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Pődör Lea 

Az ágytól és asztaltól való elválás intézménye az Oszt-

rák Polgári Törvénykönyvben és a magyar polgári há-

zasságról szóló törvényben, különös tekintettel a ká-

nonjogban betöltött szerepére 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A jogtörténetben elsőként a felvilágosodás korában történt igen nagy 

változás a házasságról való gondolkodásban. A házasság hosszú évszá-

zadokig olyan terület volt, ahol egyedül csak az egyház bírt hatáskörrel. 
Kezdetektől fogva ugyanis küldetésének tekintette, hogy a házasság 

vitás kérdéseit a keresztény eszmék és értékek érvényre juttatásával 

oldja meg, ám ezektől az értékektől idővel elváltak az állam által defini-
ált értékek és célok.

1
 Az újkori eszmék hatására egyre több európai ál-

lam törekedett arra, hogy megvalósítsa állam és egyház teljes elválasztá-

sát, s ezen egyetemes program keretében kellett megoldani a házasság 
szekularizálását is.  

A polgári házasság kodifikálása Magyarországon a 19. század vé-

gére esett, s ezáltal állam és egyház olyan formán vált el egymástól, 

hogy az egyén lelkiismeretére bízta az Isten színe előtt kötött házasság 
felbonthatóságának lehetőségét és szükségességét. Az egyetemes törté-

nelemben lejátszódó folyamatok is igazolják, hogy a 17. század előtt a 

házasság kapcsán felmerülő kérdések még szigorúan teológiai köntösbe 
bújtak, s a liberális eszmék terjedésének következtében a törvények 
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egyre inkább elváltak a vallási doktrínáktól és tisztán profán jegyeket 
kezdtek felmutatni.

2
 

Az ágytól-és asztaltól való elválás intézménye (a házasság felbon-

tásának egyik lehetőségeként) megjelenik mind az 1894. évi XXXI. tc.-

ben (Ht.), az Osztrák Polgári Törvénykönyvben és az 1917-es Egyházi 
Törvénykönyvben is. Mi a jelentősége ennek a jogintézménynek, s va-

jon ugyanazt a joghatást váltja-e ki a kánonjogban, mint a világi jog 

területén?  

I. A HÁZASSÁGRÓL VALÓ GONDOLKODÁS MEGVÁLTOZÁSA ÉS A 

POLGÁRJOGI KODIFIKÁCIÓK IDŐSZAKA 

A természetjog a házasságot csupán szerződésnek tekintette, lévén, hogy 
a házasság szentségi jellege, ezzel együtt felbonthatatlansága is olyan 

ismérv, ami a jogi tényeken kívül helyezkedik el.
3
 Ez a felfogás hom-

lokegyenest ellentmond a kánonjog által alkotott fogalomnak, mely a 

természetjog megjelenéséig uralkodó érvénnyel bírt. „A Teremtő szán-
déka szerint a házasság intézménye az ember örök célját, boldogságát 

szolgálja.‖
4
 Ahhoz, hogy megérthessük az egyház házasságról alkotott 

nézetét, először a Szentírásból kell kiindulnunk. Az intézményre már az 
Ószövetségben is utalásokat lehet találni, eszerint célja, hogy fennma-

radjon a férfi nemzetsége.
5
 Tény, hogy a férfi és a nő megteremtésével 

Isten meghívta őket nem csupán a szeretetre, hanem a házaséletre is.
6 
Az 

Újszövetség a házasság leglényegesebb ismérvét fekteti le: a szentségi 
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jelleget. Tudniillik ugyanis, hogy a katolikus egyház a házasságot a hét 
szentség közé sorolja, ennek indokolása pedig egyenesen az Újszövet-

ségben olvasható: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan 

Krisztus is szerette az egyházat.‖
7 

A szentségi jelleg tehát abban érhető 

tetten, hogy a házasság férfi és nő között olyasféle összeköttetés, mint 
ami Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatában mutatkozik meg.

