
ót. "Az emberek közötti törvényes különbségek ellenére a személyiség azo
nos méltósága megköveteli, hogy igazságosabb ésemberibb életfeltételekhez
jusson mindenki; hogy a magán- és közintézmények törekedjenek arra, hogy
az emberi sorsot és tisztességet szolgálják" (GS 29,3.4) Az társadalmi tekin
télyről,.a közjórol ésa minden embert, a legnyomorultabbat is megillető mél
tóságról szóló elvet elvetették a liberalizmus politikai-társadalmi rend
szerében. A totalitárius rendszerek pedig egyszerúen tudomást sem vet!ek
róla. Ez az igazság azonban nem összeegyeztethetetlen a szabadsággal. Ep
pen ellenkezőleg, azt szilárdítja meg.

Kinyilatkoztatott vallás, társadalmi igazságosság és emberi személyiség 
megannyi hangsúlyos fogalom az európai tapasztalatban. Isten, felebarát és
az egyes ember: megannyi neuralgikus pont az egész gondolkodás s az élet
számára. Ezek !dőnkéntkegyetlenülleleplezik a társadalmi-politikai liberaliz
mus korlátait. Altalánosabban véve: kijelölik szabadságunk feladatait.

A II. Vatikáni zsinat tanítása a vallásszabadságról, a társadalmi igazságos
ságról és az emberi méltóságról bevilágítja előttünk a szabadság útját. Har
cainkban és megprébáltatásaínkban megerősödve itt megtaláljuk a minket
megszabadító Igazság bizonyítékait. A szabadságért lettetek szabadok. (Gal5,l)

Ambrus Gabriella fordítása

ERDÓPÉTER

Méltányosság a mai egyházjogban

Mindnyájan ismerünk olyan helyzeteket, amikor egy összefüggésból kiragadott
egyházi törvény betű szerinti alkalmazása ellenkezne természetes jóérzésünkkel
vagy épp a keresztény erkölcsi felfogással. Valóban ilyen merev volna az egy
házi jog? Vagy magának az egyházjognak a rendszerén belül is vannak megol
dások ezekre a dilemmákra?

Az újabb keresztény filozófiai és erkölcsteológiai kutatások meglehetősen

nagy érdeklődésselvizsgálják, hogy mit jelentett a méltányosság (epikeia) fo
galma a filozófia és a teológia történetének különböző korszakaiban. Ennek
az igyekezetnek az egyik fő ösztönzéje az a kérdés, hogy hogyan bánjunk
felelősségteljesenaz emberi cselekvést szabályozó normékkal.' A norrnákkal
általában. Az a nagyszámú egyházjogi írás is, mely az utóbbi években erről

a témáról megjelent, főként a történ~lmi, filozófiai és teológiai határkérdése
ket állította figyelme középpontjába .

A hatályos egyházjog számára azonban ez a kérdés elsősorbanúgy merül
fel, mint az Egyházi Törvénykönyv bizonyos kánonjai magyarázatának prob
lémája. Főként azoknak a kánonoknak az értelmét kell tisztázni, amelyekben
az aequitas (méltányosság), az aequus (méltányos) vagy az aeque (méltányosan,
egyenlően) kifejezés előfordul. Az alábbiakban azt vizsgáljuk, mi a jelentése
és a szerepe a méltányosság jogintézmények a mai katolikus egyházjogban, minde
nekelőtt a latin egyház törvénykönyvében, a Codex Iuris Canoniciben.
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1örténeti háttér

A méltányosság (aequitas) kánoni fogalmában főként az arisztotelészi és a római
jogi gondolatvilág örökségét szokás látni3. Ehhez azonban hozzá kell fúznünk,
hogy az epikeia már Platónnál jogi elvként jelent meg4

, mivel a valódi ~enlő
séggel esett egybe, Bernhard Wichert legújabb kutatásai és szintézise szerint
Platón epikeia-fogalmát a következőképpen vázolhatjuk:

