hogy bírói testület döntsön az
ügyben, vagy legalább két ülnök segítse a bírót a döntés meghozatalában (1424. kán.).
Nem szabad elfelejteni, hogy a szabálytalanságok alóli felmentés minden esetben a
Szentszéknek van fenntartva, ha a szabálytalanság alapját képezô tényt bíróság elé vit-
ték (1047. kán. 1. §), mert ezzel az ügy jogilag közismertté vált. Ez a bíróság lehet akár
civil, akár kánoni bíróság is.784 Amikor a megyéspüspök a peres út megindítása mellett
dönt, ezt a tényt is figyelembe kell vennie. Amennyiben a szabálytalanság vagy akadály
tényét állapítja meg az eljárás, az illetô klerikus fellebbezéssel ill. felfolyamodással él-
het a döntés ellen, az eljárás természetének megfelelôen.785

b) Felmentés a szabálytalanságok és akadályok alól
Az 1047–1049. kánonok szólnak a szabálytalanságok és akadályok alóli felmentésrôl. A
szent rendek felvételét tiltó szabálytalanságok alóli felmentés az Apostoli Szentszéknek
van fenntartva a következô esetekben: hitehagyás, eretnekség vagy szakadárság bünte-
tendô cselekménye esetén, továbbá a házassági kísérlet esetén ha a férfi részérôl fenn-
álló szent rend, nyilvános örök tisztasági fogadalom vagy házassági kötelék miatt lett
érvénytelen a házasság, vagy az asszony részérôl állt fenn nyilvános, örök tisztasági fo-
gadalom vagy házassági kötelék. Ezekben az esetekben csak akkor van a felmentés a
Szentszéknek fenntartva, ha a szabálytalanság alapját képezô tény nyilvános. Emberölés
vagy magzatelhajtás, vagy az ezekben való pozitív közremûködés akkor is a Szentszék-
nek van fenntartva, ha az titkos. A hatályos CIC nem határozza meg, hogy mikor kell
egy ilyen esetet titkosnak vagy nyilvánosnak minôsíteni, de a CIC (1917) 2197. kánon
1°-nak786 értelmezése alkalmazható: akkor nyilvános egy büntetendô cselekmény, ha
már közismert vagy olyan körülmények állnak fenn, hogy józanul feltételezhetô hogy
könnyen ismertté válhat. A CCEO nem tesz különbséget a titkosság és nyilvánosság kö-
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zött a szent rendek felvételével vagy gyakorlásával kapcsolatban. Mint fent írtuk, a fel-
mentés a Szentszéknek van fenntartva, ha a szabálytalanság alapját képezô tényt már bí-
róság elé vitték. Akkor kell az esetet „bíróság elé vittnek” tekinteni, ha az idézést jogsze-
rûen közölték, vagy a felek a bíró elôtt megjelentek az ügy megindítására (1512. kán.). 

Ha a szabálytalanság nincs a Szentszéknek fenntartva, az ordinárius is felmentést ad-
hat alóla. Az ordinárius lehet a helyi ordinárius, a saját ordinárius vagy bárki, aki ordiná-
riusnak számít az 134. kánon értelmében.787

Ha a szent rend felvételére jelentkezô jelölt olyan, a 285–286. kánonok szerint kleri-
kusok számára tilos hivatalt vagy vagyonkezelést lát el, amelyrôl számadással tartozik,
egyszerû akadály miatt nem veheti fel a rendet, amíg a vagyonkezelés letétele és a szám-
adás megtörténtével szabaddá nem válik. Elméletileg az ordinárius felmentést adhatna
ez alól az akadály alól, de egyszerûbbnek tûnhet magát a kiváltó okot megszüntetni. A
most említett tiltott hivatal vagy vagyonkezelés felszentelés utáni gyakorlása nem vonja
magával automatikusan a szent rend gyakorlásának akadályát, ellentétben azokkal, ame-
lyek a szabálytalanságokat okozzák. 

Ha a klerikus a rend felvétele után követ el olyan tettet, ami a rendek gyakorlásának
szabálytalanságát hozza magával, csak az alábbiak vannak a Szentszéknek fenntartva: a
nyilvános házassági kísérlet, a magzatelhajtás és emberölés, vagy az ezekben való pozi-
tív közremûködés, akkor is, ha ezek titkosak.

A szabálytalanságok vagy akadályok alóli felmentés mindig szentségen kívüli fóru-
mon történik,788 akkor is, ha a felmentés kérvényezése szentségi fórumon (gyónásban)
történt. A felmentés iránti kérelemben minden szabálytalanságot és akadályt meg kell
említeni. Az általános felmentés érvényes minden szabálytalanságra vagy akadályra,
még azokra is, amiket jóhiszemûen hagytak ki, de nem azokra, amelyeket rosszhisze-
mûen, sem pedig a magzatelhajtásra vagy emberölésre, sem pedig azokra, amelyeket bí-
róság elé vittek.

A szabálytalanságok többszörözôdnek, ha különbözô okokból fakadnak, és minden-
képpen többszörözôdnek, ha emberölésrôl vagy magzatelhajtásról van szó. Ha a szente-
lés elôtt álló kétszer (vagy többször) kísérelt meg öngyilkosságot, csak egy szabályta-
lanság alá került.789 Az emberölés vagy magzatelhajtás szabálytalansága alóli felmentési
kérelemben a felmentéseket nem az alapján kell számolni, hogy az illetô hány személyt
ölt meg, hanem hogy hány ilyen cselekedetet hajtott végre.790 Az esetek számának meg-
jelölése érvényességi feltétel. Az Apostoli Szentszék általában megadja a felmentést a
rendek gyakorlását tiltó szabálytalanság alól, ha az emberölés vagy magzatelhajtás tit-
kos. A szent rendek gyakorlásának tiltását jelentô akadályok alóli felmentéssel kapcso-
latban figyelembe kell venni a 14. kánon elôírását, vagyis az ordinárius ténykétség ese-
tén felmenthet a törvény alól, és ha a felmentés nagyobb hatóságnak van fenntartva,
akkor abban az esetben adhatja meg, ha meg szokta adni az a hatóság, akire a felmentés
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tartozik. A 87. kánon 2. §-a értelmében az ordinárius megadhatja a fenntartott felmen-
tést is, ha az Apostoli Szentszékhez való fordulás nehézségekben ütközik, vagy a késle-
kedésbôl súlyos kár származhat, feltéve, ha a Szentszék hasonló körülmények között
meg szokta adni. A Kléruskongregáció nem adja meg a rend gyakorlását tiltó szabályta-
lanság alól a felmentést, ha a klerikus kétszer vagy többször kísérelt meg házasságot,
még akkor sem, ha az csak polgári házasságkötés volt.791 Ha általános felmentést adnak a
rendek felvételére, akkor ez a szent rend minden fokozatára érvényes. 

Az igen sürgôs esetekben, ha a szent rend gyakorlását tiltó szabálytalanság titkos, és
nem lehet elérni a felmentésre illetékes hatóságot, és súlyos kár vagy becsületvesztés
veszélye fenyeget, a szabálytalanság alatt levô személy gyakorolhatja a rendet. A kár,
ami fenyeget, lehet erkölcsi vagy anyagi kár is. A most említett súlyos és sürgôs esetek-
ben a törvényhozó kifejezett rendelkezésének értelmében nem kell megtartani a tilalmat.
Nem automatikus felmentésrôl van szó, hanem magánál a jognál fogva a tilalmak
felfüggesztôdésérôl.792 A felmentésért való folyamodás kötelezettsége a szabálytalanság
alatt levô részérôl azonban továbbra is fennáll, azt mielôbb meg kell tenni, akár a gyón-
tatón keresztül is, a név elhallgatásával.

A CIC (1917) 990. kánon 2. §-ával793 ellentétben nem a gyóntató, hanem az Apostoli
Penitenciária vagy az Ordinárius az, aki a felmentést megadja, a gyóntató csak közvetít,
hacsak nincs a felmentésre delegált hatalma. Mivel a felmentés egy kegy és más számá-
ra is kérhetô (61. kán.), a hatóságok elérésére való képtelenség (1048. kán.) a szabályta-
lanság alatt levô személyre vonatkozik. A megjegyzés, „gyóntató útján”, nem feltétlenül
jelenti azt, hogy a felfolyamodásnak gyónásban kell történnie, hanem csak azt, hogy
olyan személyen (papon) keresztül, akinek van gyóntatási felhatalmazása azon személy
irányában, aki a felmentést kéri. A hatóságtól jövô, felmentéskérésre adott negatív vá-
lasz a szent rendek gyakorlásától való eltiltásnak is minôsül a jövôre vonatkozóan. Bizo-
nyos esetekben a felmentést közvetítô személy nemcsak gyóntatóként, hanem ügyvéd-
ként is szerepelhet, annál is inkább, mivel a szabálytalanságok általában büntetendô
cselekményekbôl fakadnak.794

A CCEO-ban a gyóntató útján történô, rendek gyakorlását tiltó akadály alóli felmen-
tésért való felfolyamodás (a CCEO nem tesz különbséget a szabálytalanságok és akadá-
lyok között) esetén maga a gyóntató az a hatóság, aki igen sürgôs és titkos esetekben a
felmentést megadhatja, de a gyónónak kell felfolyamodással élnie az illetékes hatóság
felé (CCEO 767. kán. 3. §). A másik különbség a CIC és a CCEO között, hogy ez utóbbi
a 762. kánon 2. §-ában egyértelmûen írja, hogy az akadályok csak akkor lépnek életbe,
ha a bûnt, ami az akadályt létrehozta, a megkeresztelkedés után követte el az illetô. 
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Az Apostoli Szentszéknek fenntartott felmentések megadására illetékes dikaszté-
riumok az alábbiak: hitehagyás, eretnekség vagy szakadárság esetén a Hittani Kongre-
gáció. A többi szabálytalanság esetén, ha a jelölt még a diakonátus elôtt áll, akkor az
Istentiszteleti és Szentségi Fegyelem Kongregációja, ha már klerikus, akkor a Klérus-
kongregáció, szerzetesek esetében a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli
Élet Társaságainak Kongregációja, titkos esetekben az Apostoli Penitenciária, a Keleti
Kongregációkhoz tartozó területek esetén pedig a Keleti Egyházak Kongregációja.795 Ha
egy szerzetes klerikust bocsátottak el a rendbôl egy büntetendô cselekmény miatt, és
egyházmegyés klerikusként szeretne szolgálni, akkor a Kléruskongregáció az illeté-
kes.796

Ha az illetékes hatóság megadja a következmények (szabálytalanságok) alól a fel-
mentést, az 1340. kánonban leírtaknak megfelelô vezeklést szabhat ki, hasonló módon,
mint a büntetések elengedése esetén (1348. kán.).
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VIII. NÉHÁNY KÜLÖNLEGES KÉRDÉS

1. A Hittani Kongregációnak fenntartott esetek

Bár sem a CIC (1917) sem a CIC (1983), sem pedig a CCEO büntetôjogában nem talá-
lunk a civil jogrendekhez hasonló megkülönbözetést a büntetendô cselekmények sú-
lyossága alapján (vö. szabálysértés – bûncselekmény), noha az enyhébbekre lehetne a
delictum, a súlyosabbakra a crimen szót használni797, mégis vannak bizonyos büntetendô
cselekmények, amelyek az Egyházat alapjaiban érintik, és ezért súlyosabb büntetendô
cselekményeknek nevezzük ôket. Ezek között vannak olyanok, melyek az állami hatósá-
gok által is büntetendônek ítélt cselekményekkel kapcsolatosak, de olyanok is, amelyek
az Egyház saját jogrendje szerint számítanak nagyon súlyosnak, de az állami hatóságok
számára neutrálisak, és ezért nem kerülnek a nyilvánosság érdeklôdésének elôterébe.798

A Pastor Bonus 52. cikkelye alapján a Hittani Kongregáció az illetékes a hitbeli, a
szentségekkel kapcsolatos és bizonyos súlyosabb erkölcs elleni büntetendô cselekmé-
nyek ügyében. A De delictis gravioribus799 dokumentum felsorolja a kongregációnak
fenntartott hit elleni, a szentségkiszolgáltatások során elkövetett, és a súlyosabb erkölcs
elleni büntetendô cselekményeket. Ez a felsorolás az elmúlt években bôvült (utoljára
2010. május 21-én)800, valamint a Hittani Kongregáció 2011. május 3-án801 egy körleve-
let bocsátott ki a világ katolikus püspöki konferenciái számára a klerikusok által a kisko-
rúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélések esetén alkalmazandó megfelelô eljárás
pontos ismertetésére.802 Jelenleg a következô büntetendô cselekmények esetén van az el-
járás a Hittani Kongregációnak fenntartva: 

Hittel kapcsolatos büntetendô cselekmények (Art. 2):
– A hitehagyás, szakadárság és eretnekség (751. kán., 1364. kán.; CCEO 1436–1437.

kk.) esetén elsô fokon az ordinárius (hierarcha) jár el, csak a kiközösítést kinyilvánító (a
CCEO-ban kimondó) határozat vagy ítélet elleni fellebbezést kell a Hittani Kongregáci-
óhoz benyújtani. 