8
 A 

szentségi jelleget először a Trentói zsinat (1545-1563) nyilatkoztatta ki, 

s ez adta meg az egyháznak a jogi értelemben vett illetékességet arra, 
hogy eljárjon a házasságok ügyében.

9
 A Trentói zsinat kapcsán mondták 

ki a házasság két lényegi tulajdonságát is, az egységet és a felbonthatat-

lanságot, amely körülhatárolja e szent szövetség belső rendjét.
10

 
Elszakadva ettől a felfogástól, a világi jog arra törekedett a polgár-

jogi kodifikációk során, hogy a házasságot más oldalról közelítse meg. 

A házasság a polgárjog értelmében már nem számított szentségnek, 

sokkal inkább szerződéses kapcsolatnak férfi és nő között (így az egy-
házi házasság fogalma mellé – egyesek nézete szerint a helyére – egy új 

jelenség került: a polgári házasság). Azzal, hogy elvetették a szentségi 

jelleget, a (polgári) házasság felbonthatóságát deklarálták, mely kérdés-
ben immáron nem a szentszéki bíróságok, hanem polgári hatóságok 

hivatottak eljárni.  

Az, hogy Magyarországon nem sikerült véghezvinni az 1848-as áp-

rilisi törvények által már célkitűzésként feltüntetett magánjogi kódex 
létrehozását, a történelem viharainak tudható be. Tény, hogy a reform-

kor nyomán várható további fellendülést derékba törte az 1848-49-es 

szabadságharc véres elfojtása. Az áhított megoldás megvalósítása a neo-
abszolutizmus idejére tolódott, ám mivel a neves jogász, Frank Ignác 

visszautasította a felkérést, miszerint készítse el ő a magánjogi törvény-
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könyv tervezetét, már csak egy megoldás maradt: Magyarországon az 
Osztrák Polgári Törvénykönyvet (Optk.) kellett hatályba léptetni.

11
 

Az osztrák kodifikáció a természetjog relatív válfaját vette alapul, 

azt az irányzatot, mely a XVIII. századot uralta. A relatív természetjog 

általános fogalmakkal kívánt vizsgálódni. Kiindulópontjául a jogalanyt 
választotta, mert ő mindennek az alapja, a kezdete. Felismerte a kártérí-

tési felelősség bevezetésének indokoltságát, a kötelmi jogban pedig a 

megegyezést igen nagy jelentőséggel ruházta fel. Az egyház és vallásos-
ság háttérbe szorulásával a házasság értelmezése is új köntöst kapott.

12
  

Az Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch-ot 1853. május 1-jén ve-

zették be Magyarországon, s 1861-ig maradt hatályban. A kiegyezést 
követően fellendült a hazai jogélet is, egyre több, saját törvényünk szü-

letett. A honifjak hiába tekintettek mindig is úgy az osztrák jogra, mint 

egy erőszakosan behozott joganyagra, a magyar jogászok látták az érté-

keit is: dologi jogi vonatkozásokban, illetve a szerződési joggyakorlat-
ban irányadó maradt számukra, s nem túlzás azt állítani, hogy az osztrák 

jogot továbbra is figyelemmel kísérték és ismerték.
13

 A dolgozat szem-

pontjából pedig különösen fontos a házassági jogra gyakorolt befolyása, 
hiszen az ágytól és asztaltól való elválás intézménye az Optk. révén 

meghonosodott nálunk is, a későbbiekben pedig felvették a magyar ál-

lami házasságról szóló törvénybe is. 

II. AZ ÁGYTÓL ÉS ASZTALTÓL VALÓ ELVÁLÁS 

II.1. Az Optk. által alkotott szabályozás 

Az Osztrák Polgári Törvénykönyv annyiban utoléri a francia Code Ci-

vil-t, hogy szintén hármas tagolású: személyi jog, dologi jog, személyi- 
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és dologi jogok közös meghatározása. A kódexet ezek alapján nehéz 
besorolni az institúció-vagy a pandektarendszert követő törvényművek 

sorába, hiszen a személyi és a dologi jog felosztása az institúció-

rendszer hatását mutatja, míg a dologi jogban tett megkülönböztetés, 

miszerint léteznek dologhoz fűződő és emellett ún. személyes dologi 
jogok is, már a német polgári törvénykönyvet juttatja eszünkbe.