Platón számára az egyenlőség a jog célja, őselve és lényege. Az így felfo
gott epikeia nem eltérés a jogtól, hanem a megbomlott egyensúly helyreállí
tása olyan esetekben, amikor a tételes jogszabályok szigorú alkalmazása eltér
az ideális ígazsagosségtól", A platóni epikeia tehát a tökéletes igazságosságot
és a valódi egyenlőséget érvényesíti olyan helyzetekben, amikor a törvény
szerinti igazságosság méltánytalan lenne. Az igazi egyenlőséggel, a teljes
igazságossággal, és így a valódi ideális joggal való ewbeesés pedig lehetövé
tette az epikeiának magával Istennel való azonosítását, Ezzel Platón szellem
történetileg előkészítette azt, amit később a római jog középkorí glosszátorai
teljes világossággal megfogalmaztak, nevezetesen, hogy az aequitas Istennel
azonos. Amint a Prágai Töredék névtelen bolognai glosszája mondja: "Nihil
enim aliud est aequitas quam Deus" (a méltányosság nem más, mint Isten)8,

Es éppen ez adja - Pio Fedele meggyőző megállapítása szerint - a ká
noni méltányosság (aequitas canonica) sajátos jelentését. Ezt a méltányosságot
Isten szinonimájának tekintik9

. Mivel pedig a római jog középkori magyará
zói a Sevillai Szent Izidor10 által közvetített hagyomány' fonalát felvéve a
természetet, sőt a természetjogot is Istennel azonosították11, a mai egyházjo
gászok is Istenben fedezhetik fel az aequitas és a természetjog vonatkozási
pontját, benne ugyanis e két dolog már egybeesik12.

A mondottak értelmében Platónnál az epikeián az egyedi esetekre vonatko
zó igazságosságot érthetünk, melynek azonban még nincs meg kifejezetten a
jóindulatú magyarázatot vagy alkalmazást tartalmazó későbbi jelentése13, Te
hát az eipkeia jelentését - akárcsak a későbbi latin aequitasét - semmiképp
sem korlátozhatjuk úgy, hogy az puszta magyarázati szabályt jelöljön. mely
az általános törvény szigorát enyhíti az egyedi esetben14, A platóni epikeia
nem korlátozódik a jogszabályok engedékeny magyarázatára. Az engedé
kenység az epikeiának csak az egyik oldala.

Platónnál az epikeia nem áll kívül a jogon, hanem a tételes joggal szemben
álló saját jogi réteget képvisel, akárcsak a kései római jogban, ahol a ius struc
tum (szorosan vett jog) és a ius aequum (méltányos jog) mint ellentétek jelen
nek meg. Ettől eltér a klasszikus római jog szemlélete, melyben az aequitas a
tételes jog belső elemeként szerepel''.

Méltányosság az 1983-asEgyházi Törvénykönyvben

Az új Codex szóhasználatának helyes megértése kedvéért vessünk egypillantást
közvetlen elődjének, az 1917-es Egyházi Tórvény"könyunek a nyelvezetére.

I<laus Mörsdorf híres összefoglalása szerint16 a régi 10rvénykönyvben a ter
mészetes méltányosság (aequitas naturalis), a kánoni méltányosság (aequitas
canonica) és a méltányosság a természetjogi fogalmak közé tartoztak. Az aequitas
kifejezéstegyrészt szó szerint egységességnek, egyformaságnak, egyenlőségnek
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értelmezték, másrészt a Codexben sajátos, a római jogászoktól ísmert értelern
bena méltányosság megjelölésére is használták, különösen minden jelző nélküli
alakjában vagy a természetes méltányosság formájában. Az abszolút jogegyen
lőség kifejezésére néha, bár főleg a 10rvénykönyvön kívül, másik szót (aequali
tJlS) alkalmaztak. Az aequus melléknév hol egyenlőt, hol megfelelőt, hol méltá
nyost jelentett. A határoz6sz6i alak(eeque) többnyire a jogegyenlőség kifejezésére
szolgált. Az aequum főnévi alak a 10rvénykönyvben mindig a bon~mmal együtt
fordult elő, és utasítást fejezett ki méltányosság szerinti döntésrel .

