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BEVEZETl~S. 

1. Ki rendelle a házasságot? 
Aházasságot-a férfi és a nő teljes életközös

séget megállapító összeköttetését maga Isten 
rendelte, Krisztus pedig szentséggé tette. 

2. Mi által jön létre a házasság? 
A házasság a felek kölcsönös akaratkijelentése, 

szerződése által jön létre. 

3. Elválasztható-e a keresztény házasságban szentség 
és szerződés? 

Nem. Keresztények köz! érvényes házassági szer
zödés nem állhal fenn anélkül, hogy eg~JIÍIIal szent
ség volna. Ennélfogva, ha bebizonyítható, hogy 
az egyik fél szándékában a szentséget kifejezetten 
kizárta, a házasság érvénytelen . 

.J. Jli a házasság? 
,1 luí:assúg egy férfi és egy nő /.:id a: egész 

éleire szóló felbonthatlan szövelség, melynek első 
célja a gyermeknemzés és nevelés, második célja az 
egymásnak nyujtandó kölcsönös segítség. 

5. Melyek a házasság lényeges tulajdonságai! 
Az egység és felbonthatatlanság. 
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6. M i szabályozza a flázassúgot? 
A kereszlények házasságát nemcsuk az isieni jog, 

Ilunem az egyházi jog is szabályozza, fenntartaitJán 
a házasság polgári következményeirc vonatkozólag 
a: államhalalom illetékessége; a nem-keresztények 
házasságát a természetjogon kívül az állami jog 
szabályozza. 

7. Mi az eljegyzés? 
Az eljegyzés házasságkötésre irányuló kölcsö

nös kötelező ígéret. 

8. Mi sziikséges az eljegyzés érvényességéhez? 
Az eljegyzés érvényességéhez szükséges, hogy 

a felek és vagy a plébános, vagy a püspök, vagy 
lC'galábh két tanu által aláírva írásban köttessék. 

9. Származik-e az eljegyzésből a házassági ígéret telje
sítése iránt kereseti jog? 

Nem. A házassági ígéretből, habár érvényes, éb 
annak teljesítése alól mentesítő ok nem forog 
fenn, a házasságkötéshez kereseti jog nem szár
mazik . 

.-\ házassánl\.ötés t•lőzményei. 

lU. Jlol kell a jegyeseknek jelcntkezniök? 
Lakóhelyük plébániáján. 

ll. Mely iratokal kell magukkal vinniöl.-.1 

4 

l. A keresztlevelüket. Nem szülctési l.Jizonyíl
vúny t a polgári anyakönyvi hivataltól, hanem 



keresztlevelet a keresztelési hely plébánosátóL 
2. Kiskorúnak szülői beleegyezést. 3. Özvegynek 
az elhúnyt házastárs halottlevelét. 4. Vegyes 
vallású jegyeseknek a polgármesteri hivatalban. 
aláírt nyilatkozatukat, rnely szerint megegyeztek 
arra nézve, hogy születendő gyermekeik vala
rnennyien a katholikus vallást kövessék. 

12. Mit kell a plébánosnak a jegyesektől megkérdeznie? 
l. Vajjon szabad akaratból akarnak-e házas

ságot kötni? 2. Nincs-e köztük valami akadály? 
3. Nem igért-e valamelyik másnak házasságot? 
4. Szülői beleegyezéssei kötik-e a házasságot. 
5. A keresztény tanításban eléggé járatosak-e? 

1.1. Mi a teendő, ha a vizsgálatnál valamelyik félnek a 
hit elemeiben való járallansága derül ki? 

Házasságkötés előtt megfelelő hitoktatásban 
részesítendő. 

14. Mire kell a plébánosnak a jegyeseket kioktatnia? 
A házasság szentségére, a házasok egymás 

iránti s a szülőknek a gyermek iránti köteles
ségére, s a házasságkötés előtt végzendő szent 
gyónás és áldozás kötelességére. 

15. Mi a teendő, ha a jegyesvizsgálatnál kiderül, hogy 
a felek közt akadály forog fenn? 

Ha az akadály felmentéssel elhárítható, a plé
bános felmentésért fog folyamodni ; ha awn
han oly akadály forog fenn, mely alúl felmentés 



nem nyerhető, akkor vissza kell lépniök a há
zasságtól. 

16. Mi a leendő, ha a jegyesvizsgála/tl(íl kiderül, hogy 
· az egyik fél elváli, de házassága egyházilag nem voll 

érvényes? 

Ha egyházilag egyáltalán nem is volt meg
kötve, akkor az illető félnek erre vonatkozó 
esküvel erősített nyilatkozata alapján az érvény
telenséget maga a plébános megállapíthatja ; ha 
más okból látszik érvénytelennek, akkor kiok
tatja a felet, hogy a köteléki pert megindítsa. 

17. Hol kell a jegyeseket kihirde/ni? 

Lakóhelyük plébániáján. Ha különböző helyen 
laknak, mindkét fél plébániáján. 

18. Mikor? 

Három egymásután következő vasárnapon 
vagy parancsolt ünnepen misék közt, vagy a dél
utáni ájtatosságokon. 

19. Mi a célja a hirdetésnek? 

Az, hogyha valakinek valamely akadályról 
tudomása van, azt a plébánosnak bejelentse, 
nehogy a házasság érvénytelenül köttessék. 

20. J{öteles-e a:, aki valamely akadályt tud, a:t a plrbá
nosnak bejelenteni? 

Igen és pedig bűn terhe alatt. 
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21. Lehet-e a hirdetés alól felmentést kapni? 
Indokolt esetben igen. Ilyen ok : ha a házasság 

hirdetése eselén annak rosszakaratú megakadá
lyozásátóllehet tartani; ha a menyasszony áldott 
állapotban van ; ha halálveszedelemben kötendő 
házasságról vagy vadházasság törvényesítéséről 
van szó; ha a polgári házasság napja már meg van 
állapítva s el nem halasztható : ily esetben két 
hirdetés alól maga a plébános, mindhárom hirde
tés alól azonban csak a püspök adhat felmentést. 

22. Jár-e a felmentésért valami díj? 
Irodai költség címén mrgállapítoll összeg ; sze

gényeknek azonban azt is el kell engedni. 

23. Mikor lehel eskiidni? 
Az utolsó hirdetéstől számított három nap eltel

tével, hacsak észszerű ok máskép nem kívánja. 

24. M i s:iikséges, ha nem lakóhelyükön akarna/.: 
esküdni.'1 

A lakóhely plébánosának rlbocsátó levele; aki
nek sehol sincs állandó lakóhelye, annak az esketé
séhrz a pléhánosnak püspöki engedélyt kell kérnie. 

A háznssági nliad;Hyoli. 

25. Mit neve:ünk bontó akadályna/.:.'1 

A:l a: akadályt, amelynek alapján az Egyház 
a házasságkötést oly hatállyal tiltja, hogy az 
annak ellenére /.'iitölt Juí:rrsság nem is lrvén!Jes. 
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26. Mit nevezünk tiltó akadálynak? 

Azt az akadályt, amelynek alapján az Egyház 
a házasságkötést tiltja ugyan, de az annak elle
nére kötött házasságot nem tartja érvénytelen
nek. 

27. Mely akadályok alapulnak isteni jogon? 

A nősztehetetlenség, a fennálló házassági köte
lék, az egyenesági és az elsőfokú oldalági vér
rokonság. 

28. Lehet-e ezek alól felmentést kapni? 

Nem. A:: isteni jogon alapuló akadályok alól a 
pápa sem adhat felmentést. 

29. És a tübbi akadályok alól? 

Minden más akadály alól a pápa, illetőleg pápai 
f<'lhatalmazás alapján a püspök igaz és észszerű 
okból felmentést adhat ; halálveszedelem eselén 
pedig, ha már a püspökhöz sem lehet fordulni, 
az eskető pap is felmenthet minden <'gyházjogi 
akadály - kivéve a papi rend és az egyenesági 
sógorság - alól. 