14
 A 

házassági jogot értelemszerűen a Személyi jog című részben tárgyalja a 

jogalkotó. Lévén, hogy a Ht. az osztrák törvényműből vette át az emlí-
tett jogintézményt, először az Optk.-beli szabályzást indokolt részletez-

ni. 

„Az asztal-és ágytóli elválás‖ első lépéseként a házastársaknak 
minden indokukat tudatniuk kell lelkészük előtt. Előterjesztésüket há-

romszor meg kell ismételni, mely után a lelkész bizonyítványt állít ki a 

felek részére elválási kívánságukról, amit a rendes bíróság előtt be kell 

mutatniuk. Ha meg tudnak egyezni a vagyon és tartás kérdésében is, 
akkor a bíróság megengedi az elválást (ha gyermekek is vannak, az ő 

ellátásuk kérdésében a gyámbíróság beleegyezésére is szükség van). 

Más a helyzet akkor, ha csak az egyik fél fejezi ki elválási szándékát, itt 
ugyanis a bíróság előtt komoly bizonyítékokat kell felmutatnia ahhoz, 

hogy a bíró megengedje az elválást. Vannak persze olyan nyomós okok, 

melyek fennállása esetén a bíróság minden további nélkül kimondja az 

ágytól-és asztaltól való elválást: az egyik fél házasságtörést követ el 
vagy valamely bűncselekmény elkövetése miatt már korábban elmarasz-

talták; az egyik fél a család jó erkölcsét vagy a másik fél vagyonát zül-

lött életmódjával veszélyezteti; a másik házasfél életének és egészségé-
nek veszélyeztetése, bántalmazása; tartós megkeserítés.

15
  

Az imént tárgyalt esetek az ideiglenes elválás körébe tartoznak. A 

törvénykönyv a teljes felbontás címszó alatt csak az alábbi kitételt tar-
talmazza: érvényes házasság köteléke katolikus személyek közt csak az 

egyik házastárs halála által bontható fel.
16

 

                                                             
14 Vö. HAMZA GÁBOR: Az európai magánjog fejlődése, 2002, Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Budapest, 114-115. o.  
15 Optk. I. rész, II. fejezet, 103-109. §. 
16

 Optk. I. rész, II. fejezet, 111. §. 
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II.2. Az 1894. évi XXXI. tc.  

A kiegyezés utáni évtizedekben a polgári házasság bevezetése körül 

igen nagy vita folyt a magyar parlamentben, melynek következtében 

Szapáry Gyula miniszterelnök 1892-ben le is mondott. A magyar kor-

mány terveire XIII. Leó pápa 1893-ben egy Constanti Hungarorum kez-
detű enciklikával válaszolt, melynek várt hatása elmaradt.

17
 Végül We-

kerle Sándor miniszterelnöknek sikerült keresztülvinnie a polgári házas-

ságról szóló törvényjavaslatot (és a többi egyházpolitikai törvényt is), 
holott az uralkodó, Ferenc József nem kötelezte el magát mellette egyér-

telműen. Mindenesetre a számok árulkodóak: a törvényjavaslatot 124 

ellenszavazat mellett 128 igen támogatta.
18

 A törvényjavaslat elkészítése 
során az alábbi négy szempont lebegett a jogalkotók szeme előtt: „egy-

séges házassági jog, egységes állami igazságszolgáltatás házassági 

ügyekben, kötelező polgári házasság és a házasság felbonthatóságának 

lehetősége.‖
19

  
Miben mutatkozik meg az, hogy a Ht. elvilágiasította a házasság in-

tézményét? Kiindulópontként lássuk a törvény 29. §-át: házasságot 

csakis polgári tisztviselő előtt lehet kötni. A törvény taxatíve felsorolja, 
hogy ki számít polgári tisztviselőnek, a felsorolásban viszont egyáltalán 

nem szerepel egy vallási felekezet lelkésze sem. Nem véletlen, hiszen a 

Ht. értelmében az a házasságkötés, amely nem az általa megjelölt polgá-

ri tisztviselők valamelyike előtt köttetett, semmiféle vonatkozásban nem 
minősül házasságnak,