Valamivel vitatottabb volt a kánoni méltányosság értelme például a 20.
kánonban. Egyesek szerint ez a fogalom a jog tartalmára vonatkozott, a ter
mészetes métányosság pedig a módszerre utalt. Más szerzők ezzel szemben
azt hozták fel, hogy mind a nem alkalmazott kánoni méltányosság, mind
pedig a normaöv alapot nélkülöző természetes méltányosság haszontalan
lenne. Ismét mások a kánoni méltányosságon a törvényi analógiát, vagyis a
hasonló esetekre hozott törvények alkalmazását, illetve a jogi analógiát, va
gyis a jog általános elveinek alkalmazását értették, a természetes méltányos
ságban viszont magát a természetjogot látták. Olyan egyházjogászok is vol
tak - például Eduard Eichmann -, akik a kánoni méltányosságot részben
természetjogból, részben a konkrét tételes jogrend szelleméből összetevődő

jogintézménynek tekintették. Szerintük a kánoni méltányosság követése azt
jelenti, hogy az azonos vagy hasonló jogviszonyok egyenlő jogi kezelésére az
egyházi jog szellemének és lelkénet megfelelőenaz egyetemes jogi elvek alkal
mazása során tekintettel vagyunk' . Ebben az összefüggésben a kánoni méltá
nyosságot a me1tányosan alkalmawtt jogi analógiával lehet azonosítani.

J\ latin egyház hatályos 10rvénykönyvében az aequitas szó hétszer fordul
elől. A hozzá tartozó melléknév (aequus) és annak főnévi formája (aequum)
tiz~ét helyen található20

. Az aeque határozószó pedig csak négyszer szere
pel 1. Ezek közül is háromszor "egyaránt", "egyformán" a jelentése,22éscsak
egyetlen helyen fordítják "méltányosan" értelemben.

Az aequitas főnevet viszont mindig méltányosságnak fordítják. Mégis, ez a
szó az Egyházi Törvénykönyvben három különbözőmódon jelenik meg. Jelző
nélkül a szerzetesjogban kétszer és egy ízben másutt is a szeretettel össze
függésben kerül elő (686. k. 3 §, 702. k. 2 §, 222. k. 1 §). Szerepe az, hogy
segítségével a törvényhozó az erkölcsi normára utal. Vagyis amikor ezeken
a helyeken a kánon méltányosságot ír elő, ezzel utasítást ad, hogy az adott
kérdésben a jogalkalmazás folyamatába mintegy jogi normaként kapcsoljuk
be az erkölcs szabályait. Ennyiben itt nem pusztán arról van szö, hogy az
embernek mindig erkölcsileg helyesen kell cselekednie, hanem sajátos tech
nikai megoldással állunk szemben. Olyasfélével, mint amikor az Egyházi 1Or
vénylcönyv valamilyen kérdésben arra utasít, hogy az adott területen érvényes
világi jog szabályait kövessük. Igya szerzetes intézmények belső hatóságainak
az elbocsátott tagokkal szemben méltányosan és szeretettel - sót a 702. k. 2 §
szerint "evangéliumi szeretettel" - kell eljárniuk. Nagyon tanulságos, hogy ez
utóbbi paragrafus fonását képezőszövegben (1917-es CIC 643.k. 2. §) természetes
méltányosság olvasható.

Az olyan kettős formulákban, amelyekben egyrészt méltányosság vagy
természetes méltányosság, másrészt evangéliumi vagy keresztényi szeretet
szerepel, az erkölcsi normák két különböző típusára való utalást kell látnunk.
Ezek a szövegek egyrészt a természetes erkölcsi törvényekre, másrészt az
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újszövetségi kinyilatkoztatás, illetve a kinyilatkoztatott keresztény vallás mo
rálís követelményeire utalnak. A méltányosság és a természetes méltányosság
tehát általában, különösen azonban az ilyen esetekben, a természetes erkölcsi
törvényekre való utalást fejez ki. Egyébként a hatályos Törvénykönyv ilyen
utalásokat tartalmazó szövegei egyáltalán nem mindig a régi Codexb61 szár
maznak. Ez azt jelenti, hogya törvényhozó a méltányosság szónak ezt a
jelentését tudatosan őrizte meg.