30. Mi az a kázus perplexus? 

Ha az akadályt csak akkor fedezik fel, mikor 
már minden előkészület megtörtént az esküvöhöz, 
melyet nagy kellemetlenség nélkül nem lehet 
addig halasztani, míg a felmentés a püspöktől 
megérkt•ZJlt' : chht•n az t>setht'n l i t kos aka d :íly 



alól (melyről a feleken és gyóntatójukon kívül 
csak egy titoktartó egyén tud) az eskető pap is 
felmenthet. 

A tiltó ali.adályok. 

:n. Me/y fogadalom akadályozza (de nem émrny
leleníti) a házasságot? 

A tökéletes szűzességre, nőtlenségre, az egy
házi rend felvételére és a szerzetbelépésre tett 
egyszerű fogadalom. 

32. J( í menthel fel ez alól? 

A nőtlenségre és az egyházi rend felvételére 
tett fogadalom alól a püspök; a tökéletes szűzes
ségre és szerzetbelépésre tett fogadalom alól a 
pápa. 

3.1. Kik köziill li/os a házasság az örökbefogadásból 
származó törvényes rokonság folytán? 

Az örökbefogadó és az örökbefogadott, valamint 
ennek vérszerinti leszármazottja ; úgyszintén az 
ürökbefogadó és az örökbefogadott volt házas
társa ; az örökbefogadott vagy vérszerinti leszár
mazója és az örökbefogadó volt házastársa közt. 

34. Miérlliltja az Egyház katholikusoknak protestánssal 
vagy görögke/elivel 1mló há:asságkölésél? 

Mert a katholikus fél és a gyermekek a katho
likm; vallústól való eltérítésén<.>k veszélye forog
hat ft•nn. 
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.15. M el y fellétellel ad az Egyház a vegyes vallás akadálya 
alól felmentést? 

l. Ha igaz és súlyos ok sürgeti. 2. A nem-katho
likus fél biztosítékot nyujt a katholikus fél ellérílése 
veszélyének elhárítására, mindkét fél pedig az összes 
gyermekeknek csak katholikus keresztelése és neve
lésére. 3. A biztosítékok betöltésére erkiiiesi bizonyos
ság van. 

36. M el y formában kívánlalnak e biztosí lékok? 
A házasulók még a polgári házasság megkötése 

előtt kir. közjegyző, járásbíró, polgármester vagy fő
szolgabíró előtt a megállapított alakszerűségek mellell 
kell megegyezzenek arra nézve, hogy gyermekeik vala
mennyien a róm. kath. vallást köuessék . 

. ~7. S:abad-e a: egyházi házassá,qkütés elölt vagy után 
a másvallású lelkész elé is járulni? 

Ez kiközösítés terhe ala/l tilos. me/y alól csak a 
piispök oldozhal fel. 

·18. Mi a teendő, ha a gyermekek katholikus nevelését 
házasságkötés elől! nem biztosítotlák, de a kath. s:iilő 
e:t megbánta? 
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Arra kell törekednie, hogy a másvallású szülö, 
miclött a gyermek hetedik életévét belöltötte 
volna, a kath. vallásra térjen át. Ebhen az esetben 
az áttérö szülö nemebeli 7 éven alóli gyermek 
követi az áttérö szülőt ; míg ha ezt elmulasztják, 
a gyermek 18 éves koráig nem változtathatja meg 
vallását (legfl•ljl•bh árvaszéki engedéllyel). 



39. Mi a büntetése a kath. szülőnek, aki gyermekét más 
vallásban kereszleltet i vagy nevelteli J 

·Kiközösítés, me ly alól csak a püspök oldoz
hat fel. 

40. Érvényes·e az Egyház szemében a csak polgárilag 
vagy másvallású lelkész előtt kötött vegyesházassúgJ 

1918 május 19. óta érvénytelen. 

40.a) Feloldozható·e, aki érvénytelen házasságban élJ 
Csak akkor, ha ezt az Egyház szemében érvény

telen házasságot vagy felbontja, vagy- amennyi
ben lehetséges - egyházilag is megköti. 

41. Mi az eljárás a felekezetnélküliekkel és a tiltott tár· 
sulatok tagjaival szemben? 

Ugyanaz, mint a vegyesházasságnáL 

42. Megáldja·e az Egyház a nyilvános bűnösök és .egy· 
házi fenyíték alatt állók házasságá/J 

Csak ha előbb feloldozást nyertek, illetőleg az 
Egyházzal-kibékültek; ha tehát ezt megtagad
ják, a plébánosnak a püspöktől kell utasítást 
kérnie ; de ha erre nincs idő és súlyos ok van rá, 
akkor kiveheti a felek házasságkötő nyilatkozatát, 
de mindcn szent szertartás mellőzésével. 

A hont() aliaclályok. 
43, Mei!J korban lehet htí:asságol kölni? 

Férfi betöltött 16-ik, nő 14·ik éve előtt érvényes 
házasságot nrm köthet. 



44. Felmenthet-e a pápa a korhiány alól? 

Igen, ha az értelmi fejlettség megvan ; mert 
ennek mint isteni jogon alapuló kelléknek hiánya 
alól felmentés nem lehetséges. 

46. Mi a nősztehetetlenség? 

Oly hiányosság, melynek folytán a nemzésrc 
alkalmas testi egyesülés megengedett módon való 
végrehajtása lehetetlen. 

46. Érvénytelenné leszi-e a nősztehetetlenség a házasság
kötést? 

A megelőző, örökös nősztehetetlenség, akár a 
férfi, akár a nő részéről, akár tudva a másik által, 
akár nem, akár feltétlen, akár viszonylagos, a 
természetjog alapján teszi a házasságkötést ér
vénytelenné, mert a házasság lényegével ellen
kezik. 

47. Köthet-e egyházilag új házasságot az, akinek előbbi 
házastársa még életben van? 

Nem. Érvénytelenül kísérli meg a házasságkötést, 
aki egy előbbi házasság köteléke által kötve van. 

48. Hogy lehet tehát, hogy elvált egyént mégis meges
ketnek? 
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Az csak úgy lehet, hogy az előbbi házasság 
valami okból érvénytelen volt, amit az egyházi 
híróság megállapított. 



49. Feloldozlwtó-e, aki előbbi házastársa életében mással 
polgári házasságot kötölti · 

Csak akkor, ha ezt a második, az Egyház sze
mében nem érvényes házasságot felbontja. 

50. /(ölhet-e katholikus nem-kereszlénnyel egyházi hú
zasságo/1 

Nem. 

51. Felmentéssel sem? 

De igen. Ha a nem-keresztény fél biztosítékol 
nyujt, hogy katholikus házastársát nem fogja 
hitében háborgatni, mindkét fél pedig az összes 
gyermekek katholikus keresztelése és nevelésére, 
akkor igaz és súlyos okból a pápa, illetőleg pápai 
felhatalmazás alapján a püspök, halálveszedelem 
esetén az eskető pap a valláskülönbség akadálya 
alól felmentést adhat. 

52. Csak a katholikus Egyház áll ezen a: állásponion J 

Nem. A zsidó felfogás még szigorúbb: vegyes
házasság sem esketéssel, sem áldással, sem más 
vallásos szertartással meg nem szentclhető. 

53. Jlázasodhal-e a katholikus pap? 

Nem. Érvénytelenül kísérlik meg a házasság
kötést a szcnt rendekben levő klerikusok, azaz a 
subdiakonus (alszerpap), diakonus {szerpap) és 
presbyter (miséspap). 



54. /Je a görög-katolikus papok házasokJ 

A keleti egyház a szentelés előtt kötöt t házas
ság folytatását a papnak megengedi ; de ha mint 
nőtlent szentelték fel, szentelés után a görög
katholikus pap sem házasodhat. 