20
 még akkor sem, ha a felek abban a hiszemben 
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18 Vö. SZABÓ ISTVÁN: Az állami házasság megjelenése és a házasság felbontha-

tóságának kérdése, in Iustum Aequum Salutare, 2008/3. szám, 52-53. o.  
19 MEZEY BARNA (Szerk.): Magyar Jogtörténet, 2007, Osiris Kiadó, Budapest, 

228. o.  
20 

Ht. 30. §. 
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vannak, hogy az egyház általi összeadás magánjogi joghatással rendel-
kezik.

21
  

A kötés felbontásának lehetőségét a Ht. számos esetben megenge-

di.
22

 A köztudatban élő felfogás, miszerint az ágytól és asztaltól való 

elválás csupán a jogalkotó katolikus egyház irányába tett kedvezménye, 
nem túlzás. A Ht. értelmében ugyanis, ha a házasság a törvény alapján 

felbontható, akkor a felbontás helyett alkalmazható az ágytól és asztaltól 

való elválás, mely tulajdonképpen a felbontás joghatályával bír. Az el-
válás csakis a törvényben meghatározott bontó ok fennállása esetén volt 

kérhető, mely esetben helye lenne bontó ítéletnek, ám a házasfelek lelki-

ismeretükből kifolyólag inkább az ágy és asztaltól való elválást kezde-
ményezik Az így elválasztott felek a házassági életközösséget bármikor 

visszaállíthatják, kivéve akkor, ha az ítélet jogerőre emelkedésétől szá-

mított két év letelt, mert ez esetben az ítélet felbontó ítéletté válik.
23

  

III.3. Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv a házassági jogról. A 

separatio a Kódex előírásai alapján 

Az első kizárólagos Egyházi Törvénykönyv a 20. században jött csak 

létre, ami igencsak késői időpontnak tekinthető, ha figyelembe vesszük 
a katolikus egyház tekintélyes múltját. A kodifikációra való igény ugyan 

már az I. lateráni zsinat (1869-1870) idején megfogalmazódott,
24

 de 

egészen addig az egyházjog művelői és alkalmazói számára igencsak 

nehézkes volt válaszokat keresni a felmerült problémákra a jogforrások 
rengetegéből. Az 1917-es Kódex előtti időkben, tehát a magyar Ht. 

megszületésének idején az 1582-ben, XIII. Gergely pápasága idején 

Rómában megjelent gyűjtemény, a Corpus Iuris Canonici volt érvény-
ben. A gyűjtemény több korábbi forrást fogott egybe: Decretum 
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Gratiani (1140), Liber Extra (1234), Clementinae (1317), 
Extravagantes Ioannes XXII (1325) és Extravagantes Communes 

(1500).
25

 Látható, hogy ez a Corpus több száz éves forrásokat tartalma-

zott, amik között sok apokrif és hamis szöveg is meghúzódott. 

1904-ben X. Pius pápa rendelte el az első hiteles és egyetemes 
Egyházi Törvénykönyv kodifikációjának elkezdését Arduum sane 

munus kezdetű motu propriójával. A munkálatok egészen 1916 decem-

beréig tartottak, s XV. Benedek pápa hirdette ki 1917. május 2-án, ha-
tályba lépésének napját pedig 1918. május 19-re tették. Elődjéhez ha-

sonlóan a Kódex a Codex Iuris Canonici nevet kapta, s hazánkban is 

kizárólag latin nyelven volt olvasható.
26

  
A Corpus részletes szabályozást dolgozott ki az egyházi házasság 

intézményére nézve, s nem hagyta érintetlenül az egyház színe előtt 

kötött házasságok felbonthatóságának problémáját sem. A Kódex to-

vábbra is kiáll a házasság felbonthatatlansága mellett, mely ismérv két 
értelemben használatos. A belső felbonthatatlanság arra vonatkozik, 

hogy a házasfelek nem bonthatják fel önhatalmúlag a létrejött köteléket, 

a külső felbonthatatlanság pedig azt hangsúlyozza, hogy semmiféle 
nagy tekintély vagy erő sem teheti ezt meg.

