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AZ ÍTÉLKEZÉS JOGA AZ EGYHÁZBAN

- Szükséges-e fegyelmezés az egyházban?

1Kor 11,32: „mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal 

együtt el ne kárhoztassunk”.

Kálvin: inkább az ember megkorcsosult lelkének rehabilitációjára, 

mintsem teljes elszigetelésére szolgál; „a fegyelem az egyház 

testében az idegek húrját tölti be”.

- Kálvin tehát az egyházfegyelemre nem csak egy időzített, pusztán 

valamilyen magatartásra adott reakcióként tekintett (amely már maga a 

fegyelmezés), hanem az egyházban jelenlévő olyan állandó állapotra is, 

amely jelzéseivel szinten tartja a bibliai értékeket a személyes és 

közösségi élet színterén (ez pedig már a fegyelem).

- Az egyházfegyelem hármas célja (Reinhold Hedtke):

A) Védelmezi Krisztus tekintélyét az egyház és a világ előtt; az 

egyház tagjaiban is legyen szent (1Pt 1,16).

B) Az egyház szentségének és tisztaságának védelme, mivel az 

egyház a szentek közössége (az igaz egyház jeleinek védelme).

C) Az egyházfegyelem a bűnös megmentését is szolgálja.

- Az egyházfegyelem a kálvinizmus közvetítésével az igaz egyház 3. 

ismeretőjelévé vált.



BIBLIAI ALAPOK

- Az egyházfegyelem sosem az emberektől való félelem alapzatára épül, 

hanem az istenfélelemre: „ha embertől féltek, az kigúnyol titeket; ha 

Istentől, maguk előtt az emberek előtt is tiszteletesek lesztek” (Kálvin).

- Az egyházfegyelmi jog alkalmazását a bírói jog biztosítja.

- ÓSZ-ÚSZ: a bírói jog a közösségben a kompromisszum és a végső 

megoldás erejeként jelenik meg (1Sám 24,16), de Isten az emberi 

bíráskodást követő végső felülvizsgálóként (iudex supremus) van jelen.

- Isten, mint bíró, a kulcsok hatalmának legfőbb tulajonosa, és megadja a 

jogot az egyház bíráinak, hogy a ius Christire apellálva mennyekig ható 

hatállyal határozzanak.

DE: amit az ember mostantól fogva a jog alapján eldöntött, azt Isten az    

utolsó pillanatban is eldöntheti kegyelemből → igazság koronája (2Tim 4,8).

- Az ítélkezés joga (Mt 7,1): „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek”

• Jézus radikalizmusa megszüntet minden egyéni ítélkezést, és azt a   

gyülekezet kezébe adja.

• Nincs definitíve emberek szerinti ítélet, csak Isten szerinti van   

(eszkatológiailag senki sem ítélhető el).

• Mindenki egyazon ítélet alatt van Isten előtt, de mindenki kötelessége a 

kritsztokratikus állapotot fenntartani e földön.



AZ SZRKE BÍRÁSKODÁSA I.

- Anyagi jogforrások: Alkotmány (VIII. fejezet)

2/2006-os tv. az Egyetemes Egyházi Bíróságról

IV. szabályrendelet (törvényerejű)

- Alkotmány: • meghatározza az egyház bírói hatalmát

• bírósági szakok: egyházfegyelmi és egyházigazgatási

• megállapíta a hármas fokozatú bírósági rendszert

• megállapítja az egyházi tisztségviselők vétségeit:
a) olyan bűncselekmény elkövetése, amely az állami törvényekbe ütközik és a társadalomra 

nézve veszélyes;

b) az egyházalkotmány vagy a szabályrendeletek megsértése;

c) olyan szándékos cselekedet elkövetése, amely az Egyházat megkárosította;

d) olyan cselekedet elkövetése vagy olyan mulasztás, amely a vallásos érzületbe vagy a 

jóerkölcsbe ütközik;

e) ellenszegülés, ellenkezés vagy izgatás az egyházi hatóságoknak az állami törvényekkel 

összhangban kiadott rendeletével vagy intézkedésével szemben;

f) a vallás vagy egyházi hatóság kigúnyolása;

g) hamis vádaskodás egyházi hatóság előtt;

h) lelkészeknek és más egyházi tisztségviselőknek a nyilvánosság előtt történt olyan 

cselekedete, nyilatkozata, tanítása vagy írása, amely a hivatali esküjükkel vagy az állami 

törvényekkel ellenkezik;

i) segédlelkészek vagy léviták olyan cselekedete, amely az egyházközség nyugalmát 

megzavarja;

j) ha a lelkipásztor vagy más egyházi tisztségviselő az egyházalkotmányt megsérti, 

szándékos mulasztásával vagy kötelessége mellőzésével az egyházközségnek vagy az 

Egyetemes Egyháznak ártalmára van.