Az új Codexnek azok a helyei, amelyek kánoni méltányosságot említenek
(19. k., 1752. k.), úgy tűnik, megkülönböztetik a kánoni méltányosság fogal
mát a természetes erkölcsre utaló méltányosság vagy természetes méltányos
ság kategóriájától. A joghézag kitöltése szempontjából alapvető jelentőségű

19. kánonban ez áll: "Ha valamilyen kérdésről nincsen kifejezett előírás sem
az egyetemes, sem a részleges törvényben, sem a szokásjogban, akkor az
ügyet - hacsak nem büntető - a hasonló esetekre hozott törvények figye
lembevételével (törvényi analófja!), a jog általános elveinek (jogi analögíal)
a kánoni méltányosság szerinti alkalmazásával, a római kúria jogszolgálta
tása és gyakorlata, valamint a tudósok közös és állandó véleménye szem előtt

tartásával kell megoldani".
Itt a kánoni méltányosság pontosan ugyanabban az értelemben jelenik

meg, mint amilyenben - Eichmann és Mörsdorf szerint - a régi Törvény
könyvben állt. Tehát továbbra is a jogi analógia alkalmazása során tanúsított
méltányosságot jelenti. Hasonló a kánoni méltányosság jelentése a másik he
lyen is, ahol a Codexben előfordul. Ez a másik hely pedig a legutolsó kánon
(1752. k.), mely előírja, hogya hivatalból való elmozdítási eljárással kapcso
latos 1747. kánont kell a plébánosok áthelyezésekor is kánoni méltányosság
gal alkalmazni. A kánoni méltányosság itt is a jogi analógia (sőt itt a törvényi
analógia!) alkalmazásakor követett méltányosságot jelenti.

Ha például egy plébánost püspöke, akarata ellenére másik plébániára he
lyez át, előfordulhat, hogya plébános felsőbb egyházi hatósághoz folyamo
dik, vagyis a Kléruskongregációhoz fordul. A Codex külön nem intézkedik
arról, hogy az áthelyezés elleni felfolyamodás eldöntéséig mi történjék a plé
bániával. Utal viszont az elrnozdítasról szölö 1747. kánonra, melyben (3. §)
kifejezetten elő van írva, hogy az elmozdító határozat elleni felfolyamodás
eldöntéséig a püspök nem nevezhet ki új plébánost. Elrendeli a jog azt is,
hogy a hivatallal járó hatalom "felfüggesztődik,ha a hivataltól való megfosz
tás vagy a hivatalból való elmozdítás ellen törvényesen fellebbezést vagy
felfolyamodást terjesztenek be" <143. k, 2. ID. Vagyis ilyenkor a felfolyamodó
pap nem gyakorolhatja tovább eddigi tisztségét. Ezt a tilalmat a "kánoni
méltányosság" szerínt kell alkalmazni arra a plébánosra, akit nem elmozdí
tottak, hanem áthelyeztek, s ez ellen folyamodott fel.

Az aequus melléknév, illetve főnévi alakja az aequum a Tcirvénykönyvben
szinte mindig méltányost jelent. Az egyedüli kivétel az 1135. kánon, ahol a
házastársak egyenlő kövelezettségéról (aequum officium) van szö.

A négyszer előforduló ex aequo et bono kifejezés a római jogban gyökere
zik24 Ezeknek a kánonoknak a közvetlen forrása az 1917-es Codex volt,
amelyben ez a kifejezés - mint említettük - a méltányosság, mégpedig
általában a természetes erkölcs szerinti döntésre való felszólítást tartalmazott.

ÖSszefoglalásui megállapíthatjuk, hogy az aequitas a Törvénykönyv ben szín
te mindenütt valamilyen felhívást jelent az erkölcsi követelmények, minde-
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nekelőtt a hasonló esetekben való jogalkalmazás során az egyenlőség meg
tartására.

Ezzel azonban felmerül a kérdés, hogy mennyiben tartalmaz a méltányos
ság utalást egy a kánonjogtól független, másik normarendszerre. A "termé
szetjog" vagy a keresztény erkölcs szabályai, illetve követelményei rendel
keznek-e közvetlen jogi érvényességgel az egyházban? Vagy csupán jogon
kívüli valóságként kell ezeket az egyházjognak figyelembe vennie? A válasz
természetesen attól függ, hogy hogyan határozzuk meg a jog, illetve az egy
házjog és a természetjog fogalmát. Mindenesetre megmarad az a probléma,
hogy milyen technikával szerezhetünk gyakorlati érvényt az egyházjogban a
morális illetve a természetjogi követelményeknek. Ezzel el is értük a kánon
jog közmondásos rugalmasságának témáját.