55. Lehet-e az· egyházi rend akadálya alól felmentést 
kapni? 

A subdiakonatus és diakonatus alól · halál
veszedelem esetén a püspök, illetőleg, ha már a 
püspökhöz se lehet fordulni, az eskető pap ; a 
presbyteratus alól azonban csak a pápa adhat 
felmentést. 

J6. Mi a biin/elése annak, aki /udva, hogy a másik fél 
felszentell egyén, a:zal polgári házasságot köt:' 

Kiközösítés, mely alól csak a pápa oldozhal fel. 

57. Jl.Jely fogadalom tes:i (r!lénytelenné a llú.:assúg
kötést? 

Az ünnepélyes szerzetesi fogadalom és a .Jézus 
társaságában tett egyszerű fogadalom. · 

.)8. Lehel-e ez alól felmentést kapni? 

A pápa ; halálveszedelem esetén a püspök vagy 
az eskető pap az ünnepélyes fogadalom alól is fel
mentést adhat: ezzel a fogadalom alól felmentett 
megszűnt szerzetes lenni. A Jézus társaságában 
te.tt . egyszerű fogadalom pedig a társaságból 
való elbocsátás után többé nem képez húzassági 
akadályt. 



fi9. Mi a büntetése annak, aki ünnepélyes fogadalmat> 
szerzetessel vagy apácával köt polgári házasságot? 

Kiközösítés, mely alól csak a pápa oldozhat fel. 

60. Érvényes-e a házasság, ha a férfi a nőt elrabolta 
vagy erőszakosan letartóztatta J 

A rabló férfi és az elrabolt nő közt, míg az a 
rabló hatalmában marad, házasság nem jöhet 
létre. 

61. Mikor szűnik meg az akadály? 

Ha az elrabolt nő a rablótól elválasztva, biztos 
és szabad helyre helyezve, beleegyezik a házas
ságba. 

62. Lehet-e a nőrablás alól felmentés? 

Halálveszedelem eselén az eskető pap rz alól is 
fl.'lmrnthet. Rendcs körülmények közt azonban 
a más akadályok alól való fclmentésre adott kl
hatalmazás záradéka mindig kiköti: feltéve, 
hogy a nő házasságkötés céljából el nem rabol
tatott, vagy ha draboltatott, már nincs a rabló 
hatalmában, - e körülmény elhallgatása tehát 
a más akadály alól felmentést érvénytelenné 
teszi. 

63. M i a nőrabló büntetése J 

Minden egyházi lénykedésuől való kizárás s a 
püspök belátása szerint más büntetések. 



64. Összeházasodhalrwk-e, akik előbb egymással házas
ságtörést követtek el? 

Nem köthetnek érvényesen házasságot: l. akik 
ugyanazon törvényes házasság tartama alatt egy
mással befejezett házasságtörést követtek el és 
kölcsönösen egymásnak házasságkötésre irányuló 
ígéretet tettek, vagy épen, habár csak polgári 
kötés által is, házasságkötést kíséreltek ; 2. akik 
hasonlóképen ugyanazon törvényes házasság tar
tama alatt egymással befejezett házasságtörést 
követtek el s egyikük hitvesgyilkosságot köve
tett el. 

65. Összeházasodhatnak-e, akik közös erővel az egyik fél 
előbbi házastársa halálát okozták? 

Nem köthetnek érvényesen házasságot, akik az 
egyik fél törvényes házastársának megölésében 
mint társtettes, felbujtó vagy bűnsegéd részesek. 

66. Lehet-e a bűnlény akadálya alól felmentés? 

A házassági ígérettel vagy kettős házassággal 
kapcsolatos házasságtörés alól való felmentésre 
a püspököknek felhatalmazásuk van ; nyilvános
ságra jutott hitvesgyilkosság alól soha egy pápa 
sem adott felmentést, de a halálveszedelem eselén 
adható felmentésből ez sincs kivéve. 

67. Meddig képez akadályt a vérrokonság? 

1() 

A vérrokonság egyenes ágában a házasság érvény
lelen minden, úgy lörvényes, mint természeles fel-



menö és lemenő közl ; az oldalágban érvénytelen 
a harmadik fokig bezárólag. 1918 május 19 előtt 
az oldalági rokonság is a negyedik fokig képe
zett akadályt. 

68. Mikor többszörös az akadály? 

Ha a két házasulandó családfáin Hibb közös 
törzsből való leszármazás mutathaló ki. Pl.: 

I. Nagy István - Angyal Borbála 

----------Nagy István 

l 
Nagy István 

l 
Nagy István 

l I. Iluszár Imre 

Nagy Borbála 
férj. Kiss Istvánné 

l 
Kiss István 

l 
Kiss Mária 

I .o vas Piroska 

--~-------~-~ 

Huszár Piroska Iluszár Jolán 
férj. Nagy Istvánné férj. Fekete Györgyné 

. l l 
Nagy lsl\'án Fekete Mária 

férj. Kiss Istvánné 
l 

Kiss Mária. 

A völegény atyai nagyatyja és a: menyasszony 
atyai nagyanyja testvérek : ők tehát atyai ágon 

Dr. Huszár Elemér: Házassálli kis káté. 2 17 



harmadfokhan rokonok. De a vőlegény édesanyja 
és a menyasszony anyai nagyanyja szinlén test
vérek : anyai ágon tehát a második fokot érintő 
harmadfokú rokonság van köztük. 

69. Lehel-e vérrokonsúg alól felmentési kapn i? 

A harmadfokú rokonság alól igaz és észszerű 
okból való felmentésre a püspököknek felhatal
mazásuk van ; a másodfokú alúl csak súlvos és 
sürgős okhól, ha veszély van a késlekedeshcn és 
a házasság nem halaszthaló addigra, míg a fel
mentés az apostoli Széklől mrgérkeznék. 

70. Fel kell-e liinlclni, ha a rokonsúg lübbs:ijrös? 

Igen. Az előbhi példáhan Nagy István és Kiss 
:\1ária hát.asságához kétszeres akadály alól kell 
felmentést kérni : atyai ágon harmadfokú, anyai 
ágon a második fokot érintő harmadfokú rokon
ság alól. 

71. Jli a sógorsúg alapja? 

Sógorság az érvényes házasságból származik 
a férj és a nő vérrokonai, Yalamint a nő és a férj 
vérrokonai közt; és úgy számíttatik, hogy, akik 
a férj vérrokonai, ugyanoly ágban és fokhan 
sógorai a nőnek és viszont. 

72 .• lleddig képe: a sógorsúg akadál!f/? 
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Egyenes ágban minden fokon, oldalúgban a rwí
sotlik fokig bezárólag. 1918 május 19 előtt az 
oldalági sógorság is a negyedik ; sőt a törvény-



telen (házas!:>ágon kívüli közösülésből származó) 
sógorság is a második fokig képezett akadályt. 

7-). Lehet-e a sógorság alól felmentést kapni? 

A püspökök az elsőfokú oldalági sógorság alól 
is fclmenthetnek, súlyos és sürgős okból, ha 
veszély van a késlekedésben s a házasságkötés 
nem halasztható addigra, míg a felmentés az 
apostoli Széktől megérkezik; egyenesági sógorság 
alól azonban még halálos ágyon is csak a pápa adhat 
felmentést. 

7 4. Lehet-e a sógorság is löbbs::örös? 

Igen. l. Ha többszörös rokonságból származik, 
például két fivér két nővért vett feleségül ; 2. ha 
valaki ismételten elhalt házastársa rokonával 
köt házasságot. Ily esetben kétszeres sógorság 
alól kell felmentést kérni. 