AZ SZRKE BÍRÁSKODÁSA II.

• megállapítja az egyháztagok fegyelmi vétségeit:

…minden olyan cselekedet vagy mulasztás, amely a vallásos érzülettel, a jóerkölccsel és az 

egyháztagság feltételeivel ellenkezik, továbbá az egyházi hatóság irányában tanúsított 

tiszteletlenség és ellenszegülés, ha az egyházi hatóság az állami törvényekkel összhangban 

jár el.

• megállapítja a kiszabható büntetéseket egyházi tisztviselőknél:
a) feddés;

b) a választójogtól való megfosztás (1–5 évre);

c) a viselt hivatalból való elmozdítás;

d) a viselt hivatal elvesztése;

e) az Egyházból való kizárás.

• megállapítja a kiszabható a büntetéseket az egyháztagoknál:
a) feddés;

b) a választójogtól való megfosztás (1–5 évre);

c) az Egyházból való kizárás.

• megbocsátási záradék megfogalmazása.

- 2/2006-os tv.: az EEB szervezete és hatásköre

• eljáró tanács (5 tag) és teljes tanács (ZST tagjai és póttagjai)

• másodfokú fellebbviteli szint

• első fokon: egyházmegyei, egyetemes egyházi tisztségviselők

• egyházmegyék közti vitás ügyek (egyházigazgatási szakban)

• egyetemes egyházi tisztségviselők választása elleni panaszok 

elbírálása 



AZ SZRKE BÍRÁSKODÁSÁNAK ELJÁRÁSJOGA (IV. SZR)

- A bírósági szintek és szervezetek megállapítása:

• egyházközségi → presbitérium

• egyházmegyei → választott bírók

• egyetemes egyházi → tisztségkövetkezetes bírók

• (küldött bíróság → Zsinati Elnökség)

- Az ügyek 90%-a az egyházmegyei szinten folyik.

- Az egyházmegyei bíróság eljárása:

• előkészítő eljárás: panaszlevél (vagy hivatalból), a panaszlott 

nyilatkozattétele, ügyészi nyilatkozat a vád birtokbavételéről, 

ügyészi (és panaszos) indítvány a vizsgálatra, a felek egyezségre 

invitálása. 

• vizsgálati szakasz: vizsgálóbiztos kinvezése, vizsgálódás, 

jelentéstevés a bíróság lelkészi elnökének, áttevés az ügyészhez.

• tárgyalás: függően az összegyűjtött bizonyítási eszközök 

értékelhetőségétől, idézés, 5 tagú tanács felállítása, előadó-bíró 

kijelölése, érdekeltségi felhívás, bizonyítás (tanúk, tárgyi eszközök 

bemutatása), jegyzőkönyvezés.

• ítélethozatal: ítélet vagy végzés, fellebbezési kioktatás 

kötelezettsége, helyben szóban vagy írásbeli kihirdetés.



AZ SZRKE BÍRÁSKODÁSÁNAK ELJÁRÁSJOGA (IV. SZR)

• fellebbezés: az érdekelt felek az első fokú bíróság lelkészi 

elnökénél, 15 nap alatt, írásban, áttételezés a másodfokú 

bírósághoz az ügy irataival együtt.

• perújítás: (a) ha a perújító fél az alapperben nem használt olyan 

új bizonyítékot mutat fel, mely az ügy lényegére vonatkozik, és amelyre 

nézve valószínűvé teszi, hogy az alapperben nem használhatta; (b) 

ha valamely olyan ténynek a valódisága, amelyre az alapperbeli 

ítélet alapítva volt, polgári vagy büntetőbírósági jogerős ítélettel 

megcáfoltatott.

• végrehajtás: Zsinati Tanács.

• felfüggesztés: közbotrányos ügyek esetében az ügy elintézéséig.

- Elévülés: 

• Az elévülés akkor áll be, ha a fegyelmi vétség alapját képező 

cselekmény, vagy mulasztás elkövetésétől a panasz beadásáig 5 év 

eltelt.

• Az egyházigazgatási eljárás alá tartozó igények, amennyiben az 

egyházi jogszabály másként nem rendelkezik, az igény keletkezésétől 

vagy érvényesíthetőségétől számított 3 év alatt évülnek el.

JÖVŐBELI CÉL: Új, egységes bírósági törvény megalkotása.



KÖSZÖNÖM

A FIGYELMET!