A méltányosság mint az egyházjog rugalmassága

A mondottakból láthatjuk, hogy az aequitas, a méltányosság az egyházjogban a
legteljesebb értelemben vett görög epikeia alkalmazási területének csak egy kis
részét teszi ki.

Ismeretes, hogyakánonjog egészen sajátos kapcsolatban áll amoralitással.
Ha intézményesen szankcionált szabályok rendszerével van dolgunk, a lehet
séges intézményes szankciók egész skáláját szem előtt kell tartanunk. Az
egyházjogi normáknak nem kell feltétlenül külső, fizikai kényszerrel kikény
szeríthetőknek lenniük. Feltételezik azonban, hogyacímzettek vallásilag
meg legyenek győződve e szabályok erkölcsi kötelező voltáról. Ha az alap
vető egyházi intézményeket, például a pápai primátust, a püspöki tisztséget,
a szentségeket, az egész egyház küldetését, az öszes krisztushívőméltóságát
és szerepét a hitben elfogadjuk, akkor működik az egyházjog valóban jogi
rendszerként. Az egyházi szabályok jogi jellege tehát függ azok erkölcsi mi
nőségétől. Az egyházjog nem engedheti meg magának, hogy előírásai erköl
esileg helytelenek legyenek.

Amde a jogszabályok fontos ismertetőjele a külsőség és az egyetemesség
is. Ezzel már adva is van a feszültség az általános szabály és aközött, ami az
egyedi esetben erkölcsileg helyes, de egyúttal az igazságosság és a jogbizton
ság között is. Az egyházjog számára különleges jelentősége van azoknak a
mechanizmusoknak, amelyek segítségével ez a feszültség leküzdhető.

A méltányosságon kívül számos más ilyen jogintézmény is létezik. Első

helyen az összes egyházi törvényeknek magában a tételes jogban megadott
célját, a lelkek üdvösségét (1752. k.) kell említenünk, mely a Codexben általá
nosan kötelező magyarázati elvként jelenik meg. A belső (lelkiismereti) "fó
rumon" végső soron minden ember egyedül Isten színe előtt áll. A jogban
viszont elsősorban a közösségí kapcsolatokról van szö. Hogyan lehet ezt
összeegyeztetni azzal az elvvel, hogy fIa lelkek üdvössége a legfőbb tör
vény"? Természetesen egy ilyen általános elv mindig ki van téve annak a
minden jelszót fenyegető veszélynek, hogy túl gyakran és túl kevés kritikával
alkalmazzák. Ma sokan csak az egyes emberek egyéni üdvösségére vonat
koztatják ezt a mondatot. Annyiban feltétlenül igazuk van, hogy az üdvösség
az egyes ember személyes végső sorsa, nem kollektív, nem mechanikus.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, éppen a külső fórum szempont-
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jából, hogy a középkori egyházjogászok a többes számban említett "lelkek
üdvösségér' (salus animarum) éppen nem az egyén lelki üdvösségére, hanem
a közjóra vonatkoztatták. Ezt az értelmezést bizonyára a római jog művelői

körében már korán elterjedt ősi szabály ihlette, amely szerint "a legfőbb tör
vénynek a közjónak (salus publica) kell lennie". Ezért az egyházban a lelkek
üdvössége mint a jog értelmezésének és alkalmazásának vezérelve egyaránt
jelenti az egyháznak mint látható, szervezett egységnek, az üdvösség szent
ségének hitelességét és hatékonyságát és az egyes embereknek az egyház
szolgálatáról és szentségi hatékonyságától el nem választható egyéni üdvös
ségét. Tehát a "lelkek üdvössége" szempontjának érvényesítésekor ezt az
egyéni és közösségí vonatkozás közöttí szükségszerű belső feszültséget is
szem előtt kell tartanunk. Ez a kétpólusúság a látható és láthatatlan egyház
egységes, egyetlen valóságának két dimenziójából következik. (Lumen genti
um 8. a). A külső életviszonyokra vonatkozó jognak és magának az ember
létnek a természetéből fakadó korlátokból. Viszont éppen ezért az egyházjog
egyfelől nem feledkezhet meg ezekről a korlétokról. masfelöl nem mondhat
le a láthatatlan, kegyelmi valóság figyelembevételéről. Igya szabályok konk
rét alkalmazásában a méltányosság nem csupán technikai lehetőség, hanem
általános érvényű és az egyházjog természetéből fakadó alapelv. Ahhoz, hogy
az egyházjog a lelkek üdvösségének szolgálatából adódó követelményeknek
megfelelhessen, nem elégségesek a tételes jog szokásos eszközei. A jogon túli
valóságot is mindig szem előtt kell tartani.