27
 

A törvénykönyv harmadik és negyedik könyve nyújt iránymutatást 

a vitás házassági ügyek kapcsán. Ha a házasság érvényesen köttetett, de 

valamely okból kifolyólag bevégzetlen maradt, egyedül a pápa őszent-
sége által adott felmentés (dispensatio) által szűnhet meg. A hitetlen-

ségben kötött házasság felbontható az igaz hit javára; itt a Kódex két 

kiváltságról, a privilegium paulinumról és a privilegium petrinumról ejt 
szót.

28
 A Corpus lehetőséget ad továbbá a házasság érvényességének 

megállapítására, mely esetben ha a bíróság kezdettől fogva fennálló 

semmisséget és érvénytelenséget állapít meg (melynek alapját valamely 
tiltó akadály fennállása, formahiány vagy a beleegyezés hiánya képez-

                                                             
25 KONEK SÁNDOR: Egyházjogtan, 1867, Pest, 86-87. o.  
26 Vö. SIPOS ISTVÁN: Katolikus egyházjog, 1943, Haladás Nyomda Részvény-

társaság, Pécs, 19. o.  
27 Vö. SIPOS - GÁLOS: i. m. 551. o.  
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 Vö. Ua. 562-574. o.  
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heti), a köteléket felbontják, a felek szabad állapotúvá válnak, s a ké-
sőbbiekben lehetőségük lesz újabb egyházi házasságot kötni.  

E dolgozat szempontjából a legjelentősebb az ágytól és asztaltól va-

ló elválasztás (separatio thori, mensae et habitationis, röviden: 

separatio) folyamata, mellyel a Corpus viszonylag keveset foglalkozik 
(1128-1132. k.). A separatio eszközlésével a házasfelek különélése va-

lósítható meg, azzal az igen releváns kikötéssel, hogy ez esetben a há-

zassági köteléket nem bontják fel, az teljesen ép marad.  
Az ágytól és asztaltól való elválásnak két fajtája ismeretes: örökös 

és ideiglenes. Örökös elválasztás (separatio perpetua) okaként a házas-

ságtörés (adulterium) szolgálhat, de nem jogosult ezt kérni az ártatlan 
fél, ha a házasságtörésbe beleegyezett, ha azt maga okozta vagy megbo-

csátotta, illetőleg ha maga is elkövette ugyanezt a bűnt. Az ideiglenes 

elválás (separatio temporaria) okait a Kódex nem sorolja fel taxatíve, 

csak a legfőbbeket említi. Ilyen lehet a vétkes és becstelen élet folytatá-
sa, a testi vagy lelki veszedelem, a tartós elkeserítés.

29
 

A Törvénykönyv értelmében a különválás önhatalmúlag is véghez 

vihető, de csak akkor, ha minden bizonyosság szerint házasságtörés 
történt, e jogigény érvényesítése céljából azonban egyházi hatósághoz is 

lehet fordulni. A Kódex érdekes módon nem ismertet e válóperekre 

alkalmazható rendelkezéseket, s a korabeli szakirodalom is csak néhány 

gondolatot közöl ezzel kapcsolatban.  
Válókeresetet csakis az ártatlan fél nyújthat be a házasságkötés he-

lyének vagy az alperes lakhelye szerint illetékességgel bíró 

ordinariusnál. Adulterium és további bonyolult ügyekben peres eljárás 
formájában születik döntés az ágytól és asztaltól való elválás engedélye-

zéséről, ugyanakkor a szakirodalom tudni véli, hogy ha az ideiglenes 

separatiot a Kódex 1131. k. 1. §-a alapján kérik, akkor maga dönti el az 
ordinarius, hogy peres vagy közigazgatási eljárás formájában oldja meg 

a kérdést. Közigazgatási eljárás esetén az ügyet végzés (decretum) zárja 

le, a peres eljárást pedig ítélet (sententia).
30

  