Eucharisztiával kapcsolatos büntetendô cselekmények (Art. 3): 
– Szent színek meggyalázása, vagy szentségtörô célzattal való elvitele vagy megtar-

tása (1367. kán.; CCEO 1442. kán.);
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797 Vö. ERDÔ P., A bûn és a bûncselekmény, 80.
798 SZUROMI SZ. A., A legsúlyosabb büntetendô cselekmények a kánonjogban, 143.
799 AAS 93 (2001) 785–788.
800 AAS 102 (2010) 419–434.
801 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. Circ. Per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee

guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 mai. 2011):
AAS 103 (2011) 406–412.

802 SZUROMI SZ. A., A legsúlyosabb büntetendô cselekmények a kánonjogban, 144.
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– Eucharisztikus áldozat végzésének megkísérlése (1378. kán. 2. § 1. p.; CCEO
1443. kán.), illetve színlelése (1379. kán.; CCEO 1443. kán.);

– Eucharisztikus áldozatban való tiltott közösködés (908. kán. és 1365. kán.; CCEO
702. kán. illetve 1440. kán.);

– Eucharisztikus színek nem megengedett803, azaz szentmisén kívüli vagy a két anyag
egymástól elválasztott átváltoztatása (927. kán.);

Szentgyónással kapcsolatos büntetendô cselekmények (Art. 4): 
– A bûntárs feloldozása a hatodik parancs elleni bûnben (1378. kán. 1. §; CCEO

1457. kán.);
– Szentségi feloldozás megkísérlése vagy gyónás meghallgatása (1378. kán. 2. §.);
– Szentségi feloldozás színlelése (1379. kán.; CCEO 1443. kán.);
– Hatodik parancs elleni bûnre csábítás gyónás folyamán, alkalmából vagy ürügyén

(1387. kán.; CCEO 1458. kán.);
– Gyónási titok közvetlen vagy közvetett megsértése (1388. kán. 1. §; CCEO 1456.

kán 1. §);
– A színlelt vagy valódi gyónás felvétele és/vagy nyilvánosságra hozása bármilyen

módon, vagy akár a gyónó, akár a gyóntató pap szavainak nyilvánosságra hozása, vagy
annak állítása (AAS 70 [1988] 1367.);

– Az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítéssel (a keleti ka-
tolikus Egyházakban Apostoli Szentszéknek fenntartott nagyobb kiközösítéssel) bünte-
tendô az, aki nôk felszentelését megkísérli vagy nôként megkísérli a szent rend felvéte-
lét (CIC 1378. kán.; CCEO 1443. kán.) (Art. 5).804

Az erkölccsel kapcsolatos büntetendô cselekmények:
– Klerikus által elkövetett, hatodik parancs elleni bûn, tizennyolc év alatti kiskorú

vagy olyan személy sérelmére, aki állapotszerûen híjával van értelme használatának (vö.
99. kán). A dokumentum nem tesz különbséget a kisebb és nagyobb súlyú szexuális
bûncselekmények között. A Hittani Kongregáció gyakorlatát alapul véve, az ordinárius-
nak akkor is fel kell terjesztenie az ügyet, ha a kérdéses klerikus és a másik személy kö-
zött olyan testi érintkezés történt, ami házasságra készülôk között megengedhetô. Azzal,
hogy 2001-ben felemelték az eredetileg tizenhat éves korhatárt (1395. kán. 2. §) tizen-
nyolcra, a törvényhozó szándéka az volt, hogy még inkább kihangsúlyozzák, hogy nem-
csak a pedofília, hanem az efebofília is büntetendô.805

– Klerikus által, tizennégy év alattiakról pornográf felvételek készítése, birtoklása
vagy terjesztése szexuális célzattal, bármilyen formában (Art. 6).

196

803 A CIC négy esetben használja a „nefas est” tiltást, mint a tiltásnak a legsúlyosabb fokát: Az eucharisztikus
színek egymástól külön, vagy szentmisén kívüli átváltoztatásának tiltása kapcsán (927. k.) a gyónási titok
megsértésével kapcsolatban (983. k.), a szent rendek felvételére való kényszerítés vagy az arra alkalmas
személy visszatartásánál (1026. k.), illetve szentek ereklyéi eladásának tiltásánál (1190. k.). Ezek közül az
elsô kettô megsértése esetén az eljárás a Hittani Kongregációnak van fenntartva.

804 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decretum gen. De Delicto attentate sacrae ordinationis mulieris (19
dec. 2007): AAS 100 (2008) 403.

805 PAPALE, C., I delitti contro la morale, in AAVV., Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vati-
cano 2012. 56.
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A most felsorolt büntetendô cselekmények elévülési ideje húsz év, amitôl a kongre-
gáció szükség esetén eltérhet. Az elévülési idô a tizennyolc év alatti kiskorú sérelmére
elkövetett fenti büntetendô cselekmény esetén akkor kezdôdik, amikor az áldozat betöl-
tötte a tizennyolcadik életévét (Art 7).

A fenti ügyeken túl más büntetendô cselekmények kivizsgálását és tárgyalását is le-
het a Hittani Kongregációhoz küldeni, ha az ügy bonyolult (Art. 8, 2. §).

A Hittani Kongregációnak fenntartott ügyek elsô fázisaiban is ugyanaz a teendô,
mint a többi büntetendô cselekmény esetében. Az ordináriusnak a büntetendô cselek-
ményrôl való információszerzés után le kell folytatnia az elôzetes vizsgálatot, majd en-
nek az eredményét a Hittani Kongregációhoz kell továbbítania. Vagyis ezekben az ese-
tekben nem érvényesek az 1718. vagy 1341. kánonokban leírtak, azaz nincs lehetôsége
az ordináriusnak mérlegelni, hogy mely eszközök alkalmazása tûnik a legcélszerûbb-
nek, hanem az elôzetes vizsgálat után rögtön a Hittani Kongregációhoz kell küldenie a
vizsgálati anyagot.806 Ettôl csak akkor lehet eltekinteni, ha bebizonyosodik, hogy telje-
sen alaptalan volt a feljelentés vagy ha az elkövetô már meghalt.807 Az elôzetes vizsgálat
módjára vonatkozóan nem tartalmaz a különösebb elôírást sem a hatályos Kódex, sem
pedig a Hittani Kongregáció dokumentuma, az elégséges tények összegyûjtésén és mi-
nél több szempontból való elemzésén van a hangsúly. Ha a vizsgálat bármely pontján ki-
tûnik a Hittani Kongregációnak fenntartott büntetendô cselekmény elkövetésének való-
színûsége, a vizsgálatot meg kell szakítani és az ügyet azonnal a kongregációhoz kell
küldeni.808 Nem kell a vizsgálat minden dokumentumát elküldeni, hanem csak a fontosa-
kat. Emellett el kell küldeni a vizsgálatot végzô ordinárius votum-át, amelynek tartal-
maznia kell, hogy ki az elkövetô, mi a büntetendô cselekmény tárgya, mik a büntetendô
cselekmény körülményei, ki a sértett, milyen az elkövetô elôélete, fennáll-e botrányve-
szély, fennáll-e egy újabb büntetendô cselekmény elkövetésének veszélye, várhatók-e
világi jogi következmények, van-e esély arra, hogy az elkövetô valamilyen formában to-
vább szolgáljon, illetve az ordinárius büntetést is javasolhat.809 Be lehet nyújtani emellett
a vádlott védôjének véleményét is, de ez nem számít szabályszerû védelemnek, hanem
csak irányadó jellegû.810 Az elküldött anyaghoz a Kongregáció további kiegészítéseket
kérhet. A Hittani Kongregációnak fenntartott esetekben is van lehetôség az elôzetes
vizsgálat megkezdése után az 1722. kánon szerinti eltiltás alkalmazására (Art. 19). 

Amennyiben a feljelentést közvetlenül a Hittani Kongregációnak terjesztették be, ô
az illetékes az elôzetes vizsgálat lefolytatásában (Art. 1).

Az elôzetes vizsgálat anyagának ismeretében a Hittani Kongregáció döntése többféle
lehet:811

1. Megbízza a megyéspüspököt, hogy ô maga folytassa le az eljárást az adott elôírá-
sok alapján. Ilyen esetben a fellebbezés a Hittani Kongregációhoz lehetséges (Art 16).
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806 SCICLUNA, CH. J., The Procedure and Praxis, 240.
807 SCICLUNA, CH. J., Delicta Graviora – Ius Processuale, 83.
808 SZUROMI SZ. A., A legsúlyosabb büntetendô cselekmények a kánonjogban, 157–158.
809 LAGGES, P. R., The Penal Process, 408–409.
810 LAGGES, P. R., Elements of the Preliminary Investigaton, 409.
811 SCICLUNA, CH. J., The Procedure and Praxis, 240.
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Ezen (II. fokú) döntés ellen már nincs lehetôség újabb fellebbezésre. Amennyiben ilyen
eljárást folytatnak le, minden bírósági személyzetnek papnak kell lennie (Art. 14), vala-
mit a bírósági személyzet részérôl kötelezô a kánonjogi doktorátus. E két kritérium alól
a kongregáció felmentést adhat (Art. 15). Még ha nem is nyújtottak be fellebbezést az
ítélet ellen, az ügy aktáit a kongregációhoz kell küldeni a legrövidebb idôn belül (Art.
26). Tiszteletben tartva a védekezéshez való jogot, ha az alacsonyabb bíróság eljárási hi-
bát vétett, akkor a kongregáció azokat orvosolhatja (Art. 18).

2. A kongregáció különleges esetekben magához is vonhatja az ügyet (Art. 16).
3. Lehetséges, hogy az ordinárius kéri, hogy a Hittani Kongregáció maga tárgyalja az

esetet. Ez általában rendkívülinek számít. Oka lehet az, hogy az ügy olyan stádiumban
van, hogy akár a világi hatóságok közbejötte, akár a botrányok veszélye miatt nem cél-
szerû vagy esetleg nem is lehet az eljárást az egyházmegyében lefolytatni.812

4. Noha a fenti ügyekben alapvetôen bírói úton kell eljárni, a kongregáció szükség
esetén engedélyezheti, akár ex officio, akár az ordinárius kérésére, hogy peren kívüli ha-
tározattal járjanak el, de örökre szóló jóvátevô büntetést ilyen módon csak a Kongregá-
ció engedélyével lehet kiszabni (Art. 21, 2. § 1°).813 Ezen eljárás döntése ellen a felfolya-
modást szintén lehetséges, elôször a Hittani Kongregáció Congresso-ja elé, majd ennek
döntése ellen az ún. Feria Quarta-hoz.814 Ez utóbbi döntés ellen már nincs felfolyamo-
dás (Art. 27). A graviora delicta ügyekben nem lehetséges a Szignatúrához fordulni.815

Amennyiben az ordinárius úgy látja, hogy a klerikusi állapotból való elbocsátás lenne a
megfelelô büntetés, ezt a saját votum-ában jeleznie kell. 

