Smlouva o duchovní službě v ozbrojených silách a pohraniční stráži s Maďarskem (1994)
Smlouva
mezi Svatým stolcem a Maďarskou republikou
o duchovní službě v ozbrojeným silách
a pohraniční stráži
Svatý stolec
a
Maďarská republika
přejíce si stabilně a vhodným způsobem podporovat poskytování duchovní služby katolíkům, kteří
jsou členy maďarských Ozbrojených sil a maďarské
Pohraniční policie,
se společně dohodli na této smlouvě:
I
(1) Svatý stolec zřídí v Maďarské republice vojenský ordinariát za účelem poskytování duchovní
služby katolíkům, kteří jsou členy Ozbrojených sil
a Pohraniční policie.
(2) Vojenský ordinariát, kanonicky připodobněný
diecézi podle apoštolské konstituce Spirituali militum
curae, bude řízen vojenským ordinářem, který bude mít
všechna práva a povinnosti jako diecézní biskup.
Vojenský ordinář může zároveň vykonávat i funkci
diecézního biskupa.
II
Vojenského ordináře svobodně jmenuje Svatý
stolec po předchozím oznámení maďarské vládě,
s ohledem na platné zákony Maďarské republiky a na
normy upravující vojenskou službu. Maďarská vláda
může vůči kandidátovi předložit ve lhůtě 15 dnů
případné námitky obecné politické povahy.
III
Vojenskému ordináři pomáhá generální vikář,
kterého si vybírá vojenský ordinář sám se souhlasem
příslušných autorit Ozbrojených sil a Pohraniční
policie.
IV
(1) Pro duchovní službu ve vojenském ordinariátu
budou určeni světští a řeholní kněží, kteří budou tvořit
jeho kněžský sbor, přičemž světští kněží budou
inkardinováni do ordinariátu podle norem
kanonického práva.
(2) Kněží, kteří budou vykonávat duchovní službu
v Ozbrojených silách a Pohraniční policii natrvalo jako
své hlavní povolání, se budou nazývat ve vlastním
slova smyslu vojenští kaplani a budou mít kanonická
práva a povinnosti podobná jako faráři.
(3) Vojenskému ordinariátu budou moci pomáhat
také pomocní kněží a řeholníci a kněží či řeholníci
v záloze.

V
(1) Podle norem kanonického práva patří pod
vojenský ordinariát a spadají pod jeho jurisdikci:
a) katolíci, kteří jsou vojáky a členy policie, jakož i
ostatní trvalí zaměstnanci Ozbrojených sil a
Pohraniční policie;
b) členové jejich rodin, tedy manželé a děti,
i plnoleté, pokud bydlí s rodiči ve stejné
domácnosti, jakož i další příbuzní a jiné osoby,
které s nimi sdílejí stejnou domácnost;
c) ti, kdo studují na vojenských školách nebo
pobývají ve vojenských nemocnicích, domovech
důchodců nebo v podobných institucích, nebo
v nich konají službu;
d) všichni katolíci, muži i ženy, členi či nečleni
řeholních institutů, kteří trvale vykonávají úřad
svěřený jim vojenským ordinářem nebo tento
úřad konají s jeho souhlasem.
(2) Jurisdikce vojenského ordináře je osobní, řádná
a vlastní, kumulativní s jurisdikcí diecézních biskupů.
VI
Organizace vojenského ordinariátu se přizpůsobí
vnitřním strukturám Ozbrojených sil a Pohraniční
policie Maďarské republiky; zahrne přiměřený počet
kaplanů konajících trvalou službu, kaplany pomocné a
v záloze.
VII
Vojenský ordinariát má sídlo v Budapešti.
VIII
Ministrům obrany a vnitra, s ohledem na možnosti
státního rozpočtu, přísluší poskytnout hmotné a
peněžní prostředky a personál potřebný pro fungování
vojenského ordinariátu.
IX
Katoličtí vojenští kaplani při výkonu své činnosti
podléhají svým vojenským či policejním nadřízeným;
při výkonu duchovní činnosti dodržují řád a předpisy
vojenského ordinariátu v souladu s předpisy
kanonického práva.
X
(1) Pokud by nějaký duchovní vojenského
ordinariátu měl být postižen disciplinárními sankcemi
vojenského charakteru, jeho vojenský či policejní
nadřízený je uplatní po uvědomění vojenského
ordináře.
(2) Disciplinární sankce kanonické povahy spadají
pod kompetenci vojenského ordináře, který o nich
bude informovat vojenské autority kompetentní
k provedení příslušných opatření.
XI
Vojenský ordinář kromě toho, že uděluje pokyny
vojenským kaplanům a přijímá jejich zprávy, může
osobně nebo prostřednictvím svých delegátů přímo na
místě provádět inspekce vojenské duchovní služby.
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XII
Ministerstvo obrany se souhlasem Ministerstva
vnitra a biskupské konference vydá řád upravující
otázky fungování vojenského ordinariátu.
XIII
Smluvní strany budou ohledně případných
vzájemných rozdílů ve výkladu nebo aplikaci
ustanovení této smlouvy hledat po vzájemné dohodě
spravedlivé řešení.
XIV
Tato smlouva bude ratifikována podle zákonů
platných pro smluvní strany a vstoupí v platnost
okamžikem výměny ratifikačních listin, která se
uskuteční co nejdříve.

V případě, kdy jedna ze smluvních stran uzná, že se
podstatně změnily okolnosti, za nichž byla podepsána
tato smlouva, přistoupí se k jednání za účelem jejího
přepracování.
Podepsáno v Budapešti dne 10. ledna 1994 ve
dvojím vyhotovení, každé v jazyce maďarském
a italském; oba texty jsou stejně autentické.
Za Svatý stolec
Angelo Acerbi
Za Maďarskou republiku
Für Lajos

Ratifikační listiny smlouvy uzavřené mezi Svatým stolcem a Maďarskou republikou byly vzájemně předány a přijaty ve Vatikánu
dne 26. dubna 1994. Smlouva tedy vstoupila v platnost téhož dne podle ustanovení téže smlouvy.
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