75. Mi a:: a kö::lis::tesség akadálya? 

A köztisztesség akadálya származik az érvény
telen házasságból és a nyilváncis vagy küzludo
mású vadházasságból, a férfi és a nő vérrokonai, 
vagy a nő és a férfi vérrokonai közlaz egyenes ág 
elsŐ és második fokában. 

76. Mikor nyilvános a uadhá::ussá,q.' 

Ha többen tudják, hogy a házasok gyanánt 
együttélők nem házasok. 
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77. Mikor közludomású? 
Ha e körülmény annyira nyilvános, hogy 

semmiképen el nem titkolható. 

78. Lehel-e a közlisztesség akadálya alól felmentést 
kapni? 

A püspökök felhatalmazásaillan az első fok 
alól való felmentés is llennfoglaltatik. 

79. Mennyiben házassági akadály u lelki rokonság? 
A keresztségből a keresztszülő és a megkeresz

telt közt támadt lelki rokonság érvényteleníti a 
házasságot. 

80. J<i menthet fel e; alól? 

A lelki rokonság alól a püspökök felmcnl
hctnck. 

A házassági megeuyt•zés. 
81. :Hi es:.küzli a házasságkötést? 

A uontó akadállval nem terhelt felek kiilcsii
nös, valóban háza~ságkötésre irányuló szándé
kának az Egyház által előírt formában való nyil
\'ánítása. 

8:! . • -1:. J~·gyluíz állal előírt fomw kikre vonutko:ik.' 

Csak a katholikusokra. 

,S.) .• lz egyházi jogon alapuló akadályok kikre vonat
ko:.nak? 

Csak a keresztényekre. 

20 



84. Mi szükséges minden (keresztény és nem-keresz
tény) házasságkötés érvényéhez? 

Az isteni jogon alapuló bontó akadályok 
hiánya, valamint a valóban házasságkötésre irá
nyuló kölcsönös szándék érthető nyilvánítása. 

8.5. Kik nem köthelnek tehát érvényes házasságot? 

l. Orüllek, hülyék, hét éven alóli gyermekek, tel
jesen részegek, önkívületben lévők, alvók; 2. akinek 
szándéka nem komolyan házasságkötésre, hanem 
vagy a házasság lényegével ellenkező, tehát többférjű, 
többnejű, felbon/ható, a testi egyesülés jogát kizáró 
11iszonyra, vagy csak látszólagos házasságkötésre 
irányul; 3. magukat megértetni még jelekkel sem 
képes sike/némák. 

86. Érvénylelenné leszi-e a házasságot a tévedés? 

A személyben vagy a személyazonosságára kiható 
tulajdonságban való tévedés igen ; de más tulaj
donságban, vagy a házasság egysége, felbonthat
lansága, szentségi méltósága körüli tévedés nem. 

87. Lehetséges-e a tévedés alól felmentés.' 

Nem, mert hiányzik a megegyezés, már pedig 
a házasságot a felek megegyezése teszi, melyct 
semmi emberi hatalom nem pótolhat. 

R8. Hogy l!álhal húl ez a házasság érvényessél 

lia az a ftl, mt>ly eube a házasságba nem egye
zett ht>lt•, most rnilr, hogy fl'lisnwrtt' lévNiést-1, 
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beleegyezik; és pedig, ha a tévedés nyilvános volt, 
az utólagos beleegyezés nyilvánításának az Egy
ház által előírt formában kell történnie, míg ha 
titkos volt, az hallgatólag is történhet a házasság 
elhálása vagy a házasélet folytatása által. 

89. Érvényes-e a kényszerből kötölt házasság? 

Érvénytelen a kényszerből, uagy kívülről jogtala
nul okozol/, súlyos félelemből kötött házasság, me/y
től, hogy valaki szabaduljon, házasságot kötni kény
szeriil. 

90. Mikor súlyos a félelem! 

Ha a megfélemlített súlyos rossztól fél, annak 
bekövetkezését valószínűnek tartja, a mrgfélem
lítő képes fenyegetése beváltására s he szokta azt 
váltani s a megfélemlített a fenyegető rosszat 
nem tudja máskép elhárítani, mint a házasság
kötés által. 

91. Lehelséges-e a kényszer alól felmentés? 

Sem, merl a nem szabad akaratból kü/ii/1 házasság 
a természeljog alapján érvénytelen. 

92. Hogy válhal hái e: a házasság érvényessé? 
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Ha a kényszerített fél a kényszer elmultával 
utóbb hele<'gyezik, aminek, ha a kényszer nyil
vános volt, az Egyház úttal dőírt formában kell 
történnie, ellenkező t'sel he n hallga lago n is l iir
lt-nlwl. 



93. Lehet-e megbízolt állal húzasságal /.:ülni:' 
Hogy a házasság megbízott által érvényesen 

köttessék, különleges megbízás kívántatik egy 
bizonyos személlyel való házasságkötésre, aláírva 
a megbízó és vagy a megbizási hely plébánosa vagy 
püspöke, vagy az ezek valamelyikétől fclhatal
mazotl pap. vagy legalább két tanu által. Ha a 
meghízó írni nem tud, ez magáhan a mrghízásban 
jegyeztessék frl s még rgy tanu adassék, aki a 
megbízást maga is aláírja. 

94. 1\;fi/.:or mííködhetik közre a plébános megbízolt által 
való házasságkülésnél? 

Ha igaz ok Yan reá s a megbízás hitelességéről 
kételkedni nem lehet. De ha van még reá idő, 
püspöki engedélyt kell kérnie. 

%. J( ölhelő-e házasság tolmács útján? 
Igen, ha az eskető pap nem érti a felek nyelvét. 

Tolmácsul csak oly egyén alkalmazható, akint:>k 
megbízhatóságához kétség nem fér. 

96. Lehel-e a há:ass~ígkölésl fellételhez kölni? 
l. A jövőben szükségkép bekövetkező vagy 

lehetetlen, vagy csúf, de a házasság lényegével 
nem ellrnkrző feJtétri ki nem kötöttnek tekin
tendő. 2. A házasság lényegéuel ellenkező fellétel 
a házassúgkötést én,énytelenné teszi. 3. A jövőhrn 
esetleg bekövetkező tisztességes feltétel a házas
ság érvényél felfüggrszti : mihelyt a feltétel he
kiin-1 kezdt \'agy a fclt'k attól dállollak, a 



házasság érvényes ; a feltétel bekövetkezte 
előtt azonban szándékukat visszavonhatják. 
A feltétel bekövetkezte előtt történt elhálás 
által a felek a feltételtől elállottnak vélelmeztet
nek. Ha a feltétel többé be nem következhet, a 
házasság érvénytelen. 4. Ha a feltétel a multra 
vagy a jelenre vonatkozik, a házasság érvényes 
vagy érvénytelen, aszerint, hogy az. amit fel
tételül kikötöttek, létezik-e vagy sem. 

97. Mindkél félnek keil-e a fellételben megegyeznie? 
Természetesen, máskülönben nem lévén házassági 

megegyezés, házasság nem jöhet létre. 

98. Mely fellétel ellenkezik a házasság lényegével? 
Az, me/y kizárja a felek egymás teslére való 

jogát. vagy a házasság érvényét annak végre nem 
hajlásától tenné fiiggővé, vagy a házassági hííség 
/Jagy a felbonlhallanság ellen irányul. E tétel a 
természetjogon alapulván, minden - akár ke
resztény, akár nem-keresztény - házasságra 
alkalmazandó. 

A házasságliölés formája. 

99. Mi s:iikséges a fclt~k luí:asságkiilő nyilalko:atának 
én,ényéhezl 
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J/ogy az kél lwllt elől/, u luízassúykülési ht'ly 
plébánosa vagy piispiike, ''agy ezek valamelyi kél ől 
fellwtalma:ofl pap últa/ s::abad akaralból fd/1'11 
klrdésu tulassék. 



