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Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva
Generálny biskupský úrad pre vnútornú potrebu cirkvi. Poverený
redakciou JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú všetky biskupské,
seniorské a farské úrady, členovia synody, členovia generálneho a
dištriktuálnych presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich náhradníci a členovia
právneho výboru.

Oznámenie č. 1
ktorým sa v zmysle §-u 6 cirkevného ústavného zákona č. 6/00 publikuje
enunciát stanoviska Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku
č. GS-17/2005
JUDr. Ivan Š e n š e l
poverený redigovaním

Stanovisko
v mene ECAV na Slovensku

Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte zloženom podľa § 4 CÚZ
č. 6/2000
z predsedníčky GS JUDr. Anny Drobnej, sudcov GS Mgr. Stanislava Stančeka, Štefana
Ružičku,
Mgr. Mariana Krivuša, RNDr. Bohuslava Ružičku
na žiadosť Cirkevného zboru Bratislava zo dňa 4. 11. 2005
k otázkam Cirkevného zboru Bratislava:
1. je podanie členov CZ Bratislava zo dňa 26. 9. 2005 sťažnosť podľa CZ č. 15/94
2. môže podať sťažnosť 1% členov CZ samostatne alebo spoločne s predsedníctvom CZ
3. môže pôsobiť zborový konvent ako kandidačný zborový konvent
4. kto zvoláva zborový konvent, kto mu predsedá a akými predpismi sa riadi
5. môže zborový konvent zmeniť rozhodnutia zborového presbyterstva
6.môžu presbyteri v prípade tajnej voľby vysvetliť, prečo a ako hlasovali, kto to môže
požadovať
zaujal toto

stanovisko:
-

k otázke č. 1

Otázka nepatrí do kompetencie Osobitného senátu. Navrhovateľ nech sa obráti na dištriktuálny
súd s určovacou žalobou.

-

k otázkam č. 2 až 6

-

Sťažnosť môže podať proti rozhodnutiu zborového orgánu aj 1% členov cirkevného zboru.

-

Zborové presbyterstvo plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent.

-

Zborový konvent zvoláva predsedníctvo CZ, ak tak neurobí, hoci bol povinný tak urobiť, prechádza táto právomoc na predsedníctvo orgánu vyššieho stupňa, ktoré podľa potreby zasadnutiu aj predsedá.

-

Zborový konvent je najvyšším orgánom cirkevného zboru a teda
- môže meniť rozhodnutia zborového presbyterstva
- môže dať príkaz presbyterom, ako majú hlasovať
- môže požadovať od presbyterov vysvetlenie, prečo a ako hlasovali.

V Bratislave, 14. 9. 2006
JUDr. Anna D r o b n á,
predsedníčka GS ECAV

Oznámenie č. 2
ktorým sa v zmysle §-u 6 cirkevného ústavného zákona č. 6/00 publikuje
enunciát stanoviska a rozhodnutia Osobitného senátu
Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. GS 2/2006
JUDr. Ivan Š e n š e l
poverený redigovaním

Stanovisko a rozhodnutie
v mene ECAV na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte zloženom podľa §-u 4 CÚZ č. 6/2000
z predsedníčky GS JUDr.Anny Drobnej, sudcov GS Mgr. Stanislava Stančeka, Štefana Ružičku,
Mgr. Mariána Krivuša, RNDr. Bohuslava Ružičku
na žiadosť Cirkevného zboru Bratislava zo dňa 4. 11. 2005 o výklad právneho poriadku
k otázkam cirkevného zboru Bratislava:
1. kedy je možné vykonať voľbu presbyterov (len na výročitých konventoch alebo aj na
minoriadnych)
2. kedy je možné zvolať výročný zborový konvent
3. v prípade, ak neboli zvolení noví presbyteri, zostávajú pôvodní presbyteri vo svojich
funkciách alebo ich funkčné obdobia zanikli
zaujal toto

stanovisko:

1. voľbu presbyterov možno vykonať na ktoromkoľvek zborovom konvente
2. zborový konvent možno zvolať kedykoľvek podľa potreby
3. funkčné obdobie presbyterov zaniká uplynutím doby, na ktorú boli zvolení

a takto
rozhodol:
Cirkevný ústavný zákon č. 3/1999 o voľbách cirkevných predstaviteľov a funkcionárov
je v rozpore s Cirkevnou ústavou.
V Bratislave, 14. 9. 2006
JUDr. Anna D r o b n á
predsedníčka GS ECAV