5. A Hittani Kongregáció felterjesztheti az ügyet a pápához, hogy határozatilag
mondja ki a klerikusi állapotból való elbocsátás büntetését (dimissio ex officio et in poe-
nam) a celibátus alóli felmentéssel együtt. Természetesen a védekezéshez való jogot
ilyenkor is biztosítani kell. (Art. 21, 2. § 2°) Ez a súlyosabb és az egyértelmû816 esetek-
ben lehetséges, ha a bûnösség pl. már világi fórumon bebizonyosodott, és lehetetlen a
kánoni eljárást lefolytatni.817 Ilyenkor elôször felszólítják az ordináriust, hogy a pap kér-
vényezze az elbocsátást. El kell magyarázni a klerikusnak, hogy méltóbban tud távozni
a klerikusi állapotból, ha önként lép ki, mintha büntetésként megfosztják attól.818 Ameny-
nyiben a klerikus erre nem hajlandó819, a megyéspüspök kéri a Hittani Kongregációt,
hogy terjessze az ügyet a pápa elé.820 A pápa döntése ellen nincs fellebbezés vagy felfo-
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812 LAGGES, P. R., Elements of the Preliminary Investigaton, 166.
813 A klerikusi állapotból való elbocsájtás közigazgatási úton történô alkalmazásáról bôvebben: NAVARRO, L.,

La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa, in Ius Ecclesiae 24 (2012) 609–622.
814 SCICLUNA, CH. J., The Procedure and Praxis, 240.
815 SCICLUNA, CH. J., Clerical Rights and Duties, 278.
816 Nem egyértelmû azonban, hogy mit kell „súlyos” és „egyértelmû” esetnek tekinteni. Lásd: LAGGES, P. R.,

Resolution of Cases by Rescript, Penal Precept, or Decree, 170.
817 SCICLUNA, CH. J., The Procedure and Praxis, 240. MORRISEY, F., G., Penal Law in the Church Today: New

Roman Documents Complementing the Code of Canon Law, 63.
818 MORRISEY, F., G., Penal Law in the Church Today: New Roman Documents Complementing the Code of

Canon Law, 54. 60.
819 Amennyiben ilyen formában történik a klerikusi állapotból való elbocsátás, úgy tûnik, hogy teljes egészé-

ben figyelmen kívül hagyják a klerikus védekezéshez való jogát.
820 SCICLUNA, CH. J., The Procedure and Praxis, 240.
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lyamodás, esetleg felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Szentatyához821. Lehetsé-
ges, hogy a klerikus teljesen önmagától kéri a laicizálást. Ezt ilyen esetekben (dimissio
ex officio pro bono Ecclesiae) meg is szokták adni, a celibátus alóli felmentéssel együtt.
Ez az esetek mintegy 10%-ában történik.822

6. Amennyiben a Kongregáció az elôzetes vizsgálat anyagának áttanulmányozása
után nem tart szükségesnek további lépéseket, akkor határozati úton lelkipásztori-
fegyelmi intézkedéseket vagy büntetô óvintézkedéseket (vö. 1348. kánon) alkalmazhat,
vagy ezzel megbízhatja az ordináriust. Az ügyek 60%-ában kerül ilyen jellegû fegyelmi
intézkedés alkalmazására.823 Ez ellen a határozat ellen felfolyamodásra a Congresso elé
van lehetôség, majd ezen döntés ellen hatvan napon belül a Feria Quarta üléshez. Ez
utóbbi döntés ellen sincs már felfolyamodás (Art. 27). A Hittani Kongregáció engedé-
lyével az ordinárius büntetô paranccsal eltilthatja az illetôt minden szolgálattól, ha bele-
egyezik abba, hogy visszavonultan imádságos és vezeklô életet él. Ilyen esetben eltekin-
tenek a klerikusi állapotból való elbocsátástól, de ha az illetô ezt a büntetô parancsot
megszegi, a klerikusi állapotból elbocsátható. A klerikus egészségi állapota vagy idôs
kora esetleg nem is teszi megfelelôvé az elbocsátást. Ebben az esetben teljesen vissza-
vonult életet kell élnie az illetônek, imádságban és vezeklésben.824

Ha az ügy II. fokon kerül a kongregáció elé és új vádak érkeznek a vádlott ellen, ak-
kor a kongregáció elsô fokon tárgyalja az ügyet (Art. 23). Az eljárás költségeit a vádlott-
nak kell fizetnie, ha nem tudja kifizetni, az ordinárius fizesse ki (Art. 29, 2. §).

A Hittani Kongregáció jogosult arra, hogy a fent felsorolt esetekben akkor is kimond-
ja a klerikusi állapotból való elbocsátást, ha az amúgy a CIC adott kánonjaiban nem sze-
repel (Art. 3, 2. §; Art. 4, 2. §; Art. 5, 3°). A Hittani Kongregáció döntéseit nem kell a ró-
mai pápának jóváhagynia (Art. 8, 3. §).

Amennyiben az elkövetô klerikus egyben szerzetes is, az elôzetes vizsgálat után
(amit az illetékes elöljáró intéz) a legfôbb elöljáróhoz kell küldeni az anyagot, aki azt to-
vábbítja a Hittani Kongregációhoz a saját és a tanácsának a votum-ával. A Hittani Kong-
regáció ilyen esetekben:

1. Kijelölheti az eljáró bíróságot (az 1427., 1408., vagy a 103. kánon alapján). A bíró-
ság döntésével elbocsáthatja az illetôt a rendbôl és a klerikusi állapotból. 

2. Engedélyezheti, hogy a legfôbb elöljáró közigazgatási eljárást folytasson le (699.
kán. 1. §). Ilyen esetben az illetôt elbocsáthatják a rendbôl, de ezt az elbocsátó határoza-
tot csak a Hittani Kongregáció erôsítheti meg (700. kán.). Mindkét esetben az ítélet ellen
a fellebbezést a Hittani Kongregációhoz, a Feria Quarta-hoz kell benyújtani. A felleb-
bezés, illetve felfolyamodás felfüggesztô hatályú.

Az eljárás minden dokumentumát elküldik a Megszentelt Élet Intézményei és az
Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának, valamint egyházmegyei jogú szerzetesrend
esetén a 103. kánon alapján illetékes megyéspüspöknek. A 695. kánon 2. §-a alapján az
1395. kánon 2. §-ában leírt, 18. életévét még be nem töltött kiskorú rovására elkövetett
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821 SCICLUNA, CH. J., Clerical Rights and Duties, 279.
822 SCICLUNA, CH. J., Clerical Rights and Duties, 272.
823 SCICLUNA, CH. J., Clerical Rights and Duties, 272.
824 LAGGES, P. R., Resolution of Cases by Rescript, Penal Precept, or Decree, 164.
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szexuális visszaélések esetén a nem klerikus szerzetest nem kötelezô elbocsátani az in-
tézménybôl, ha az elöljáró úgy véli, hogy az elbocsátás nem feltétlenül szükséges, és
más módon kellôképpen gondoskodni lehet az illetô megjavításáról, az igazságosság
helyreállításáról és a botrány helyrehozataláról. 

Amennyiben az elkövetô püspök, bíboros, pátriárka, pápai követ, prímás apát, mo-
nasztikus kongregációk legfôbb apátja, pápai jogú szerzetes intézmények legfôbb elöljá-
rója, vagy olyan természetes személy, akinek a római pápán kívül nincs más elöljáró-
ja,825 a Hittani Kongregáció illetékes az ügyben eljárni (Art. 1, 2. §).

Az eljárás folyamán, annak minden részletében pápai titoktartásra kötelezettek az ab-
ban részt vevôk (Art. 30). Emiatt a szigorú titoktartás miatt nem nagyon lehet ismerni a
szentszék joggyakorlatát, és a döntéseket sem publikálják.826

Azokban az ügyekben, amikor a szentgyónással kapcsolatos büntetendô cselekményt
tárgyalnak, a feljelentô nevét csak az ô kifejezett engedélyével lehet a vádlottnak vagy
az ügyvédjének megmondani. Az ilyen esetekben nagyon kell ügyelni arra, hogy a gyó-
nási titok ne sérüljön, és még az eljárás elején meg kell állapítani, hogy a feljelentô meny-
nyire szavahihetô (Art. 24).

A Hittani Kongregáció intézkedései nem befolyásolják a világi hatóságok által alkal-
mazott büntetéseket. Amennyiben az adott országban a törvény elôírja a kiskorúak sé-
relmére elkövetett büntetendô cselekményekkel kapcsolatban a kötelezô feljelentést, ezt
az ordináriusnak meg kell tennie, hacsak az információ nem szentgyónásból származik,
bár ez utóbbi esetben egyházi eljárás sem indítható. Még ha nincs is feljelentési kötele-
zettség, az ordináriusnak akkor is feladata, hogy együttmûködjön a világi hatóságokkal.
A kiskorúak sérelmére elkövetett büntetendô cselekmények esetén, ha az illetôt elbo-
csátják a klerikusi állapotból, az ordinárius nyilvánosságra hozhatja az elbocsátás okát,
ha a gyermekek védelme érdekében az szükséges.827

2. Egyéb büntetendô cselekmények

Nem minden morális értelemben vett bûn minôsül egyházjogi értelemben vett bünteten-
dô cselekedetnek, s nem minden büntetendô cselekmény bûncselekmény is egyben. Iga-
zából viszonylag kevés bûnös cselekedetnek van kifejezett büntetôjogi következménye
a CIC-ben. A történelem során több fejlôdési szakaszon ment keresztül az, hogy mi szá-
mít büntetendô cselekménynek, mi tartozik az Egyház illetékességébe és mi nem. Ez
egyfajta bennfoglalt hierarchiát teremtett a törvények között.828

A hatályos CIC-ben a részleges törvényhozó nagyobb teret kapott a büntetô rendel-
kezések területén. Ez a meghatározott büntetéssel vagy kötelezôen büntetendô cselek-
mények számának csökkenésében is észrevehetô.829 A II. Vatikáni Zsinat kimondja,
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825 Vö. a CIC 1405. kánonjában szereplô egyházi személyek; ill. CCEO 1061. kánon.
826 SCICLUNA, CH. J., Clerical Rights and Duties, 271.
827 SCICLUNA, CH. J., Clerical Rights and Duties, 279.
828 BEAL, J. P. – CORIDEN, J. A. – GREEN, T. J. (ed.), New Commentary, 1529 (GREEN, T. J.).
829 GREEN, T. J., Penal Law: A Review of selected Themes, 238.

Old015-245  13/12/13 11:49  Page 200



hogy a püspök a részegyházat szent hatalommal, törvényekkel és bíráskodással kormá-
nyozza, és ezt saját hatalmánál fogva teszi.830 „A püspököket, mint az apostolok utódait a
rájuk bízott egyházmegyékben eleve megilleti mindaz a rendes, saját és közvetlen hata-
lom, amely pásztori tisztségük gyakorlásához szükséges; megmarad azonban mindig és
mindenben az a joghatóság, amellyel a római pápa hivatalánál fogva rendelkezik, hogy
egyes ügyeket fenntartson magának vagy más felsôbbségnek.”831 A szubszidiaritás elve
jelenik meg itt is, vagyis nem kell, hogy a felsôbb hatóság határozza meg azt, amit az al-
sóbb hatóság is megtehet.832

Mivel – bár csak a magasabb jog keretei között, de – törvényhozó hatalma is van a
megyéspüspöknek, ezért joggal mondhatjuk, hogy adott esetben, a nagyobb törvények-
kel nem ellenkezô módon nemcsak büntetô parancsokat, hanem büntetô törtvényeket is
hozhat létre és alkalmazhat saját egyházmegyéjében ill. alárendeltjei körében. Büntetô-
nek akkor nevezünk egy törvényt, ha egy cselekedet kapcsán büntetô szankciót helyez
kilátásba. A püspöki konferenciák általános törvényhozó hatalmával kapcsolatos elôírá-
sok, melyekben törvények megtartását is sürgethetik, megegyezik azzal a hatalommal a
püspöki konferencia alá tartozó területek vonatkozásában, mint ami az egyes megyés-
püspököket megilleti saját területükön, amennyiben megkapták hozzá az Apostoli
Szentszék engedélyét, amint ez kitûnik a Pápai Törvénymagyarázó Tanács 1985. július
5-én pápai megerôsítést nyert válaszából.833