100. Kit esket a plébános, vagy a püspök jogosan? 

A plébános azt, aki plébániája, a püspök, aki 
egyházmegyéje terülelén az állandóan vagy leg
alább az év nagyobb részén át oltmaradás szándé
kával telepedett le, vagy legalább egy hónap óta 
olt tartózkodik, vagy lakóhelye plébánosától vagy 
püspökétől esketési engedélyt mutat be. 

101. Ki esketheti az oly utasokat, akiknek állandó 
lakóhelyük sehol sincs? 

Tartózkodási helyük plébánosa, a tartózkodási 
hely püspökének engedélyével. 

102. Szabályszerint melyik fél plébánosa elől/ kell kiilni 
a házasságot? 

A menyasszony plébánosa elölt. 

10.3. Mi mentesít e szabály alól? 

Minden igaz ok. 

104. Lehel-e pap nt'lkiil egyházilag érvényes házasságot 
kiilni? 

Igen : ha nagy nehézség nélkül nem lehet a 
plébános vagy püspök, vagy meghatalmazolt 
pap elé járulni, akkor a házasság két tanu clőll 
is érvényesen köthető : a) halálveszedelem 
csetén; b) ha erkölcsi hizonyoss{tg van affelől, 
hogy ez az állapot (hogy t. i. fizice nem lehet 
meghatalmazott pap elé járulni), még egy hó
napig fog tartani. 
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105. Ez a forma, mely s:erinl a llázassúgkölő nyilai
kozalol a házasságkötési hely sem erőszak, sem 
súlyos félelem által nem kényszeríteit plébánosá
nak kell a feleldől kél tanu előtt kivennie: kikre 
kötelező? 

Mind a latin egyházban kereszleltek vagy ltbba 
meglérlekre, akkor is, lia egymáskii:l, akkor is, 
ha keleli szerl. kalllolikussal vagy nem kal/w/ikus
sal kötnek l!á:asságol. 

106. Kikre nem kötelező? 

Azokra a nem kalllolikusokra, akik sohasem 
vollak katholikusok, ha egymás köz/ kötnek llázas
ságol. 

107. E: mindig így uo/t? 
Sem. 1918 máj. 19 előtt a vegyesházasságot 

hazánkban forma nélkül is lehetett kötni. 

108. Mi a házasságkötés s:erlarlása? 

2 H 

A pap előbb a völegénytől, aztán a meny
asszonytól megkérdi : nyilatkozzál az Isten és 
az anyaszentegyház színe előtt, akarod-e ezen 
jelenlevő N.-t törvényes házastársul hozzád 
venni, ígéred-e, hogy neki holtodig és holtáig 
mindenben hü akarsz lenni, úgy mint egy hü 
férj feleségének, ft'leség férjének az Isten paran
csolata szerint hű lenni köteles? Igenlő válaszok 
után mC'gáldja a gyűrííket, azután megáldja 
őkd, azután a stólával átköti hzüket c szavak
kal : üsszt>köllek ht•nnekket húzasságra nz 



Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. 
Végül előbb a vőlegény, aztán a menyasszony 
kezüket a feszülctre téve, örök hűséget esküsz
nek. 

10!) . .Mi a házasság ünnepélyes megáldása? 

Nászmise alatt, a jegyesek fölött mondandó 
külön imával való megáldása. Ez advent
vasárnapjától karácsonyig, hamvazó szerdától 
húsvétvasárnapig tilos, ami alól a püspök fel
mentést adhat. A házasság egyszerű megáldása 
az év minden szakában meg van engedve. 

109a) Kaphal-e az özvegy második házasságára ünne
pélyes áldást? 

A nő, akinek egyszer ünnepélyes áldás ada
tott, következ<> házasságokban nem kaphatja 
azt újból. 

ll O. j\J i a vegyeshá:asságkölés szer/ariása? 

Hazánkban a felmentéssel kötött vegyes
házasságot a plébános az összeadásnál swkásos 
egyszerű áldással m('gáldhatja, a nászmiséwl 
kapcsolatos ünnepélyes megáldást azonhan a 
püspök sem engedheti meg. Felm('ntés oélkül 
vegyesházasság katholikus pap előtt nem köt
hető ; a csak polgárilag vagy másvallású lelkész 
e W ll kölü! t vcgycsházassflg pccl.ig az Egyhúz 
SZ\'llli'ht·n érvt:•nv !den. 
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111. Szabad-e a papnak esketni, mielőll a felek igazol
ták, hogy a polgári házasságot már megkötötték? 

Ez az 1894: 31. t.-c. 123. §-a szerint bünte
tendő cselekmény, kivéve, ha az egyházi össze
adás az egyik fél közel halállal fenyegető beteg
ségében történt. 

112. Mi az a lelkiismereti házasság? 
Nagyon súlyos és sürgős okból a püspök meg

engedheti, hogy a házasság hirdetés nélkül, titok
ban, a közremüködő pap, a tanuk, a püspök és 
utódai és a másik házastár!i részéről is a titoktar
tás kötelességével köttessék s ne a házasulók 
szokásos anyakönyvében, hanem a püspöki 
titkos levéltárban őrzendő külön könyvben jc
gyeztessék fel. 

J1,3. Hol kell kölni a házasságot? 
A plébánia-templomhan; s csak a püspök 

vagy a plébános engedélyével szabad más 
lemplomban vagy kápolnában ; magánháznál 
házasságkötést a püspök csak rendkívüli esc then, 
igaz és észszerű okból ; papnevelő-intézet vagy 
apácák templomában vagy kápolnájában pedig 
csak sürgős szükségből engedhet meg. 

A házasság jogli.üvetli.ezményei. 

114. Minő kötelék származik a házasságból? 
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Az érvénycsen mcgkülölt házasságbúl tcrmó
szl'lt•ni•l rogvn üriiki\s és kiz:lrúlagns kiilelék 



származik, melynél fogva az egyik házasfél a 
másikhoz kötve van, úgyhogy, ha e kötelék 
fennállása alatt mással köti össze magát: házas
ságtörő. 

115. Miben áll a kereszlény házasság malasz/ja? 

A keresztény házasság a házasfeleknek ma
Iasztot ad, mely természetes szerelmüket tökéle
tesítse, a felbonthatlan egységet megerősítse s 
őket megszentelje. 

116. Mi a házasság első célja? 

A gyermeknemzés és az érzékiség megenge
dett módon való kielégítése. 

117. Mi köve/kezik ebből? 

A házastársak testi egyesülésre való kölcsö
nös joga és kötelessége, mely mindkét felet az 
érvényes házasságkötés percétől kezdve illeli, 
úgyhogy egyiknek sincs joga a másik beleegye
zése nélkül örökös szüzességet fogadni. 

118. 1\övetell!eti-e a lesti egyesülési az a fél, aki tudja, 
hogy házassága érvénytelen? 

Nemcsak ő nem követelheti, de a másik fél 
követelését sem teljesítheti. 

119. IJe ha csak kételye van a házasság érvénye felől? 

Akkor lelkipásztora tanácsát kell kikérnie. 
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120. Miben áll a férji hatalom? 

A házasság által a férj neje fölött férji hatal
mat nyert, melynek alapján közös lakóhelyüket 
ő határozza meg s a nő férjét követni tartozik; 
viszont a férj tartozik nejét ellartani s a nő férje 
rangját nyeri. 

121. Miben áll az atyai hatalom? 
A házasságból származó gyermekek fölölt a 

férj atyai hatalmat nyer, melynek alapján a 
gyermekek nevelését ő irányítja. 

122. Ki a törvényes gyermek? 
Törvényes az érvényes vagy véll házasságban fo

gantatoll vagy születell gyermek. 

123. Mi az a IJélt házasság? 

Az érvénytelen házasság vélt házasságnak 
mondatik, ha legalább az egyik fél részéről jó 
hiszemben köttetett. 

