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Az Egyházi Törvénykönyv első könyve az egész mű megértéséhez döntő módom szükséges,
alapvető technikai szabályokat tartalmaz. Ezek nagy része ősi jogi elv, mely nem ritkán magából a
római jogból származik. Így érthető, hogy ennek az I. könyvnek a kánonjai nagyjából azonosak a
régi Kódex hasonló témájú rendelkezéseivel. Vannak azonban ebben a bevezető könyvben is
olyan újdonságok, amelyek az élő egyházi gyakorlat figyelembevételt tanúsítják. Ugyancsak
felvételre kerültek az általános szabályok közé a II. Vatikáni Zsinat tanításából és a zsinat utáni
törvényhozásból merített elvek is. Mindent összevetve azonban a Kódex I. könyvében aránylag
kevesebb az új anyag, mint a többi könyvekben. Figyelemre méltó viszont, hogy a nagyrészt
hagyományos normák új szellemben, új rendszerbe foglalva kerültek megfogalmazásra. Minthogy
a törvénykönyv olyan kérdéseket is (pl. egyházi hivatalokat) az általános szabályok között tárgyal,
amelyeket az 1917-es CIC a klerikusokról szóló részben említett, az I. könyv jóval terjedelmesebb
(203 kánon) a régi Kódex I. könyvénél (87 kánon). A legalapvetőbb, legprecízebb,
legszakszerűbb szabályoknak az első könyvbe való összpontosítása lehetővé tette, hogy a többi
könyvek szövege teológiaibb hangvételű, vagy ahogyan egyesek írják „pasztorálisabb” lehessen.

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Az Egyházi Törvénykönyv I. könyve „De normis generalibus” címet viseli. Az első hat bevezető
kánonnak nincsen külön címe. Benne a törvényhozó a törvénykönyv hatályossági körét határozza
meg.

A szükséges jogi alapok elsajátítása.

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános
célkitűzése
7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései

Az Egyházjog tanulmányozásához szükséges alapok elsajátítása
A diákok előkészítése az Egyházjog további tanulmányozására és
megértésére.
A törvények magyarázatának és alkalmazásának az elsajátítása

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
Az Egyházi Törvénykönyv hatályossági köre; Az
egyházi törvény fogalma és fajai;

Didaktikai módszerek Megjegyzések
előadás, magyarázat

Az egyházi törvény kötelező ereje; Az egyházi törvény előadás, magyarázat
magyarázata és a joghézag kitöltésének eszközei;
A jogszokás;

előadás, magyarázat

Az általános határozatok és utasítások;

előadás, magyarázat

Az egyedi közigazgatási intézkedések általában; Az
egyedi határozat és parancs;

előadás, magyarázat

A leirat; A kiváltság;

előadás, magyarázat

A felmentés;

előadás, magyarázat

A természetes személyek; A természetes személy
jogilag jelentős tulajdonságai;

előadás, magyarázat

A jogi személyek; A jogcselekmények;

előadás, magyarázat

A kormányzati hatalom fogalma és fajai; A
kormányzati hatalom gyakorlása, megszűnése és
pótlása;

előadás, magyarázat

Az egyházi hivatal fogalma; A hivatal betöltése
általában;

előadás, magyarázat

A hivatal betöltésének formái; A hivatal elvesztése;

előadás, magyarázat

Az elévülés és az elbirtoklás;

előadás, magyarázat

A kánoni időszámítás.

előadás, magyarázat
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8.2 Szeminárium
Könyvészet

Didaktikai módszerek Megjegyzések
.

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

10. Értékelés
Tevékenység típusa

10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek

10.4 Előadás

első vizsgaidőpontban

10.5 Szeminárium / Labor szemeszter idején

szóbeli vizsga

10.3 Aránya a végső
jegyben
¾

egyéni munka

¼

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
Az előadott kurzus anyagának általános ismerete, esetlegesen a tanár rávezetésével

Kitöltés dátuma

Előadás felelőse

Szeminárium felelőse

2014. május 2 .

Dr. Lukács I. Róbert

Dr. Lukács I. Róbert

Az intézeti jóváhagyás dátuma

Intézetigazgató
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Dr. Székely Dénes