A részleges törvényhozó az 1315. kánon szerint saját illetékességi körén belül:
1. büntetést fûzhet egy törvényhez;
2. maga határozhatja meg a meghatározatlan büntetést vagy azt a bíróra bízhatja;
3. meghatározatlan vagy fakultatív büntetés helyett meghatározott vagy kötelezô

büntetést írhat elô;
4. a törvényhez rendelt büntetésekhez mást is hozzáfûzhet.
Korlátozza azonban a részleges törvényhozó szerepét az 1317. és 1318. kánon:
1. olyan mértékben rendelhet csak büntetést, amilyen mértékben az valóban szüksé-

ges;
2. klerikusi állapotból való elbocsátást nem rendelhet el;
3. önmagától beálló büntetést nem helyezhet kilátásba, csak ha igen komoly szükség

van rá;
4. cenzúrákat csak a legnagyobb mérséklettel rendelhet. 
A különféle büntetôjogi rendszerekben él a „Nulla poena, nulla crimen sine lege” elv,

vagyis, hogy csak akkor beszélhetünk büntetésrôl vagy büntetendô cselekményrôl,
hogyha törvény mondja ki egy adott cselekmény büntetô mivoltát, és helyez büntetést
kilátásba. Ez az egyházjogon belül is megtalálható, amit a 221. kánon 3. §-a ír le teljes
egyértelmûséggel: „A krisztushívôknek joga van arra, hogy kánoni büntetésekkel csakis
a törvény elôírása szerint sújtsák ôket.”
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831 CD 8a.
832 GREEN, T. J., Penal Law: A Review of selected Themes, 254.
833 AAS 77 (1985.) 771. 
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Mindezeken túlmenôen az 1399. kánon tételesen is lehetôvé teszi, ahogy tette a CIC
(1917) 2222. kánonja834 is, hogy egy-egy büntetendô cselekményt akkor is megbüntesse-
nek, hogyha nincs törvényi szabályozás arra az esetre, de mégis szükség van a bün-
tetésre.835 A törvényi szabályozás hiányát az is okozza, hogy az isteni vagy kánoni tör-
vény elleni büntetendô cselekményeket taxatív módon felsorolni szinte lehetetlen. A
CCEO 1406. kánonjának 2. §-a és 1407. kánonjának. 3. §-a másként közelíti meg a kér-
dést: A büntetés kilátásba helyezésével együtt járó figyelmeztetéssel egy nem büntetô
törvény megtartása sürgethetô, és ez a büntetô figyelmeztetés már elegendô ahhoz, hogy
büntetést szabhassanak ki.

Az 1399. kánon alapján ahhoz, hogy a CIC-ben nem szereplô büntetendô cselek-
ményekre büntetô szankciót helyezzenek kilátásba, két feltételnek kell egyidejûleg tel-
jesülnie: 

1. az isteni vagy kánoni törvény külsô megsértése különösen súlyos legyen;
2. sürgôs szükség kell, hogy legyen a botrányok megelôzésére.
Mivel az Egyház célja a lelkek üdvösségének szolgálata, feladata az is, hogy elhárít-

son minden veszélyt, ami a lelkeket fenyegeti. Így ez a kánon pozitív jogi keretekbe önt-
ve is lehetôvé teszi, hogy olyan isteni (vagyis erkölcsi) törvény külsô – akár szándékos-
ságból, akár gondatlanságból (1321. kán. 1. §) fakadó – áthágását is szankcionálják, ami
a tételes egyházjogban nem szerepel. Nem szabad ugyanis – mint a dolgozat elején már
jeleztük – elválasztani az egyházjogon belül az isteni eredetû és a tisztán egyházi (embe-
ri) eredetû törvényeket. Az 1399. kánon ezért úgyis felfogható, mint az erkölcsi szabá-
lyokra való utalás, ami minden jogszabály fölött kell, hogy álljon. „Egyesek szerint
ilyenkor, ha szükséges, az Egyház a rábízott krisztusi küldetést akkor is védhetné bünte-
tô szankciókkal, ha ezt a lehetôséget az 1399. kánon külön nem tartalmazná.”836

A kánonban található megfogalmazás miatt, mely szerint a büntetés ilyen esetekben
fakultatív és meghatározatlan (büntethetô… megfelelô büntetéssel), és maga a bünteten-
dô cselekmény sincs meghatározva, az elöljáró diszkrecionalitása különösen is nagy te-
ret kap. 

Beal szerint, mivel az 1399. kánon által felkínált lehetôség, vagyis az egyéb törvé-
nyekben megállapított eseteken kívüli cselekedetek szankcionálása akkor lehetséges, ha
szükség van a botrányok megelôzésére, ilyen célra pedig a jóvátevô büntetések a megfe-
lelôbbek, ezért ilyen esetekben csak jóvátevô büntetést lehet kimondani.837 Ugyanezen a
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834 CIC (1917) Can. 2222: §1 Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest
illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum
forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat; secus reus puniri nequit, nisi prius monitus fuerit
cum comminatione poenae latae vel ferendae sententiae in casu transgressionis, et nihilominus legem
violaverit.

834 §2. Pariter idem legitimus Superior, licet probabile tantum sit delictum fuisse commissum aut delicti certe
commissi poenalis actio praescripta sit, non solum ius, sed etiam officium habet non promovendi clericum
de cuius idoneitate non constat, et, ad scandalum evitandum, prohibendi clerico exercitium sacri ministerii
aut etiam eundem ab officio, ad normam iuris, amovendi; quae in casu non habent rationem poenae.

835 DE PAOLIS, V., Aspectus Theologici et Iuridici in systemate Poenali Canonico, 230.
836 ERDÔ P., Az egyházjog teológiája, 203–204.
837 BEAL, J. P., To Be or Not to Be, That is the Question, 81.
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véleményen van Ingels is, aki szerint az 1399. kánon alapján egyéb cselekedetek csak
akkor büntetendôk, ha „sürgôs szükség van a botrányok megelôzésére vagy helyrehozá-
sára”, cenzúrát pedig csak úgy lehet kiszabni, ha az 1347. kánon értelmében elôzetes fi-
gyelmeztetést alkalmaztak és megfelelô idôt hagytak az illetônek a megjavulásra. Sür-
gôs szükség esetén pedig nincs lehetôség a „megfelelô idô” kivárására.838

Megjegyezzük azonban, hogy egy büntetés nemcsak a már elkövetett büntetendô cse-
lekedet szankcionálására, hanem a jövôbeliek elkerülésére, megelôzésére is szolgál, va-
lamint arra, hogy másokat is visszatartson az elkövetéstôl. Így az 1399. kánon jövôre vo-
natkoztatva igenis elrendelhet cenzúrákat, még akár önmaguktól beállókat is, ha félô,
hogy utólag kimondandó büntetésekkel, vagy a jóvátevô büntetések igen korlátozott te-
rületen való alkalmazhatósága miatt (hisz az gyakorlatilag csak klerikusokra vagy egy-
házi szolgálatban levôkre vonatkozik) a jövôbeli törvénysértés vagy botrányok másként
kellôképpen nem elôzhetôk meg. Mivel a kánonban meghatározatlan büntetésekrôl
(iusta poena) van szó, ezért az 1349. kánon alapján igenis lehet cenzúrát kimondani,
még akár latae sententiae cenzúrákat is (1318. kán), de csak akkor, ha arra igen súlyos
szükség van. Örökre szóló büntetést azonban nem lehet elrendelni. 

A parancs kiadásának egyik célja az, hogy a büntetendô cselekmény külsô megjele-
nését, valamint a büntetést meghatározza. Az 1399. kánon alkalmazásához elengedhe-
tetlenül szükséges, hogy meghatározzák a tényállást és a büntetést, e kánonhoz kapcsol-
tan paranccsal is lehet büntetést kilátásba helyezni. 

Az 1399. kánon a pozitív jogban megfogalmazhatatlan isteni szabályokat kívánja a
lehetô legteljesebben büntetôjogilag is védeni. Célja a joghézagok lehetô legteljesebb
kitöltése. Hasonló az 1399. kánon a Tíz Parancs utolsó két (más számolás szerint utolsó)
parancsához, mely még a kívánást is tiltja: „Ne kívánd!”. A mindennapi értelemben ez is
egyfajta joghézag kitöltô parancs: ne azon gondolkozzon az ember, hogy egy rossznak
tûnô cselekedetet megtehet vagy nem, van-e rá közvetlen tiltó parancs, vagy nincs, ne is
kívánkozzon a rosszra, mert a rossz kívánása is bûn. 

„Tekintettel a kánon céljára, vagy még inkább a jog egész szerepére az Egyházban,
mely pozitívan a lelkek üdvösségének elômozdítását, negatívan a lelkeket fenyegetô ve-
szélyek elhárítását, illetve az üdvösség szolgálatát alapvetôen veszélyeztetô tényezôk
kiküszöbölését kívánja, számos szerzô az 1399. kánont nem szûken magyarázandó, ha-
nem kedvezményt tartalmazó szabálynak fogja fel, hiszen a legnagyobb érték védelmé-
rôl van szó.”839

Azzal, hogy az egyetemes törvényhozó az 1399. kánon megfogalmazásával kiterjesz-
tette a pozitív jogon túli területekre is a büntetô szankció kilátásba helyezésének lehetô-
ségét, egy olyan lehetôséget adott a jogalkalmazók kezébe, amelynek segítségével azok-
ban az esetekben is alkalmazhatók büntetô (és nem csupán fegyelmi) intézkedések,
amikor valakinek a viselkedésébôl botrány származik, de maga az elkövetett cselekedet
kánonjogi értelemben amúgy nem lenne büntethetô.
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838 INGELS, G., Process Which Govern the Application of Penalties, 218.
839 ERDÔ P., Az egyházjog teológiája, 204.
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3. A büntetés alatt levô személyek eltartási kötelezettsége

Mivel a klerikusok egyházi szolgálatot teljesítenek, a 281. kánon szerint megfelelô díja-
zást érdemelnek. Az errôl való gondoskodás a 384. kánon szerint a megyéspüspök fel-
adata. Ez általában a betöltött hivatalhoz kapcsolódó díjazással megoldott, vagyis az el-
végzett munkáért javadalmazást kapnak. Az eltartási kötelezettség addig tart, amíg az
illetô klerikus hajlandó a szolgálatra, és törvényesen képes is rá, a személyes és jogi kö-
rülmények figyelembevételével.840

Az 1331. kánon 2. § 5°-ja értelmében, ha egy klerikusra kiközösítést mondanak vagy
nyilvánítanak ki, onnantól nem lesz övé a jövedelme annak a méltóságnak, hivatalnak,
bármilyen tisztségnek, díjazásnak, amivel az Egyházban rendelkezik. Az 1333. kánon 
3. § 2°-ja elôírja, hogy a felfüggesztés nem érinti a tettest hivatalánál fogva megilletô
lakhatási jogot. Ezt a lakhatási jogot csak a hivatal elvesztésével veszíti el, fenntartva az
1747. kánon 2. §-ának elôírását. Továbbá az 1333. kánon 4. §-a alapján a klerikust el le-
het tiltani a jövedelem, fizetés, díjazás vagy más hasonló felvételétôl, sôt a már felvett
díjazás visszafizetésének kötelezettsége is elôírható. Éppen ezért, ha egy klerikusra bün-
tetést szabnak ki, mindig ügyelni kell arra – az 1350. kánon alapján –, hogy az illetô ne
nélkülözze azt, ami a tisztes ellátásához szükséges. A kérdés az, hogy milyen ellátás illet
meg egy büntetés alatt levô klerikust, hiszen nem eshet egyezô elbírálás alá azokkal,
akik törvényes, rendes szolgálatot végeznek. 

A CIC az ellátással kapcsolatban két kifejezést használ: remuneratio841 és sustenta-
tio842. Az elsô kifejezi azt a díjazást, amit az illetô a szent szolgálatának végzéséért érde-
mel, a második pedig az az ellátást, ami a klerikusi és emberi méltóságára való tekintet-
tel megilleti.