124. 1\Jikor lehel s:ó jóhiszeműségről? 
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Ha az Egyház színe előtt kötött házasságrtil 
lt•galáhh az egyik fél nem tudja, hogy az vala
mely bontó akadály folytán érvénytelen. Az 
ehben a jólliszemben érvényesnek vélt házas
ságból származó gyermek törvényes ; ha ellen
ben a házasság nem az Egyház színe előtt köt
tetett, úgy akkor is, ha mindkét fél érvényesnek 
véli a házasságot, e tévhiszem nem teheti az 



érvénytelen házasságból származó gyermeket 
törvényessé. 

li5. Mi az utólagos házasság hatása? 
A szülőknek utólagos házassága állal a házasság 

előtt s:iiletett gyermek törvényesílletik, hacsak a 
szülők egymás kö:t házasságra képesek vollak a 
foganiatás vagy a terhesség, vagy a születés idején. 
A házasulandóknak tehát, /w már gyermekük van, 
azt a jegyest!Í:sgálatnál a pitibánosnak meg kell 
mondaniok. 

126. Az utólagos házasság állali törvényesí/és bejegy
zésri hol kell kérn i? 

Azon a plébánián, ahol a gyermeket keresz
tették. 

127. Mit kell ehhez bemutatni? 
A gyermek keresztlevelét ; a szülök házasság

levelét ; a szülők nyilatkozatát, melyben a gy<'r
meket magukénak elismerik és két tanu nyilat
kozatát, melybcn tanusítják, hogy a szülők közt 
a gyermek születésckor házassági akadály nem 
forgott fenn. 

l:!H. Mi a teent/ő, ha t1egyes oallúsú luí:asulóknak van 
gyermckii/;.J 

M egegye:ésl kell kötniük, hogy há:assiÍg előtt 
sziiietett gyermekeik Lia/amennyien a katholikus 
vallást kövessék; mert ily megegyezés hiányában 
a gyermekek sztilöik vallását .nemök szerint 
fognák követni. 
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A házassúg fclhontása. 

12.'1. Mely szavakkal mondja ld Kriszlus a házassági 
kötelék felbonthatlanságát? 

.4mil lsten egybekötött, ember el ne válassZCJ. 
Máté XIX. 6. 

130. Mi bontja fel tehát kereszlények lesti egyesüléssei 
végrehajlolt ér11ényes házasságát? 

Csak a tényleg bekövetkezett halál. 

131. Mi a teendő. ha a házastárs halála halotitevéllel 
nem bizonyítható? 

Az özvegynek a holttányilvánítást az egyház
megyei hatóságtól kell kérnie, mely az összes 
körülmények mérlegelésével fogja megállapítani, 
hogy azok oly erkölcsi bizonyosságot nyuj ta
nak-e, hogy annak alapján a holttányilvánítás 
kimondható s az új házasságkötés megengcdhclő. 

JJ'l. JHi fiirlénik, ha a lwlllányilvrínítás tévesnek bi:o
ll!JLtl! 

A második házasság lcnnészell'sen érvény
tl'll'n lévén, az C'gyültélést ml'g kell szünlelniök. 

JJJ. Felbonthaló-e a lesti egyesütéssei még végre nrm 
lia j toll házasság? 
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Igen : l. Ünnepélyes szerzetesi fogadalom 
által ; 2. az Apostoli Széktöl bármelyik fél kérel
mére igaz okból adott felmentés által. 



134. Kinek az útján kell ezt kérni? 

A házasságkötési hely vagy a kérelmező lakó
helyének püspöke útján, akit aztán az Apostoli 
Szék az eljárásra felhatalmaz. Ha a végre nem 
hajtást a szabályszerűen folytatott orvosi vizs
gálat kétségtelenül bizonyítja, akkor a pápa a 
házasságot fel fogja bontani ; ha azonban a 
végre nem hajtást nem orvosi vizsgálat, hanem 
csak a felek esküje és tanuvallomások bizonyít
ják, akkor ez nehezen lesz elérhető, 

135. Miben áll az ú. n. privilegiwn Paulinum? 

A privilegium Paulinum abban áll, hogy ha 
nem keresztény házastársak egyike megkeresz
telkedik, a másik pedig megkérdeztetvén, nem 
hajlandó sem megkeresztelkedni, sem vele úgy 
együtt élni, hogy őt keresztény hitéhen ne 
háborgassa, akkor a keresztény fél jogot nyer 
új házasságkötésre, de csak katholikussat 

136. Mikor bontafik fel ez alapon az első házasság 
köteléke?. 

Csak akkor, mikor a megkeresztelkedett fél 
valóban új házasságot köt. 

137. Ki eszközli a nem-kereszlény fél megkérdezését? 

A ke~esztény fél püspöke, aki a nem-keresz
tény félnek gondolkodási időt kell engedjen, 
hozzátéve, hogy annak leteltével tagadó válasza 
fog vélelmeztetni. 
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138. Lehet-e e megkérdezés alól felmentési kapni? 

Ha a megkérdezés lehetetlen, hiábavaló vagy 
veszélyes volna, a pápa a megkérdezés alól fel.:. 
mentést adhat. 

139. Mikor nyer a keresztény fél jogot új házasság
kötésre? 

Ha a megkérdezésre a nem-keresztény fél 
kifejezetten vagy hallgatólag tagadó választ ad, 
vagy a megkérdezés az Apostoli Szék felhatal
mazásával mellöztetett. 

140. Mi képez okol az ágyiól-aszia/tól l'aló e/válásra? 

l. Házasságtörés ; 2. ha a másik fél nem
katholikus felekezethe lépett ; 3. ha gyermekü
ket nem-katholikus vallásban neveli ; 4. ha 
bűnös és gyalázatos életet él ; 5. ha a másik
nak súlyos lelki vagy testi veszedelmet okoz ; 
6. ha kegyetlenkedésével az együttélést nagyon 
nehézzé trszi; 7. ha házastársát hűtlenül el
hagyja vagy a házastársi kötelességet nem tel-
jesíti. · 

141. Csak püspöki íléletiel lehel ezen és hasonló okok 
alapján elválni? 

Ha az ok nyilvánvaló, az ártatlan fél ön
hatalmúlag is clválhat, de ez esetben a váló 
ok megszüntével köteles visszatérni házas
társához ; míg ha a válást a püspök mondta 
ki, az ártallan fél a visszatérésre a váló 



ok megszüntével is csak püspöki ítélettel kö
telezhető. 

142. Mit jelent tehát az ágytól-asztaltól való elválás? 

A házasélet felbontását a kötelék épségben 
tartása mellett, úgyhogy a másik házastárs éle
tében új házasságot egyik sem köthet. 

143. Kinek ítélendők a gyermekek? 

Az ártatlan félnek ; ha pedig az egyik fél 
nem-katholikus, a katholikus félnek ; ha csak 
a püspök a gyermekek érdekében máskép nem 
határoz. 

A házasság törvényesílése. 

144. Mi okból lehet egy házasság érvénytelen? 

A házasság érvénytelen lehet: l. Bontó aka
dály ; 2. szándék hiánya ; 3. formahiány alapján. 

145. Mi a teendő, ha egy házasságról kiderül, hogy 
érvénytelen? 

Ha lehetséges, az eredetileg érvénytelenül 
kötött házasságot utólag törvényesíteni kell. 

146. Mi szükséges a bontó akadály alapján érvényielen 
házasság törvényesítéséhezi 

Az akadály megszünte vagy az alól nyert 
felmentés, azután a házasságkötési szándék meg
újítása. 
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147. Mely házasságo/ nem lehel semmikép se lörvénye
síleni? 

Az egyenesági vagy elsőfokú oldalági vér
rokonság alapján érvénytelen házasságot, mert 
ez az akadály se meg nem szünhet, sem az alól 
felmentés nem nyerhető. 