Az egyházjognak ez a sajátossága abban is kifejezésre jut, hogy az isteni
jogot a hatályos lainonjog alkotórészének ismeri el. Igy volt lehetséges például,
hogya római Rota bírósága sok házasságot érvénytelennek nyilvánított a
feleknek a házasság lényegi terhei vállalására való pszichés képtelensége mi
att már abban az időben, amikor még tételes egyházi jogszabály ezt a lehe
tőséget kifejezetten nem említette.

A tisztán emberi tételes egyházi törvények pozitív normái és az erkölcsi,
illetve isteni jogi követelmények közti ellentétek megoldására éi konkrét jog
alkalmazásban a kánonjog más lehetőségeket is kínál. Maguk a törvények
tartalmazzák a felmentés lehetőségét, vagyis lehetőséget adnak a törvény
kötelező erejének felfüggesztésére egyedi vagy részleges esetben, közigazga
tási intézkedés útján (85. k.). Az egyházjogtudomány ismeri a felmentés vé
lelme~ is. Sőt Alfons Van Hove szerint a méltányosság védelmezett fel
mentés .

Az 1399. kánon elismeri azt a lehetőséget is, hogy különleges esetekben
egy külön kánoni szabályba nem foglalt isteni (tehát például erkölcsi) tör
vény külsö áthágását büntetéssel sújtsák. Ez is az erkölcsi normákra utaló
egyházi jogszabálynak fogható fel. Kiviláglik belőle, hogy az egyháznak
krisztusi küldetése hamisítatlan teljesítése érdekében élnie kell mindazokkal
az eszközökkel, amelyekkel isteni alapítója ellátta. Nem áll jogában pusztán
formai okokból (például tételes egyházi törvény pillanatnyi hiánya míatt)
tétlenül elfogadni, hogy súlyos külső cselekménnyel azonosságát, az üdvös
ség hatékony jeleként való működését komolyan veszélyeztessék. Ezért egye
sek szerint ilyenkor, ha szükséges, az egyház a rábízott krisztusi küldetést
akkor is védhetné büntető szankciókkal, ha ezt a lehetőséget az 1399. kánon
külön nem tartalmazná.
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Gyakran említi a Codex azt is, hogy egy törvény nem kötelez, ha súlyos,
ésszerű vagy megfelelő ok a vele ellentétes eljárást indokolja.

Található a mai egyházjogban igen sok ajánlás és egyéb utalás a krisztus
hívők autonómiájára vagy a részleges (például egyházmegyei) egyházjogra.
Bizonyos kivételektől eltekintve elismeri a TOroénykönyv azt a lehetőséget is,
hogy egy törvénnyel szemben jogszokás keletkezzék. A címzettek törvény
ellenes magatartását a hatóságok bizonyos körülmények között eltúrhetik
(vö. 5. k. 1. §, 1344. k.), Az adott feltételek megvalósulása esetén ennek a
túrésnek az alkalmazását az 1344. kánon, egyes egyházi büntetések kiszabá
sától való tartózkodás tekintetében, kifejezetten a bíró lelkiismeretére bízza.

Az egyházjogtudomány lehetségesnek tartja azt is, hogy ne csupán egyedi
esetben függesztődjék fel a törvény kötelező ereje, hanem maga a törvény
szűnjék meg automatikusan, belső okokból. Ennek a lehetőségnek a tételes
jogi elismerését láthatjuk a 26. kánonban, ahol egy törvénnyel ellenkező szo
kás jogos gyakorlását nevezik a valódi jogszokás kialakulása feltételének.