Egy büntetés alatt levô vagy szolgálattól ideiglenesen bármilyen okból eltiltott kleri-
kusnak az ellátása, ha az ellátás megilleti, szerényebb kell, hogy legyen, mint amit azok
kapnak, akik kánonjogilag rendezett állapotban vannak.843 Nem lehet azonban pusztán
alamizsnára szorítani ôket, az elegendô kell, hogy legyen a mindennapi szükségleteikre.
Már önmagában a klerikusi állapot is megköveteli, hogy az Egyház illô módon gondos-
kodjon róluk.844

A plébánosok elmozdításával kapcsolatban az 1746. kánonban találunk egy utalást
arra, hogy amennyiben a püspök úgy látja jónak, az elmozdított plébánosról úgy is gon-
doskodhat, hogy más hivatalt bíz rá, ha pedig erre valamilyen oknál fogva (pl. öregség
vagy betegség, esetleg az elmozdítás oka az illetô alkalmatlansága volt) nem alkalmas,
akkor nyugdíjjal, a helyzetnek és a körülményeknek megfelelôen. A méltányosság meg-
kívánja azt, amit fentebb már az 1747. kánon 2. §-ával kapcsolatban említettünk is, hogy
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840 DONLON, J. I., Remuneration, Decent Support and Clerics Removed from the Ministry of the Church, in
CLSA Proceedings 66 (2004) 106. 

841 CIC 191. kán. 2. §; 230. kán. 1. §; 231. kán. 2. §; 263. kán.; 281. kán. 1. §, 3. §; 418. kán. 2. § 2°; 531. kán.
842 CIC 222. kán. 1. §; 230. kán. 1. §; 233. kán.; 263. kán.; 264. kán.; 269. kán.; 281. kán. 3. §; 282. kán. 2. §;

295. kán. 2. §; 384. kán.; 402. kán.; 538. kán.; 640. kán.; 707. kán.; 800. kán.; 1154. kán.; 1254. kán.; 1274.
kán. 1. §; 1350. kán. 1. §; 1650. kán. 2. §; 1689. kán.

843 MORRISEY, F. G., Procedures for Loss of Clerical State, 99–103.
844 OKOH, I. E., The equitable sustenance of diocesan priests, Roma 1991. 102–103.
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ha betegség miatt kellett egy plébánost elmozdítani, akit nem lehet a plébánia épületébôl
kellemetlenség nélkül áthelyezni, a püspök meghagyhatja neki az épület akár kizáróla-
gos használatát is, addig, amíg ez a helyzet fennáll. Az elmozdításokkal kapcsolatban
ezt a törvényt az analógia alapján alkalmazhatjuk megfelelô változtatásokkal a más hi-
vatalból elmozdított személyekre is. 

Az 1350. kánon 1. §-a alapján a büntetéseknek klerikusra való kimondása során min-
dig ügyelni kell arra, nehogy az illetô nélkülözze azt, ami a tisztes ellátáshoz szükséges.
Nem írja azonban a kánon, hogy ez a feladat kire hárul. Alapvetôen mondhatjuk, hogy
arra, aki alá amúgy a klerikus rendelve (inkardinálva) van: a megyéspüspökre. A tisztes
ellátással kapcsolatos törôdés módja lehet másik hivatal, feladatkör, nyugdíj, segély,
adomány, állami támogatás stb.845

Az 1350. kánon 1. §-át különösen azokban az esetekben kell figyelembe venni, ami-
kor egy papot elmozdítanak abból a hivatalából vagy megfosztják attól a hivatalától,
ami addig a megélhetésének alapjául szolgált, illetve akkor, ha esetleg pénzbüntetést
szabnak ki rá. Ez utóbbira a 1312. kánon 2. §-a, illetve a jóvátevô büntetések nem taxa-
tív volta alapján van lehetôség.846 Az 1350. kánon elsô részének negatív megfogalmazá-
sa nagyobb lehetôséget biztosít a megyéspüspök számára arra, hogy a személy és a kö-
rülmények figyelembe vételével az egyes eseteket külön-külön vizsgálja.847 A jelenlegi
megfogalmazás szerint nemcsak a jóvátevô büntetéssel, hanem a cenzúrával megbünte-
tett klerikus esetében is ügyelni kell, nehogy az illetô nélkülözze az említett tisztes ellá-
tást, ellentétben a kánon szövegének korábbi tervezetével.848 A kánon megfogalmazása
azonban kerüli azt, hogy bármiféle kötelezettségrôl beszéljen a megyéspüspök részérôl:
nem kell gondoskodnia a tisztes ellátásról, hanem csak ügyelnie kell, nehogy nélkülözze
azt. A legkevésbé sem köteles arra a megyéspüspök, hogy úgy gondoskodjon az
illetôrôl, ahogy azt az illetô kívánja. Eleget tesz a fenti elôírásnak, ha olyan munkát vagy
feladatkört ad a klerikusnak, ami biztosítja számára a megélhetést. Az ilyen jellegû
munkára szükség lehet rehabilitációs kezelésként, vagy saját fenntartása érdekében is.849

Nincs különösebb teendôje a megyéspüspöknek a megbüntetett klerikus ellátásával kap-
csolatban, ha az illetô nem nélkülözi az ellátást850. Ha egy papnak világi munkát kell vé-
geznie, az adott esetben a 286. kánon alapján (üzleti tevékenység vagy kereskedés tilal-
ma) tilos is lehet számára, ami alól felmentésre van szüksége. Még a fenti formában
említett „kötelezettség” sem terheli a megyéspüspököt, ha az illetôre a büntetést nem
kimondták, hanem az önmagától beálló büntetést kinyilvánították vagy az illetôt a kleri-
kusi állapotból elbocsátották (1350. kán.). Ha a megbüntetett személyt elbocsátják a kle-
rikusi státuszból, akkor megszûnik minden klerikusi kötelezettsége és joga, így az ellá-
táshoz való „joga” is, bár a CIC soha sem említi, hogy egy klerikusnak joga lenne az
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845 DONLON, J. I., Remuneration, 102.
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848 Communicationes 9 (1977) 165–166.
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850 ERDÔ P., Egyházjog, 630.
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ellátáshoz: „A klerikusok, mivel egyházi szolgálatot teljesítenek, helyzetüknek megfele-
lô díjazást érdemelnek…”851 Ezzel ellentétben a CCEO 390. kánonja jogról beszél: „1. §:
A klerikusoknak joguk van a megfelelô megélhetéshez…” „2. § Ugyanígy joguk van
hozzá, hogy biztosítsák nekik […] a megfelelô nyugdíjat…”852 A klerikusi állapot el-
vesztésével az illetônek ugyanúgy kell gondoskodnia magáról, mint ahogy bármely más
laikusnak. De még a klerikusi állapotból való elbocsátás után is feladata a megyés-
püspöknek, hogy ha az illetô valóban szükséget szenved, igyekezzen róla a legjobb mó-
don gondoskodni. Erre azonban nem kötelezi a kánon a megyéspüspököt, hanem csupán
ajánlja853 neki, vagy buzdítja erre. Ennek alapja már nem a jog, hanem a segítô szere-
tet,854 aminek akkor lesz tényleges alapja, ha az illetô pl. koldulni kényszerülne.855 Még
ha el is bocsátották ôt a klerikusi állapotból, szentelése révén eltörölhetetlen kapcsolat-
ban marad azzal az egyházi intézménnyel (egyházmegye vagy szerzetes közösség),
amelynek a szolgálatára szentelték.856 Ilyen esetben mérlegelni kell a körülményeket, az
illetô személy életkorát, egészségi állapotát, addigi életét, szakképesítését valamint a ki-
lépés stílusát.857

Senkit sem lehet megalázni a pozitív jogra való hivatkozással.858 A 1350. kánon 2. 
§-ában említett ordinárius, akinek a klerikusi állapotból elbocsátott személyrôl kell gon-
doskodnia – ha az valóban szükséget szenved – a saját ordinárius, akinek az egyházme-
gyéjébe az illetô klerikus inkardinálva volt.859 Az ordinárius segítségére lehet a klerikusi
állapotból elbocsátott személynek azzal, hogy segít neki munkát találni, kifizeti az eset-
leges szakmatanulás költségeit, vagy egy bizonyos összeggel segíti arra az idôre, amíg
civil munkát tud szerezni.

Alapvetô és igen lényeges különbség van az egyházmegyés klerikus és a szerzetes
között a tulajdon szerzése vagy birtoklása kapcsán. A 668. kánon 3. és 5. §-ai elôírják,
hogy amit a szerzetes az örök fogadalom után bármilyen formában szerez, kap, vagy
amihez bármilyen formában vagy címen jut, mind a rendnek szerzi, kivéve, ha a saját
jog másként rendelkezik. Így a rendbôl való eltávozása esetén gyakorlatilag minden va-
gyon nélkül áll, hiszen a 4. § alapján az örökfogadalomkor még az akkor meglevô
vagyonáról is lemondott. Ezzel szemben a világi klerikusnak volt lehetôsége arra, hogy
vagyont szerezzen, ezért a szerzetes eltávozása esetén – elvileg – jobban rászorul a sze-
retetbôl fakadó anyagi gondoskodásra, mint a világi klerikus. Ezért különösen is felada-
ta a rendnek, hogy a kilépô tagról gondoskodjon a szeretet és méltányosság figyelembe
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vételével, ami jelenthet annyit vagy még többet, mint az igazságosság.860 A gondosko-
dásnak nem szabad pusztán az anyagi dolgokra szorítkoznia, azokon túl kell nyúlnia, és
ki kell terjednie adott esetben a lelki, erkölcsik, gondoskodásra is.861

A szerzetesrendbôl való elbocsátással kapcsolatban a 701. kánon kimondja, hogy ha
valakit törvényesen elbocsátanak a szerzetesi intézménybôl, minden kötelességét és jo-
gát elveszti, ami a fogadalom letételébôl eredt. Így elveszti az ellátáshoz fûzôdô „jogát”
is, továbbá azok, akik szerzetesi intézménybôl törvényesen kiléptek, vagy onnan ôket
törvényesen elbocsátották, a továbbiakban sem jogilag, az igazságszolgáltatás útján,
sem más fórumon nem követelhet semmit az intézménytôl az ott végzett munkájukért. 
A 702. kánon 2. §-a azonban felhívja az elöljárók figyelmét, hogy az intézmény tartsa
meg a méltányosságot és az evangéliumi szeretetet a kivált taggal szemben. A CIC
(1917) a minimális gondoskodást a 643. kán. 2. §-a862 alapján csak a nôi szerzetesekre
vonatkoztatta, de késôbb a joggyakorlat kiterjesztette a férfiakra is. Ezen elôírás szerint
a távozó tagnak annyi támogatást adtak, hogy haza tudjon menni a családjához. Manap-
ság azonban már sokszor ez megoldhatatlan, hiszen az illetônek nincs családja, vagy
nem tudnak gondoskodni róla, és egyszerûen nincs hova mennie.

A kánon megszövegezésében itt sincs ott a „jog” vagy „kötelesség” kifejezés, hiszen
ez elegendô alapot szolgáltathatna bizonyos országokban polgári kereset indítására. An-
nak érdekében, hogy egy ilyen ügy lehetôségét minimalizálják, bár nem elôírás, de cél-
szerû a taggal a belépéskor egy szerzôdést aláíratni, mely szerint távozása esetén semmi-
lyen követelésük az intézmény felé nem lesz, sem kártérítés, sem fizetés, sem nyugdíj,
sem életjáradék formájában. Ez azonban nem zárja ki azt a lehetôséget, hogy az eltávo-
zott szerzetesrôl a rend gondoskodjon, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a rendnek
elsôsorban a megmaradt tagok iránt vannak kötelességei, nem pedig a távozó felé. Nem
lehet általánosságban megállapítani, hogy a méltányosság összege meddig terjed. Meg-
felelô megoldás lehet az, hogy az illetô a belépéskor, amikor a vagyonát felajánlja az in-
tézménynek, azt, vagy egy részét félreteszik az ô részére a hasonló esetre. Lehetséges az
is, hogy a tagok után az állam felé fizetett Egészség- vagy Nyugdíjbiztosítást az illetô
megkapja a távozásakor, az állami törvényeknek megfelelô módon. A távozó tag a szol-
gálati idejével és az elvégzett munkával arányos életjáradékot is kaphat, vagy egy meg-
állapított összeget, amivel maga gazdálkodhat. A támogatás mértéke függ a távozó tag
korától, egészségi állapotától is, a távozás módjától, hogy az mennyire botrányosan
vagy csendben történt, illetve a távozás okától is. Mérlegelni kell továbbá a különféle
körülményeket, az illetô szerzetesi múltját, szakképesítését, valamint a társadalomba va-
ló beilleszkedés lehetôségét. Ha elvárható tôle, hogy dolgozzon, és van is olyan szakmá-
ja, amiben el tud helyezkedni, a támogatásnak csak egy rövid, átmeneti idôre kell bizto-
sítani számára az emberhez méltó életet. Lehet kamatmentes kölcsönt is biztosítani, amit
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az illetônek a civil keresetébôl kell megadnia. Ha viszont már idôs, és nincs nyugdíj-
jogosultsága vagy szakmája, akkor ez az összeg annyi is lehet, hogy élete végéig sze-
rényen megéljen belôle. Az ilyen esetekben nyújtott támogatás alapja nem a jogi
kikövetelhetôség a távozó tag felôl, hanem az evangéliumi szeretet az intézmény részé-
rôl. Tekintetbe kell venni továbbá az intézmény anyagi körülményeit is. Irreális lenne
támogatást várni egy olyan intézménytôl, amely sokszor önmagát is nehezen tudja fenn-
tartani, hiszen nem mehet a továbbra is hûségek tagok vagy maga az intézmény rovására
az eltávozott tagról való túlzott gondoskodás. 