148. Mely akadályok szünhelnek meg? 
A fennálló házassági kötelék a házastárs halá

lával, a nősztehetetlenség, annak orvosi műtét 
által való elhárításával, a korhiány a törvényes 
kor elértével, a valláskülönbség a nem-keresztény 
fél megkeresztelkedésével, a nőrablás a nő biz
tonságba helyezéséveL 

149. Ha az akadály megszünl vagy felmentés állal 
e/hárítlatoll, ezzel a házasság már érvényessé lesz? 

Nem ; hanem a felek képesíhte lesznek, hogy 
most már akadálytalan házasságukat házasság
kötési szándékuk megújítása által érvényesen 
megkössék. 

150. Hogy kell a szándék megújUásának történnie? 
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Ha az akadály nyilvános volt, a beleegyezést 
mindkét félnek a plébános és két tanu előtt kell 
megújítania ; ha titkos, elég ha az akadályról 
tudó fél beleegyezését magában titokban meg
újítja (feltéve, hogy a másiknak beleegyezése 
még fennáll ; mert ha azt visszavonta s nem 
akarja megújítani, akkor a házasság nem tür
vényesithető). 



151. Mi szükséges a házasságkötési szándék hiánya, 
tévedés, kényszer, a kikötöli jelté/el hiánya alap
jim érvényielen házasság törvényesíléséhez? 

A tévedését felismerő, a kényszer alól fel
szabadult, a feltételtől elállott fél szándékának 
megújítása, aminek, ha a szándék hiánya, a 
tévedés, a kényszer, a feltétel kikötése nyilvá
nos volt, a plébános és két tanu előtt kell tör
ténnie. 

152. Mi szükséges a formahiány joly/án érvénytelen 
házasság lörvényesíléséhe:? 

Annak forma szerint való újra megkötése. 

153. Mil jeleni a gyökerében való törvényesítés? 

Ha a bontó akadály vagy formahiány alap
ján érvénytelen házasság törvényesitése a szán
dék megújítása által nem lehetséges, mert az 
a fél, akinek szándékát meg kellene újitani, már 
meghalt vagy félő, hogy nem fogná szándékát 
megújítani vagy közérdek követeli, hogy vala
mely országban tömegesen érvénytelenül kötött 
házasságok törvényesíttessenek, -akkor a pápa 
a házasságo/ gyökerében törvényesílheli, azaz a 
szándék megúfíiása nélkül a kc:dellől fogva érvé
nyes házasság joghatályával mhá:hatja fel. 

154. illi szükséges a gyökerében va!ó lür~~ényesítéshez? 

1. Hogy az akadály, mrlynek folyt.án a házas
ság érvénytelenül köttetett, ne alapuljon isteni 
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vagy természetjogon ; 2. hogy a felek kölcsö- . 
nös megegyezése valóban házasságkötésre irá
nyult és e megegyezést egyik fél se vonta 
vissza ; 3. komoly és sürgős ok. 

A házassági per. 

155. J(i a házassági per illetékes birája? 

Házassági ügyekben illetékes bíró annak a 
helynek püspöke, ahol a házasság köttetett, 
vagy ahol alperesnek vagy, ha az egyik fél 
nem-katholikus, a katholikus félnek lakóhelye 
van. 

155a) Ki által gyakorolja a piispök a házassági per
ben való bíráskodás!? 

Háromtagú szentszéki biróság által. 

156. l\ ihez lehet a piispök í/il ele ellen fellebbezni? 

Az érsekhez, attól a pápához. Az egri érsek
től a primáshoz, attól a pápához. 

157. 1\.i lúmadhatja meg a házasság érvényét? 
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l. :\Iaguk a házastársak minden perben, 
hacsak nl'm maguk az okai az akadálynak ; 
2. a szentszéki ügyész a természeténél fogva 
nyilvános akadály alapján ; 3. mások a házas
ságot nE>m támadhatják meg, hanem annak 
én·énytclcnségét a püspöknek vagy szentszéki 
ügyészm'k feljrlenthetik. 



158. 1Vlely akadályok természelüknél fogva nyilvánosak? 

A korhiány, fennálló kötelék, törvényes házas
ságból származó vérrokonság és sógorság, lelki 
rokonság, valláskülönbség, egyházi rend, ünne
pélyes fogadalom, birói ítélettel megállapított 
bűntény és az érvénytelen házasságból származó 
köztisztesség. 

159. Jlely akadályok természetiiknél fogva titkosak? 

A törvénytelen rokonság, nősztehetetlenség, 
nőrablás, hírói itélettel meg nem állapított bűn
tény, vadházasságból származó köztisztesség, 
tévedés, kényszer, kikötött feltétel hiánya. Ez 
alapon a házasságot csak az a házastárs támad
hatja meg, aki maga nem oka az akadálynak. 

160. Ki lehet az egyházi bíróság előtt ügyvéd? 

Az ügyvédnek katholikusnak, nagykorúnak, 
jóhírnevűnek, kánonjogi doktornak s a püspök 
által approbállnak kell lennie ; pap is lehet. 

161. Jú s:övege:i a felekhez ó a tanukho: intézendő 
kérdéseket? 

A házasságvédő. 

162. Mit kell a: egyluí=i birónak megkisérelnie? 
Ráhirni a feleket a házasság törvényesítésére· 

163. Jli az a jogi vélelem? 
Bizonytalan dolog valószínű következtetése, 

mely ft>lmrnt n bizonyítás terhe.alól, úgy hogy, 
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ha az ellenkező be nem bizonyíttatik, az ítélet 
annak javára kell szóljon, aki mellett szól e jogi 
vélelem. 

164. Mi melletl szól a házassági perben jogi vélelem? 

l. A házasság érvényessége mellett ; 2. a 
házasság végrehajtása mellett; 3. a keresztség 
érvényessége mellett ; 4. amellett, hogy a házas
ságkötő felek a házasság lényegével tisztában 
voltak ; 5. amellett, hogy a házasságkötésnél 
használt szavak a benső szándékot fejezték 
ki ; 6. a házasságkötési szándék további fenn
állása mellett; 7. a közokiratok hitelessége 
mellett.. 

165. Mil kell felperesnek bizonyítania korhiány alap
ján indított köteléld perben? 

Azt, hogy a házasságkötéskor a férfi még 
nem volt 16, vagy a nő 14 éves: ez a házas
ságlevél és keresztlevél összevetéséből meg
állapítható. 

166. Mil kell bizonyítania nős=leheteilenség alapján 
indítolt perben? 
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Azt, hogy a felek egymással a nemzésre alkal
mas testi egyesülés megengedett módon val& 
végrehajtásra képtelenek, e képtelenség már a 
házasságkötést megelőzőleg fennforgott s élel
veszélyes műtét nélkül el nem hárítható : ez 
orvosi vizsgálat által bizonyítható. 



167. Mit kell bizonyítania fennálló kötelék alapján 
indított perben? 

Azt, hogy a házasságkötéskor az egyik fél 
előbbi érvényesen kötött házassága még fenn
állott. 

168. Valláskülönbség alapján indítolt perben? 

Ha a házasság még 1918 május 19. előtt köt
tetett, akkor azt, hogy a házasságkötéskor az 
egyik fél meg volt, a másik nem volt érvénye
sen keresztelve; ha már 1918 május 19. után, 
akkor azt, hogy az egyik nem volt érvényesen 
keresztelve, az érvényesen keresztelt pedig 
katholikus volt. 

169. Az egyházi rend akadálya alapján inditott perben? 

Azt, hogy a házasságkötéskor a férfi felszen
telt alszerpap volt. 