                                                             
29 CORPUS IURIS CANONICI (CIC) 1917, 1129-1131. k. 
30

 Vö. SIPOS-GÁLOS: i. m. 582-583. o.  
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A továbbiakban egy rövid áttekintést szeretnék nyújtani a szentszé-
ki bíróságok által peres formában lefolytatott separatio-s ügyek egyes 

jellegzetességeiről. 

Az ágytól és asztaltól való elválás (peres eljárás formájában) három 

szakaszra bontható: bevezető szakasz (kereset benyújtása, békéltetés, 
idézés, perfelvétel), bizonyítási szakasz és befejező szakasz (periratok 

közzététele, bírói és ügyvédi vélemény, perbezárás, ítélet). Ahogyan a 

polgári jog is, úgy az egyházi eljárásjog is elrendeli a peres felek békél-
tetését (compositio seu concordia), ami kötelező előírásként szerepel. 

Mivel a házasság a katolikus egyház szemében bonum commune (köz-

jó), minden eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy a házassági 
életközösség békés és harmonikus maradjon.

31
 A plébános a békéltetés 

során minden esetben köteles figyelmeztetni a feleket az oltárnál tett 

esküjükre, továbbá arra, hogy tegyenek eleget házastársi együttélésük-

nek azért, hogy szeretetben és egyetértésben élhessenek egymással az 
egyház tanításainak megfelelően.

32
 

A bizonyítás igen releváns szakasza a pernek; nagyon fontos, hogy 

a bizonyítékok erkölcsi bizonyosságról tanúskodjanak, s így segítsék a 
bíróság döntéshozatalát. A bizonyítás eszközei a rendes bizonyítási esz-

közök: házasfelek vallomása, tanúvallomás, okirati bizonyítás.
33

 Igen 

egyedülálló okirati bizonyítási eszköznek tekinthetőek az ún. szavahihe-

tőségi bizonylatok, melyek a peres felek megbízhatóságáról adnak felvi-
lágosítást, s a felek plébánosa állítja ki a szentszék részére. Az okirati 

bizonyítás további eszközei a peranyaghoz csatolt polgári ítéletek máso-

latai. Ez a gyakorlat a norma recipiatio elv érvényesülését támasztja alá, 
vagyis azt, hogy az egyház befogadja és elismeri az állam által kibocsá-

tott iratokat. Ezek a dokumentumok quasi hipotézisként értelmezhetőek, 

segítik az egyházi eljárást. Vannak ugyanis olyan tények, melyekről az 
egyház önmagától nem értesülhet, csak ezeken keresztül, pl.: a felek 

                                                             
31 Vö. BÁNK JÓZSEF: Kánoni jog, II. kötet, 1963, Szent István Társulat, 463-

465. o.  
32 GYEL, C. 180/1920.  
33 Vö. SIPOS ISTVÁN: Egyházi perrendtartás, 1943, Haladás Nyomda Részvény-
társaság, Pécs, 31-33. o.  
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által elkövetett bűncselekményről, arról, hogy a polgári hatóság melyik 
félnél helyezte el a gyermekeket, stb.