Amikor egy szerzetest exklausztrálnak, az intézmény és a közte levô anyagi kötele-
zettség továbbra is fennáll. Az intézet köteles ôt eltartani, a szerzetes pedig amit szerez,
a rendnek szerzi. Méltányosnak tûnik, ha az intézet olyan formában gondoskodik az
exklausztrált tagról, hogy az exklausztráció során szerzett vagyonát, vagy annak leg-
alább egy részér megtarthatja, noha le kellene adnia a rend felé.863

A CCEO-ban az 1410. kánon beszél a büntetés alá került klerikusok ellátásáról.
Nincs meg azonban a CIC-ben az a záradék, mely szerint megfelelô gondoskodás törté-
nik a letett klerikusról a segély, a társadalombiztosítás és az egészségügyi szolgáltatások
révén. A CCEO beszél a klerikusok családjáról is, ha az illetô nôs, akikrôl szintén gon-
doskodni kell. Ezt az esetet figyelembe kell venni a latin Egyházban is, ha eltartási köte-
lezettséget érintô büntetést alkalmaznak nôs diakónus esetében. 

Nem vonatkozik azonban ez az eltartási kötelezettség azokra a civilekre, akik szabá-
lyos, állami törvények által is elismert munkaszerzôdéssel voltak az Egyház alkalma-
zásában, és adott esetben egy egyházi büntetés miatt azt elveszítették. A részleges egy-
házmegyei vagy más szabályozás viszont kiterjesztheti ezt a rendelkezést más, teljes
egyházi alkalmazásban álló, nem klerikusra is.864

4. A szolgálatba való visszavétel

A vétkes személy egyházi közösségbe való visszafogadása a kiengesztelôdés mintájára
az egyházi büntetô eljárásokban is fontos szerepet kell, hogy kapjon.865 Ez nemcsak
azokban az esetekben érvényes, amikor az elkövetôt a már kiszabott büntetés alól fel-
mentik, hanem akkor is, ha az eljárás során bizonyul be az ártatlansága, sôt azokban az
esetekben is, amikor a meggyanúsított személyre csak ideiglenes fegyelmi intézkedése-
ket, esetleg eltiltásokat szabtak ki (1722. kán.). 

Akármilyen büntetéssel vagy eltiltással is sújtottak egy klerikust, (még ha el is bocsá-
tották a klerikusi állapotból – 293. kán.) a szent szolgálatba visszavehetô. Különféle fe-
gyelmi intézkedésekkel, a 223. kánon rendelkezéseinek alkalmazásával, vagy egyéb
rendelkezések (tilalmak és kötelezettségek) elôírásával segíteni lehet ôt abban, nehogy
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elôzô, bûnös életébe visszaessen. Ezek az intézkedések lehetnek olyanok, amik eltiltják
bizonyos személyektôl, helyektôl vagy cselekedetektôl, ha azok újra büntetendô cselek-
ményt, vagy annak veszélyét jelenthetnék számára. 

A büntetések megszûnése után az ordinárius olyan feladatkört (és nem feltétlenül a
145. kánon értelmében vett hivatalt) jelölhet ki számára, ahol korlátozottan tudja papi
szolgálatát végezni, akár olyan munkakörben is, ami nem kifejezetten papi. Lehetôség
van továbbá arra is, hogy bár a papi szolgálatot engedélyezik számára, de azt korlátozot-
tan (pl. szentmisét bemutathat, homíliát végezhet, de gyóntatási felhatalmazást nem
kap), vagy kizárólag olyan területen engedélyezik a mûködését, ahol a korábbi bûnbe
való visszaesés veszélye elhanyagolható. Segítséget jelenthet továbbá a beilleszkedés-
hez az is, ha az új környezetben, ahol mûködni kezd, néhányan a papi közösségbôl tud-
nak az illetôvel kapcsolatos korábbi problémákról, és segítik azoknak a jövôbeni elkerü-
lését. Maga a papi közösség is egyfajta megtartó erôt jelenthet, vagy egy kijelölt lelki
vezetô segítsége, még akkor is, ha ez nem kifejezetten felel meg a klasszikus vigilantia
kategóriájának. Alkalmazható továbbá valamilyen vezeklés vagy más óvintézkedés
(1348. kán.) Amennyiben nem lehetséges a pap szolgálatba való visszahelyezése, az
Egyház feladata, hogy gondoskodjon róla, akár nyugdíjazással is.866

Különösen is fontos méltó módon visszavenni az illetôt a szolgálatba, ha az eljárás
során, annak bármelyik fokán, bebizonyosodik az ártatlansága. Nagyon nehéz azonban
abban az esetben visszaállítani az illetô jó hírét, ha az ellene folyó eljárás közismertté
vált. Az ártatlannak nyilvánítást csak akkor és csak annyiban kell nyilvánosságra hozni,
ha maga az eljárás (feljelentés) is nyilvánosságra jutott. Emellett az egyházmegyének
meg kell adnia minden segítséget a hamisan megvádolt klerikusnak, hogy ha jogi úton
kíván a becsületét ért sérelem miatt elégtételt venni a világi hatóságok irányába.867
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KONKLÚZIÓ

Mivel a Jézus Krisztus által alapított Egyház a földön emberekbôl álló, látható közösség
formájában van jelen, nem lehet teljesen kiküszöbölni az életünkbôl a bûnt. Azonban
nem minden morális értelemben vett bûn minôsül kánonjogilag büntetendô cselekedet-
nek, és nem is minden büntetendô cselekedetért kell automatikusan kiszabni az elôírt
büntetést. Ahogy Istennek sem az emberek megbüntetése, hanem az üdvözítése a célja,
az Isten üzenetét közvetítô Egyház sem járhat más utat. Ennek megfelelôen, még ha a
közösség egy tagja által elkövetett bûn külsô megnyilvánulása olyan természetû vagy
súlyosságú, hogy az Egyház vezetése nem mehet el mellette szó nélkül, akkor sem elsô-
sorban a megtorlás, hanem a jobbítás szándéka kell, hogy vezesse a törvényalkalmazó-
kat. Jelen tanulmányunkban bemutattuk azokat a hatályos jogban szereplô lelkipásztori-
fegyelmi eszközöket, amikkel az ordináriusnak élnie kell a tényleges büntetések
alkalmazása elôtt. A büntetés célja, vagyis a botrány helyrehozatala, az igazságosság
helyreállítása és a tettes megjavítása sem más, mint az Egyház végsô célja: a legnagyobb
jó, a lelkek üdvösségének elérése. Ezt még a kánoni büntetôjogon belül sem egyedül a
büntetések alkalmazásán (megtorláson) keresztül lehet elérni, hiszen magának az Isten-
követésnek sem szabad, hogy az elsôdleges motivációja a kárhozattól való félelem le-
gyen, hanem az Isten szeretete, ami önmagában kell, hogy a jóra indítson.

A tanulmány struktúrájában áttekinthetô egyrészt magának az eljárásnak menete,
másrészt annak fokozatossága. 

1. Az elôzetes vizsgálat (1717–1719. kk.), bár sokszor nem fordítanak rá kellô hang-
súlyt, az egyik leglényegesebb elem a büntetések alkalmazásával kapcsolatban. Ennek a
vizsgálatnak az eredménye alapján tudja az ordinárius eldönteni, hogy milyen eljárás tû-
nik célszerûnek a megromlott igazságosság helyreállítása érdekében. Minden döntés, le-
gyen az peren belüli vagy peren kívüli, megköveteli a döntéshozó részérôl az erkölcsi
bizonyosságot a döntés tartalmával kapcsolatban. Amennyiben az ordinárius nem kellô
alapossággal végzi (végezteti) el az elôzetes vizsgálatot, nem alakulhat ki benne az az
erkölcsi bizonyosság, ami az adott döntés – jelen esetben az elôzetes vizsgálat utáni
teendôk – meghatározásához szükséges. Ebben az esetben is, és minden büntetendô,
vagy legalábbis botrányt okozó cselekedettel kapcsolatban, tudatában kell lennie az
elöljárónak, hogy nem pusztán jogesetekkel találkozik, hanem üdvösségre rendelt em-
berek sorsa fölött kell rendelkeznie. Annál is inkább kell az ordináriusnak kellô óvatos-
sággal és igen nagy bölcsességgel intéznie minden ügyet, mert a kánonjog igen tág terü-
letet biztosít számára és nagyon sok döntés nem az elôírások szigorú követése által
születik meg, hanem a döntést meghozó elöljáró lelkipásztori bölcsessége alapján. Maga
az elôzetes vizsgálat megindítása, annak lezárása, az azutáni megfelelô intézkedés kivá-
lasztása, ezek hatékonyságának megállapítása, szükség esetén a peres vagy közigazgatá-
si út választása ha a büntetés kimondására vagy kinyilvánítására van szükség, a büntetés
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életbe léptetése vagy annak elhalasztása, mind az ordinárius belátásán és szabad dönté-
sén múlik. Ha pedig nem kellôen tájékozott az ügyben vagy nem ismeri eléggé az eljárás
menetét, könnyen olyan hibát követhet el, ami nemcsak az eljárás érvénytelenségét
okozza, hanem az Egyházon esett sebet is jobban elmélyíti. Azonban egy megfelelô ko-
molysággal és alapossággal elvégzett elôzetes vizsgálat már önmagában is elegendô
fegyelmi eszköz lehet a jó szándékú bûnös számára ahhoz, hogy letérítse a rossz útról,
tudatosítva vele, hogy tette nem maradt titokban és fegyelmi, vagy büntetô következmé-
nyekkel járhat. Ha az elôzetes vizsgálat alapján feltételezhetô, hogy olyan büntetendô
cselekményt követtek el, aminél az eljárás a Hittani Kongregációnak van fenntartva, az
ordinárius köteles a vizsgálat anyagát azonnal oda továbbítani, és az onnan kapott elô-
írásokat végrehajtani.

2. Nem feltétlenül követel minden törvénysértés azonnali büntetést. Az ismertetett
intézkedések, amiknek a használatára az 1341. kánon felhívja az ordinárius figyelmét,
nem csupán fakultatív-lelkipásztori javaslatok, hanem kötelezôen alkalmazandó meg-
elôzô és büntetést helyettesítô fegyelmi eszközök. Az ordináriusnak pedig kötelessége
az ezekben rejlô lehetôségeket is kihasználni mielôtt megindítaná a büntetôeljárást. Ha
pedig a büntetés célja ezekkel is eléggé elérhetô, nem lehet a büntetéseket alkalmazni.
Az elôzetes vizsgálat végén az ordinárius dönthet úgy, hogy nem indít semmilyen eljá-
rást, mert testvéri figyelmeztetéssel, dorgálással vagy a lelkipásztori gondoskodás más
formájával kellôképpen elérhetôk a fent említett célok. A szoros értelemben vett kánon-
jogi büntetés ugyanis nem az egyetlen és nem is mindig a leghatékonyabb eszköz a jó
cél elérése érdekében. 