170. Az ünnepélyes fogadalom akadálya alapján indí
tolt perben J 

Azt, hogy a házasságkötéskor akár a férfi, 
akár a nő az Apost. Szék által jóváhagyott szer
zetesrend ünnepélyes, vagy a férfi a Jézus tár
sasága egyszerű fogadalmasa volt. 

l i l. Sörab/ás alapján indítolt perben? 

Azt, hogy a férfi a nőt házasságkötés céljából 
elrabolta vagy erőszakosan letartóztatta. 
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172. Házassági ígéretlel vagy házasságkötés kísérlelé
vel kapcsolatos házasságtörés akadálya alapján 
indítotl perben? 

Azt, hogy a felek egymással házasságtörést 
követtek el s a házastárs halála esetére egy
másnak házasságot ígértek, vagy még a törvé
nyes házasság tartama alatt egymással házas
ságot kötöttek. 

173. Hitvesgyilkossággal kapcsolatos házasságtörés aka
dálya alapján indított perben? 

Azt, hogy a felek egymással házasságtörést 
követtek el és egyiköjük, akár saját, akár a 
másik fél házastársát megölte. 

174. Hitvesgyilkosságban való részesség akadálya alap
ján indítolt perben? 

Azt, hogy a felek az. egyik fél előbbi házas
társának megölésében részesek. 

liJ. \·érrokonság akadálya alapján indítolt perben? 
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Ha a házasság 1918 május 19. után köttetett. 
akkor azt, hogy a felek egymással legalább is 
:~-ik fokon rokonole Ha még 1918 május 19. 
t'IÖtt, akkor vagy azt, hogy 4-ik fokon rokonok. 
vagy azt, hogy csak egyszerű rokonság alól kap
tak felmentést, holott a rokonság kétszeres volt. 
ami a házasságlevelek és keresztlevelek alapjiln 
összt'á Ilitol t rsa lá d fa által h izonyit ha tó. 



176. Sógorsúg akadálya alapján indítoU perben? 
Ha a házasság 1918 május 19. után köttetett, 

akkor azt, hogy a felek vagy egyeneságon hár
milyen vagy oldalágon 2-ik fokon törvényes 
sógorok; ha még 1918 május 19. előtt, akkor 
azt, hogy a felek 4-ik fokon törvényes vagy 2-ik 
fokon törvénytelen sógorok. 

177. Köztisztesség akadálya alapján indítolt perben? 
Ha a házasság 1918 május 19. után köttetett, 

·akkor azt, hogy a férfi a nőnek vagy a nő a 
férfinek egyenesági első vagy másodfokú vér
rokonával érvénytelen házasságban vagy nyil
vános vadházasságban élt. Ha még 1918 máj us 
19. előtt, akkor azt, hogy a férfi a nőnek vagy 
a nő a férfinek elsőfokú rokonával el volt 
jegyezve vagy negyedfokú rokonával végre nem 
hajtott házasságban élt. 

li 8. Lelki rokonság akadálya alapján indíloll perben? 
Ha a házasság 1918 május 19. után köttetett, 

akkor azt, hogy a felek egyike a másikat keresz
telte vagy egyik a másiknak keresztszülője. Ha 
1918 május 19. előtt, akkor azt, hogy egyik a 
másikat vagy annak gyermekét keresztelte, 
vagy egyik a másiknak, vagy gyermekének 
kereszt- vagy bérmaszülöje. 

1f9. S:ándék hiánya alapján inditoll perben? 
Azt. hogy a házasságkötéskor az egyik fél 

dnwhajos, részeg, vagy önkívületben volt, vagy 
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szándéka többférjű, többnejű, felbontható, a 
testi egyesülés jogát kizáró viszonyra vagy csak 
látszólagos házasságkötésre irányult. 

180. Tévedés alapján indított perben? 
Azt, hogy az egyik fél nem ugyanazzal a sze

méllyel kötött házasságot, akivel akart. 

181. Kényszer alapján indított perben? 
Azt, hogy az egyik fél a házasságot kívülről 

jogtalanul okozott súlyos félelemből kötötte. 

182. Megbízott által kötölt házasság érvénytelenítése 
iránti perben? 

Vagy azt, hogy a megbízás érvénytelen volt, 
vagy azt, hogy a házasságkötésnél nem maga a 
megbízott szerepelt. 

183. Fellételes házasságkötés érvénytelenítése iránti 
perben? 

Vagy azt, hogy a felek a házasság lényegével 
ellenkező feltételt kötöttek ki, vagy, hogy az 
egyik fél a másik által kikötött feltételt nem 
fogadta cl, vagy azt, hogy a kikötött feltétd 
töbhé be nem következhet. 

184. Formahiány alapján indított perben? 
Ha a házasság 1918 május 19. után köttetett, 

akkor azt, hogy az eskető lelkész nem volt arra 
jogosítva ; vagy erőszak, vagy súlyos félelem 
által kényszerítve volt jelen ; vagy nem kér
th•zte a felek házasságkötési szándékát. Ha a 



házasság 1908 április 19. után köttetett és mind
ketten katholikusok, akkor ugyanezt. Ha még 
1908 április 19. előtt és mindketten katholikusok, 
akkor azt, hogy az eskető lelkész nem volt sem 
az egyik fél lakóhelyének plébánosa, sem attól 
felhatalmazott. Vegyesházasság azonban, ha 
még 1918 május 19. előtt köttetett, formahiány 
alapján nem érvényteleníthető, mert a vegyes
házasság hazánkban 1918 május 19. előtt forma 
nélkül is érvényesen köthető volt. 

185. Mil kell bizonyílania a kérelmezőnek a végre nem 
hajlolt házasság felbontása iránti perben? 

Azt, hogy a házasság végre nem hajtatott s 
annak felbontására igaz oka van. 

186. Mikor tűzheli ki a bíróság az ítélethirdetést? 

Ha a házasságvédő kijelentette, hogy több 
észrevétele nincs. 

187. Mikor mondhatja ki a házasságot érvénytelennek? 

Csak ha az iratokból és bizonyítékokból merí
tett erkölcsi bizonyossága van afelől, hogy igaz
ság szerint az ügy így döntendő el. Ha ezt a 
bizonyosságot megszerezni nem tudja, azt kell 
kimondania, hogy a házasság érvénytelensége 
nincs bebizonyítva. 

188. /(öleles-e a házasságvédő a házasságot érvény
Mennek kimondó elsőfokú í/élet _ellen fellebbe:ni? 

Igen. 
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189. És két egybehangzó ítélet ellen? 

Nem köteles, de jogában áll. 

190. Mikor köthetnek a felek új házasságot? 

Ha sem alperes, sem a házasságvédő nem 
fellebbez, az ítélethirdetéstől számított 10 nap 
elteltével. 

191. Mikor lehetséges perújítás? 

Házassági ügyben a perújítás mindig lehet
séges, ha súlyos új bizonyítékok merülnek fel. 

192. Lehet-e a házasság érvénytelenségét peres eljárás 
nélkül megállapítani? 

Ha elvált katholikus jelentkezik házasság
kötésre, aki esküvel és a keresztelési hely plébá
nosának tanusítványával bizonyítja, hogy pol
gári házasságát egyházilag nem kötötte meg, 
úgy e házasság érvénytelenítése iránt nem szük
séges pert indítani, hanem maga a jegyesvizs
gálatot végző plébános állapíthatja meg, hogy 
az előbbi házasság egyházilag érvénytelen lévén. 
nem képezi akadályát a most kötendő egyházi 
házasságnak. Ha azonban a házasság még 1918 
máj us 19. előtt köttetett, úgy e szabály csak 
akkor alkalmazható, ha a másik fél is katho
likus volt. 






	Cím
	Bevezetés
	A házasságkötés előzményei
	A házassági akadályok
	A tiltó akadályok
	A bontó akadályok
	A házassági megegyezés
	A házasságkötés formája
	A házasság jogkövetkezményei
	A házasság felbontása
	A házasság törvényessége
	A házassági per