Az egyJlázjog az erkölcsi rend irányában technikailag is mindig nyitott
rendszer. Igya legteljesebb értelemben vett epikeia alkalmazási területe sem
korlátozható azokra az esetekre, amikor a jogszabály méltányosságot említ,
Teljesen igazat adhatunk tehát Urbano Navarrete professzornak, aki szerint
a paragrafusrágó nem túlságosan, hanem túl kevéssé jogászi módon gondol
kodik. A valódi egyházjogásznak az emberi cselekvés szabályainak kezelése
közben tudnia kell, miféle valóságról is van szö, amikor egyházjogról beszé
lünk.

Jegyzetek: t. Vö.: Virt, G.: Epikie - verantwortlicher Umgang mit Normen. Eine historisch-syste
matische Untersuchung zu Aristoteles, Thomas von Aquin und Franz Suarez Mainz 1983; 2. Az
aequitRs egyházjogi irodalmának bibliográfiáit lásd: La persona giuridica collegúUe in diritto
rrmumo e canonica, Aequitas romana ed aequitas canonica. Atti del III Colloquio (Roma 24-26
aprile 1980)e del IV Colloquio (Roma 13-14maggio 1981) Diritto romano - diritto canonico, a
cura di Bertone, T. - Bucci, O. ("Utrumque ius" 11), (Roma) 1990; főként Urrutia, F. J.:
Aequitas canonica, uo. 233-239. o.; Bucci, O.: Per una storia dell'equita, uo. 287-317. o.; 3. Vö.
Lefebvre,C, Equité in: Dictionnaire de Droit Cananique V, Paris 1953,394-410.o.; főként: 394
395. o.; 4. Err6llásd Wichert, B.: Die Epí/cie bei Platon und Aristoteles, dieAquitas im rlimischen
Redtt unddiechristliche Misericordia - zu den Grundlagen der ,,Aequitas Canonica" desDecretum
Gratiani - eine IUhtsphiIosophisch-historische Untersuchung (Diss.), Roma 1991; 5. Uo. 6. Vö.
Caron, P. G.: Aequitas Romana, Misericordia Patristica ed Epicheia Aristotelica neIla Dottrina
dell'Aequitas Canonica Milano 1971,3.; 7. Vö. Nom IV, 761c-d stb.; 8. Fragmentum Pragense IV,
2:Fitting, H.: Juristische Schriften des [rahen Mittelalters Halle 1876(uny. Aalen 1965),216. o.; 9.
Fedele, P.: Equita canonica in: Enciclope4ia del diritto XV, Milano 1966,147.o.; to. Etymologiarum
Libri XX, X, 7 ("Aequus est secundum naturam iustus dictus"): San Isidoro de Sevilla: Etimo
kWaS, Edición bílíngüe, ed. Oroz Reta,J. - Marcos Casquero, M. A. (BAC433),Madrid 1982,
804. o.; 11. Erre pe1dákat hoz Wichert, I. Lm. 52·55. o.; t2. Fedele, P.: Aequitas amonica in:
Apollinaris 51 (1978) 417.o.; ~3. Vö. Guari.no,A.: ~quita in: Novis~imo Digesto Italiano VI,Torino
1960,620,624. o.; t4. Calasso, F.: IntroduzlDne aldiritto comune Milano 1951,166.o.; tS. CalassO,
F.: Lezioni di storiadel diritto iltllIiano. Le(onti deIdiritto (sec.V-XV), Milano 1948,232.o.; 16. Die
Rechtssprache des codex Iuris Canonici Paderborn 1937 (úny. 1967), 42. o.; t7. Mörsdorf: Die
Redttssprache des Codex Iuris CanoniciPaterbom 1937 (úny. 1967),42 o., 12. jegyz.; t8. Uo. 42.;
t9. Ochoa, X.: Index verborum aclocutionum Codicis iuris canonici Roma 1983,fl. o.; 20. Uo. 18.
o.; 21. Uo. 17.o.; 22. 53. k. 67. k. 2 § 8.1415. k. Vö.az élő nyelveken megjelent fordításokat; 23.
Kiemelés tőlem: 24. Vö. Heumann, H. - Seckel, E.: Handlexilam zu den QueIlen des rlimischen
Redtts Graz 1971,49. o.; 25. Delegibus ecciesiasticis Mec:hliniae - Romae 1930,300,nr. 292;vö.
Urrutia, F. X.: sens juridique des termes autorisation, faculté, dispense In: Les cahiers du Drait
EcdIsia15 (1988) 9. o.

123