3. A büntetô óvintézkedések (1339. kán.), a figyelmeztetések különféle fajtái, a dor-
gálás, a vezeklés (1340. kán.), a különféle adminisztratív intézkedések vagy határozati
formában kiadható fegyelmi intézkedések, a büntetéssel fenyegetô parancsok (1319.
kán.), sôt még a kisebb súlyú büntetések is mind a tényleges büntetés alternatívái lehet-
nek, hogy ne maradjanak a törvénytelen cselekedetek válaszlépés nélkül. Ezek a meg-
elôzô, vagy helyettesítô fegyelmi-lelkipásztori intézkedések mind olyan lehetôségek,
amik elindíthatják a jóra való törekvést abban, aki nem rossz szándékkal, hanem csak
megtévedve tért le a helyes ösvényrôl. Sôt, ezek a lelkipásztori eszközök nemcsak akkor
alkalmazhatók, ha kánonjogi értelemben ténylegesen büntetendô cselekményt követett
el az illetô, hanem akkor is, ha büntetendô cselekmény elkövetésének veszélyében fo-
rog. Ilyen esetben a figyelmeztetés felhívja az illetô figyelmét arra, hogy viselkedése
bûnre vezetô és botrányt okozó lehet. 

4. A büntetô óvintézkedéseken túl léteznek olyan további eszközök, amik olyan for-
mában segítenek a botrány helyrehozatalában, hogy a botrányt okozót az adott környe-
zetbôl eltávolítják. Ennek többféle módja van, amik közül az ordinárius választhat, an-
nak függvényében, hogy mennyire sürgôs vagy mennyire komoly intézkedést kíván az
ügy. Azokban az esetekben, amikor egy más tisztségbe való helyezés nem oldja meg a
kialakult problémát, az ordináriusnak joga és lehetôsége van arra, hogy különbözô eltil-
tásokkal éljen az illetô szent szolgálatával kapcsolatban. Ezek a büntetéstôl különbözô
fegyelmi eszközök alapvetôen négy csoportra oszthatók: (1) távoltartás egy bizonyos
területrôl vagy bizonyos személyektôl; (2) eltiltás bizonyos feladatok végzésétôl, akár
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részlegesen akár teljesen. Léteznek végül (3) a szoros értelemben véve nem kánonjogi
intézkedések (pl. orvosi kezelés), melyeket az ordináriusnak akkor kell alkalmaznia,
amikor az elkövetett cselekedet hátterében más problémák állnak; és (4) léteznek a fi-
gyelmeztetések, dorgálások és a vezeklések, mint a büntetések vagy fegyelmi intézkedé-
sek alternatívái. E négy csoporton belül találhatók különféle szintek és fokozatok, egy-
részt az alkalmazás egyszerûségének vonatkozásában, másrészt pedig az intézkedés
(idôbeli vagy térbeli) terjedelmének meghatározásában. Ez a felsorolt négy terület nem
feltétlenül áll idôbelileg egymás után, és az alkalmazásban sem mindig lehet ezeket egy-
mástól elválasztani: egymásra építve, párhuzamosan is használhatók, a fokozatosság és
a célszerûség igényét betartva. A bemutatott eszközök alkalmazásában a fokozatosság
az elkövetô esetleges makacsságának a megtörését is szolgálja: egyrészt lehetôséget biz-
tosít számára a megjavulásra, másrészt pedig jelzi, hogy az illetékes hatóság, ha kell, a
végsôkig is elmegy az igazság védelme érdekében.

5. Amennyiben sürgôs szükség van akár a további botrányok megelôzése, akár a ta-
núk védelme, akár pedig az eljárás menetének biztosítása érdekében, az elôzetes vizsgá-
lat után a gyanúsított bármikor eltiltható bizonyos szolgálatoktól vagy kitiltható megha-
tározott területekrôl (1722. kán., 679. kán., 703. kán.). 

6. Igazából az elkövetô mentalitása az, ami meghatározza az ügy menetét: annak,
aki nem kifejezetten a rossz akarása miatt követett el egy büntetendô cselekményt, ele-
gendô lehet egy figyelmeztetés vagy dorgálás is ahhoz, hogy letérjen a bûnös útról.
Másrészt a büntetendô cselekmény alanyi oldaláról olyan körülmények is fennállhatnak,
amik lényegében változtatják meg az alkalmazandó eljárást. Az elkövetô személyiségé-
nek vizsgálata ugyanis rámutathat arra, hogy nem maga a büntetendô cselekmény elkö-
vetése az elsôdleges, vagy legalábbis nem a kizárólagos probléma, mert a háttérben
olyan tényezôk állhatnak, amik teljesen más elbírálást igényelnek. Ilyen, akár pszichés
eredetû betegségek esetén nem kizárt, hogy bármilyen büntetést is alkalmaz az ordiná-
rius, az illetô újra és újra el fogja azt követni, ha nem kap megfelelô orvosi segítséget.
Ilyenkor fel kell tárni a háttérben levô okokat és körülményeket, amiknek a rendbehoza-
tala hozzásegítheti az illetôt ahhoz, hogy a jövôben a büntetendô cselekményektôl távol
tartsa magát. A megfelelô terápia alkalmazásával segíthetô abban, hogy gyógyulása után
újra hasznos lelkipásztori munkát végezzen, ha nem is feltétlenül azon a területen vagy
formában, ahol korábban szolgált.

7. Nem beszélhetünk azonban eredményességrôl az elkövetô makacssága esetén, ha
az alkalmazott lelkipásztori eszközök ellenére továbbra is kitart a bûnben, a botrányoko-
zásban vagy megtagadja a károk helyrehozatalát. 

8. Amennyiben mégis a tényleges büntetések kiszabására kell, hogy sor kerüljön, ott
is meg kell különböztetni egy fokozatosságot, vagyis hogy csak olyan mértékben alkal-
mazzák a büntetéseket, amennyire arra valóban szükség van. Elôször a kisebb súlyú és a
könnyebben alkalmazható büntetésekhez kell fordulni, majd azok hatástalansága esetén
szabad csak további szankciókat életbe léptetni. Ezzel együtt, legyen szó akár a fegyel-
mi intézkedésekrôl, akár a büntetésekrôl, azt is vizsgálni kell, hogy az adott intézkedés
valóban megoldja-e a problémát, vagy csak elodázza, esetleg elfedi. 
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9. A szerzetesekre, mivel különleges helyzetben vannak az Egyházon belül a kö-
zös élet és a szigorúbb engedelmesség alapján, más fegyelmi intézkedések is kimond-
hatók, amik szintén az illetô megjavítását és az okozott botrány helyrehozatalát szol-
gálják.

10. Még ha azonban az elkövetô ellen alkalmazott lelkipásztori-fegyelmi intézkedé-
sek el is érték a céljukat és nem volt szükség a tényleges büntetés alkalmazására, életbe
léphettek olyan következmények, amik túlnyúlnak adott esetben a büntetést alkalmazó
(vagy az alkalmazástól eltekintô) ordinárius hatáskörén. Ilyen esetekben gondoskodni
kell arról, hogy ezek a távolabbi következmények is megszûnjenek, ha arra szükség van,
vagy akár hatályban is tarthatók.

10. Befejezésként megvizsgáltuk azokat az eseteket, amik vagy túlnyúlnak az ordi-
nárius hatáskörén (Hittani Kongregációnak fenntartott esetek), vagy pedig csak közvet-
ve kapcsolódnak a dolgozat témájához: az eltartási kötelezettséget és a szolgálatba való
visszavételt.

Célunk az volt, hogy szisztematikusan bemutassuk a kánonjogban szereplô azon lehetô-
ségeket, melyekkel az egyházi hatóságok a büntetés célját el tudják érni a – legalább sú-
lyosabb – büntetések alkalmazása nélkül. A lelkipásztori és fegyelmi eszközök tárháza
megfelelôen tág mozgásteret biztosít az ordinárius számára ahhoz, hogy a tett és az elkö-
vetô személyiségének sajátosságait figyelembe véve használja azokat. Nem szabad az
eljárási kánonokat figyelmen kívül hagyni, hiszen önmagukban már ezek is azt a célt
szolgálják, hogy az Egyháznak és tagjainak a jogait védelmezzék. Így bár lehet, hogy
egy-egy helyzetben egyszerûbbnek tûnne néhány elôíráson rugalmasan átlépni, az ké-
sôbb igen könnyen visszaüthet, és azon túlmenôen, hogy visszatetszést kelthet az érin-
tettekben, hogy az elöljárók nem törvényesen bánnak velük, még az eljárásnak az érvé-
nyességét is veszélyeztethetik. 

Ahogy igaz, hogy nem mindig a büntetés a legjobb eszköz a büntetés céljának elérése
érdekében, úgy az is igaz, hogy vannak esetek, amikor a botrány vagy a rossz példa
igenis megköveteli a kánoni szankció alkalmazását. A lelkipásztori, fegyelmi és büntetô
eszközök nemcsak a közvetlen cél elérésében segítenek, hanem bizonyos fajta visszatar-
tó erôvel is rendelkeznek azok irányába, akik a törvényes utat járják, de büntetendô cse-
lekmény elkövetése veszélyének vannak kitéve. Tudatosítják velük azt, hogy az egyházi
hatóságok igenis ôrködnek az igazságos rend fölött, és nem marad válaszreakció nélkül
semmilyen törvénysértés. A fegyelmi eszközöknek vagy büntetéseknek az alkalmazása
a CCEO 1401. kánonja szerint olyan kell, hogy legyen, „… hogy se a bûnelkövetôket ne
taszítsák a reménytelenség szakadékába, se a korlátokat ne lazítsák a könnyelmû életvi-
telig és a törvény megvetéséig”. Nem lehet ezért az elöljáró a végtelenségig toleráns. Ha
valaki tudatosan és rendszeresen szembeszegül az egyházjog elôírásaival, nem engedel-
meskedik az elöljáróinak vagy a törvényeknek, kétségbe vonható, mennyire veszi ko-
molyan az Egyház pásztori-kormányzati feladatának törvényhozó képességét, amit elvi-
tathatatlanul Krisztustól kapott; mert ezzel mintegy a krisztusi alapítást kérdôjelezi meg.
Jól megvilágítja ezt Szent Jakab apostol levelének egy gondolata: „Ha a törvény fölött
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ítélkezel, a törvénynek ahelyett, hogy megtartanád, a bírája vagy. Egy a törvényhozó és
a bíró, aki megmenthet vagy tönkretehet” (Jak 4, 12).

Nem könnyû ítélkezni emberek sorsa fölött. Annak, aki bíróként, vagy a határozatot
meghozó ordináriusként, vagy akár csak vizsgálóként vagy bármilyen más feladatban
mûködik az eljárás során, meg kell próbálnia beleélni magát mind az áldozat, mind pe-
dig a megvádolt személy helyzetébe, és úgy intézni az ügyet, ahogy szeretné, hogy az ô
esetében is intézzék. Nem csupán a felek vagy a nyilvánosság irányába kell elszámolnia
a tetteivel, még csak nem is saját elöljárói felé, hanem mindenekfölött az Isten irányába,
akinek a nevében végzi a lelkek megmentésének feladatát. Az elöljáró jó szándékú, de
mégis, az igazságosságot az irgalmassággal kellôképpen ötvözô mentalitása már önma-
gában is azt fejezi ki, hogy az Egyháznak nem a büntetés, hanem a lelkek üdvössége a
célja.

Az Egyház nem szívesen mond ki büntetést, különösen azok ellen nem, akik mint
szent szolgálattevôk, életüket az Isten és az Egyház szolgálatára szentelték. Még akkor
is, hogyha úgy tûnik, hogy az ilyen elkövetôk megjavulására nincs remény, vagy akár el
is hagyták a szolgálatukat, a püspöknek követnie kell a megfelelô elôírásokat. Ahogy
Boldog XXIII. János pápa megfogalmazta: „Krisztus jegyese szívesebben alkalmazza
az irgalom, mint a szigorúság gyógyszerét.”868 A kánoni büntetések alkalmazásánál a
legkevésbé sem a bosszú, de még csak nem is elsôsorban a megbüntetés kell, hogy a kö-
zéppontban álljon, hanem a kiengesztelôdés és az elkövetô megjobbítása.