34
  

Az ítélet formai és tartalmi követelményeit illetően a Kódex igen 

részletes eligazítást tartalmaz. Az 1874. kánon például megkívánja, 

hogy a sententia egy invokációval kezdődjék, ami Isten segítségéért való 
kiáltást jelképezi. Ezek után az ítéletben szólni kell magáról a tényállás-

ról, melyet a gyakorlat mindig egy kérdésfeltevéssel zár le.
35

 Ez a kérdés 

értelemszerűen a percímet érinti, vagyis azt a problémát, engedélyezhe-
tő-e az ágytól és asztaltól való elválás. Az ítélet kétségkívül legbővebb 

szakaszát jelenti a ius quod attinet és a factum quod attinet kezdetű ré-

szek.  
A jogbéli indokolás során nagyon gyakran nemcsak az 1917-es 

Egyházi Törvénykönyvre való hivatkozásokkal lehet találkozni, hanem 

különféle pápai dekrétumokkal is, mint pl. a Ne temere vagy a Provida 

kezdetűekkel. Ezeken túlmenően az ítéletek különböző, a Rota által 
hozott sententiákból is idéznek. Ennek a jelenségnek az a magyarázata, 

hogy a bizonyítási eljárás során felmerült jogkétségeket és joghézagokat 

illetően hivatkozni lehessen arra, hogy a rotai bírák hogyan döntöttek 
egy hasonló ügyben. Ez nem jelenti azt, hogy az erre való hivatkozás 

kötelező, csupán csak segítségül szolgált az egyes szentszékek bíráinak 

ítéletük meghozásában. Az egyik ilyen sokat idézett dokumentum az 

Acta Apostolici Sedes volt, ami – mai szóhasználattal élve – közlönynek 
tekinthető, amelyben az ítéletek voltak olvashatók.

36
  

Mi is pontosan a separatio során hozott ítélet joghatása? A kánon-

jogi előírások megkívánják az ártatlan féltől a valláserkölcsi kötelesség 
szerinti magatartást, vagyis azt, hogy idővel fogadja vissza a bűnös há-

zastársat, s állítsák vissza a házastársi életközösséget. Természetesen az 

ártatlan félnek nem kötelessége, hogy visszahívja a másik felet. Ez a 
felfogás szintén a házasság védelmének érdekében áll, tudniillik, ha a 

házasság bonum commune (közjó, csakúgy, mint a polgári jog felfogása 

szerint is), akkor mindent meg kell tenni a békés együttélés újbóli meg-

                                                             
34 GYEL, C. 825. p., C. 9/1923., C. 86/1919.  
35 CIC 74. p.  
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 GYEL, C. 450. p. 1539/1921.  
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valósítása érdekében. A kánonjogi ágytól és asztaltól való elválasztás a 
házassági köteléket nem bontja fel, így tehát a felek nem köthetnek új 

egyházi házasságot, hiszen az egyház tanításának megfelelően a házas-

ság mindenkor felbonthatatlan és egész életre szóló köteléket jelent. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Látható, hogy az ágytól és asztaltól való elválás joghatása más a polgári 

jogban, mint a kánonjogban, ez a különbözőség pedig abból a már szin-

tén hivatkozott tényből fakad, hogy mind az állam, mind az egyház 
másként fogja fel a házasság természetét, egészen pontosan a házasság 

felbonthatóságának lehetőségét. Nyilvánvaló, hogy a katolikus hívők 

számára irányadó az egyházi törvénymű ugyanúgy, mint az állam által 
alkotott és kötelezővé tett jogszabály. Az egyház által alkotott vitás há-

zassági ügyeket érintő jogrend a katolikus egyház belső ügyének tekin-

tendő, hiszen egy keresztény ember esetében egyaránt követendő nor-

mának minősülnek a különböző jogágak jogszabályai ugyanúgy, mint 
saját felekezetének előírásai. Az pedig, hogy az adott személy él-e az 

egyház által a vitás házassági ügyeket érintő iurisdictiójával, avagy 

megpróbál békét és szeretetet teremteni házassági életközösségében, 
inkább lelkiismereti és erkölcsi kérdésként fogható fel. A polgári ítélet 

egyébként sem érintheti a vallásos meggyőződésből eredő problémát, 

mely az elválasztás kérelmezésére irányul. Ennek eldöntése egyedül az 

adott egyháztag lelkiismeretén múlik. 
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