Nem szabad megvárni, hogy egy-egy cselekedet botrányt robbantson ki, elébe kell
menni a megelôzéssel. Ehhez megvannak az eszközeink, csak meg kell tanulni alkal-
mazni azokat.
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SUMMARY

Preventive Disciplinary Measures Before the Application of a Penalty

The aim of the Church is the salvation of souls, the salus animarum which has to be the
reached by all means. Even in the penal system of the Church the purpose of penalties is
not the reprisal, but the reparation of the harmed justice and forming of the faithful for
the good of all. 

According to the basic penal and procedural canon (c. 1341), the ordinary may
initiate a judicial or administrative process to impose or declare a penalty only after he
has ascertained that neither fraternal correction, nor rebuke, nor other means of pastoral
solicitude could sufficiently reach the goals of the penalty (the Three “R”): to Repair the
scandal, to Restore justice and to Reform the offender. This means that the ordinary has
to apply all these measures before the real punishments. As c. 1341 is a canon of penal
and procedural law, the diocesan bishop is not able to dispense from it (c. 87 §1), though
the application of c. 1341 is not for validity but for liceity.

The purpose of this publication is to show all those disciplinary measures and
pastoral possibilities that have to precede the imposition or the declaration of the real
penalties or even the starting of a penal process to help those who are in charge of the
salvation of souls as an ordinary or judge, to anybody who guard the legality.

The procedures for application of a punishment sometimes seems to be too compli-
cated, so several times the ecclesiastical authorities simply omit to apply them, or the
ordinary is afraid of starting a procedure or applying a penalty, because of fear of scan-
dal. For this reason, a number of ecclesiastical penal offences are never sanctioned by
the ecclesiastical legal system. The scandals of the last decades revealed that with the
proper use of the penal system harms can be reduced and the development of scandals
can be at least partially avoided. 

Although the penal system seems to be sometimes really difficult, the above
mentioned disciplinary and pastoral means can be used – and are to be used – before real
penalties. Canon 1341 mentions fraternal correction, reproof and other methods of pas-
toral care, without listing them at least explicative. The Code has lots of methods as such
but they are located in various parts of the Code. In order to choose the best solution to
achieve the goal of the punishment, to repair the scandal caused, to restore justice, and to
reform the offender, the ordinary has to have a wide knowledge on Canon Law and on
the case brought in front of him. These methods of pastoral care can be suitable to
promote the common good, and even the offences will not be without response.

Canon 1341 can be understood only in the light of the Preliminary Investigation
prescribed in c. 1717–1719, which has to be carried out before making any pastoral, dis-
ciplinary or penal action. Whenever an ordinary has knowledge, which at least seems
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true, of a delict, he is to carefully inquire personally or through another suitable person
about the facts, the circumstances and the imputability. The ordinary can obtain infor-
mation regarding an offence by denunciation or by personal observation; or, by the pub-
licity of the offence. Denunciation can be understood in a wide sense: it can be any kind
of information that has made known to the ecclesial authority an actual offence or the
possibility of an offence. The Preliminary Investigation is more than important, because
the information gained helps the ordinary to make the proper decision: the more he
knows, the better he can make his decision concerning the actions to be done. The
Preliminary Investigation can be carried out by the ordinary or by anyone else. The duty
of the investigator is to collect all the pertinent evidences. The beginning and the closure
of the investigation are made by the decree of the ordinary. According to the result of the
investigation at the time of closing the ordinary has to decide if it is necessary to start
any process to impose or declare a penalty or use any other pastoral means considering
the prescriptions of c. 1341.

Therefore, if the ordinary decides that it is not necessary to initiate any kind of
process, because the aims can be achieved by fraternal correction or reproof, or by any
other methods of pastoral care, he has to use these resorts. Canon 1341 expressly defines
that preference should be given to pastoral cares over applications of penalties, because
the aim of the penalties can be duly reached by these means, too. This follows from the
opinion of the teaching of the Church about the penalties: their final aim is the salvation
of souls, and penalties are not to be used automatically but only when it is for the good
of the offender and for the community.

The outcome of the Preliminary Investigation can show that no delict was committed
in the strict sense of the word. This can make the ordinary decide the use of only a
warning. A warning is to be applied when the person is in the proximate occasion of
committing a delict, or after an investigation, grave suspicion of having committed a
delict has fallen, or at least the offence is reasonably presumable, but not completely
proven. The aim of the warning usually is to notice the potential offender that his/her
action is inappropriate, to help him/her to give up the action which can cause an offence,
to improve his/her conduct, to prevent him/her from making an offence, namely to leave
off his/her misdeed, and to avoid the possible relapse in the future. 

If the warning is issued after the person has committed the offence, then the primary
goal of the warning is to protect the offender from further perpetration. A warning can
be used when the person has committed an offence, but the degree of his/her responsi-
bility is uncertain or diminished.

Three different kinds of warnings (c. 1339 §1) can be distinguished: fraternal, pater-
nal and canonical warning. Fraternal warning is given by one of the friends of the
offender; paternal is given by the ordinary, especially by the diocesan bishop. In the
latter case the warning is more serious, because it has greater influence: it is given with
the authority of the superior. Neither of these has a canonical form, these are not official
warnings. The third form of warning is the canonical warning, monitio canonica
(c. 1347.) which is obligatory before the application of some punishments, especially
before the imposition of ferendae sententiae censures. In this situation the ordinary
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issues a decree or precept prescribing either the exemplary behavior demanded or the
misconduct to be corrected. If the offender will not change his/her behavior within a set
period but remains in contumacy, the ordinary will start a process to apply a penalty.

Whereas only one canonical warning is obligatory before a censure, it is practical to
use all kind of warnings and more often even before other penalties. If the offender’s
behavior is not because of wanting the bad, but only because of negligence, a warning
can be enough to make him give up the misdeeds.

In other cases or even if the warning was not enough, the ordinary may rebuke 
(c. 1339 §2) the offender to reach the aim of the penalty. Rebuke is used in cases of
behavior which gives rise to scandal or serious disturbance of public order. 

Parallel to the above mentioned means the ordinary may apply penance to substitute
or to augment a penalty. Because the forms of the penances are not listed in the Code, it
can be defined in a broad sense: penance can be any kind of instrument, that can help
restore justice harmed, but primarily to reform the offender. The penance can include
making a retreat of some days in a pious or religious house, or giving alms for the poor,
making a pilgrimage or do some work of charity (see: c. 1249). 

When the offender doesn’t show sincere signs of repentance, or he/she is persistent in
the offence, and neither warning, nor any other kind of pastoral actions can make
him/her change his/her behavior, before applying real penalties the ordinary may try to
apply different pastoral or disciplinary measures. These can be classified in three main
groups: (1) prohibitions of different actions (2) the removal of the offender from a
certain territory or among certain persons (3) other measures (e.g. medical care). These
can be used combined, fully or partially and for a determinate or indeterminate period of
time. 

The ordinary can prohibit the actions of the offender or limit his rights. These rights
may arise even from an office, and this can be the first step of the later removal or
deprivation from office, if it would be necessary. The ordinary can limit the faculties of
the offender or even revoke them.

The offender’s natural rights can be limited too, according to his scandalous lifestyle.
He can be prohibited from being at a certain place or meeting certain persons, or even
transferred to another place in order to avoid scandals and help him reform. 

The result of the Preliminary investigation may show that it is not the delict itself that
is the most serious problem. The offender can be in such a mental state, that he is not
able to perform his clerical duties. In this situation according to c. 1044 §2, 2° the
ordinary can prohibit him working as priest. During this prohibition the ordinary can
suggest or command him to undergo psychological therapy. If the therapy is successful,
the priest can go back to active ministry.

Furthermore the ordinary may use singular decrees instead of penal process. He can
remove someone from an office instead of depriving him from the same. The result is
the same: the person to be punished will not possess the office any more, but the ordi-
nary does not have to bring the case under penal, even administrative trial. Removal
from an office can be a mere administrative act, can be a disciplinary act and can be
carried out as a punishment. Either way is used, the reason behind is the same: repairing
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scandal, restoring justice and reforming the offender. It has to be always made clear 
that the action carried out by the ordinary was merely administrative, disciplinary or
punitive. 

We cannot speak about the success of the preventive methods when the offender
doesn’t want to reform himself or to repair the harmed justice, and he/she persists in
causing scandal. But if the aim of the penalty can be achieved by these preventive
methods, the ordinary has to disregard the application of the real penalties. 

In fact, the disregard of the application of the penalties depends on the behavior of the
offender. If he is not malicious, a warning, a reprove, a penance or a precept to which a
penalty is attached can cause his reform. The ordinary has to take into consideration at
the time of the use of these measures if these measures really do resolve the problem and
reach the goals of a punishment, or they just postpone the truly necessary steps and
hinder the solution of it.

After all of these possibilities, if there is no success, the ordinary has to start either
the judicial or the administrative procedure for the imposition or the declaration of the
penalty. The normal way for the application of the penalty is the juridical penal process,
but if it is not prohibited by the law, he may choose the easier extra-judicial (administra-
tive) process. The juridical one is longer, but helps to reveal the facts and circumstances
in a better way and can lead to moral certitude in a more complex way to make the best
decision. It is forbidden to impose perpetual penalties by administrative process i.e. by
form of a decree. 

At any stage of the process, according to c. 1722, to prevent scandals, to protect the
freedom of witnesses, and to guard the course of justice, the ordinary, after citing the
accused can exclude him/her from the sacred ministry or from some office and eccle-
siastical function, can impose or forbid residence in some place or territory, or even can
prohibit public participation in the Most Holy Eucharist. 

Members of religious institutes, depending on their special lifestyle (living in a com-
munity) can be punished with different disciplinary measures which cannot be applied
to diocesan clergy. 

Not only at the application of the disciplinary-preventive measures, but even during
the application of the real penalties the principle of gradience is to be kept. Both of them
are to be established only so far as they are really necessary for the better keeping of
ecclesial discipline. First smaller and more easily applicable disciplinary measures or
penalties, and then the more severe ones are to be used. First e.g. a warning and then a
rebuke, and after that the restriction of rights, or first an expiatory penalty for a determi-
nate period is to be used, which can be extended, if necessary, and after that, depriva-
tions or full or partial suspensions. Excommunication, interdict and dismissal from the
clerical state are considered as the most serious penalties so these may be applied only
when it is absolutely necessary and only as last resort. 

Even the offender is considered guilty the ordinary (or judge) has the possibility not
to impose any penalty in some cases, e.g. if the offender has reformed and repaired the
scandal during the process or if he/she has been or will be punished sufficiently by civil
authority. 
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The competent authority in investigating the circumstances of the offence and the
application (or non-application) of the penalty, may have other responsibilities. Even in
those cases when no penalties were imposed or declared there may remain some effects
which in some situations are beyond the power of the authority that applied (or did not
apply) the penal sanction(s). These disciplinary consequences are not “attached penal-
ties”; they are concerned less with the reform of the person who committed the delict,
but are applied for the protection of an office, function or dignity, i.e., the protection of
the ecclesial community.

According to c. 1718 §4, the ordinary has to make a decision about the question of
damages. He can also prescribe the offender to restore the damages, or the detriments,
and in this way the processes can be avoided.

If the outcome of the Preliminary Investigation reveals that the accused has commit-
ted a more serious delict (graviore delicta) which is reserved to the Apostolic See, the
ordinary does not have the right or possibility to decide the further actions on his own,
he has to submit the case immediately to the Congregation of the Doctrine of the Faith
and follow the process prescribed by them. 

When penalties are imposed (but not declared) on a cleric, provision must always be
made (c. 1350) so that he does not lack those things necessary for his decent support,
unless he is dismissed from the clerical state or dismissed from an institute of con-
secrated life. 

The ordinary must always be aware during the entire process that most decisions are
not simple application of the law following merely the regulation, but he has a very wide
possibility to weight the situation and decide according to his own will, which needs a
very prudent judgment and pastoral sense. 

The salvation of souls must always be the supreme law in the Church. Being lost in
pure legalism in the interpretation of the texts would cause the loss of the real meaning
of the canon law, since all penalties have the purpose that all offices, dignities, minist-
ries, duties should be fulfilled by persons who are suitable. If his or her lifestyle be-
comes incompatible with his or her mission, the competent ecclesiastical authority must
have the power to take the steps needed to protect the welfare of the Church.
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