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16/2013
Oznámenie,
ktorým sa v zmysle §-u 6 cirkevného ústavného zákona č. 6/2000 publikuje stanovisko
Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS-GS-1/2013

Stanovisko osobitného senátu Generálneho súdu ECAV
v mene ECAV na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v Osobitnom senáte podľa § 4 CÚZ č. 6/2000 v zložení:
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda generálneho súdu a predseda Osobitného senátu,
členovia senátu JUDr. Anna Drobná, JUDr. Dagmar Valovičová, Mgr. Ľubica Sobanská,
Mgr. Jaroslav Ďuriš, Mgr. Peter Michalička, Ing. Miroslav Prístavka, na neverejnom
zasadnutí konanom na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave dňa 21. 6. 2013
na návrh: Zboru biskupov podľa zápisnice z rokovania Zboru biskupov zo dňa 4. apríla 2013
vo veci: výkladu článku 42 ods. 1 Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993, ktorým bola
prijatá Ústava Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku:
-

či môže zvolený senior, ktorému trvá volebné obdobie, ak sa mu počas tohto obdobia
skončí volebné obdobie zborového farára a nie je za zborového farára opätovne
zvolený (ostáva námestným farárom), byť seniorom

-

či môže byť ďalej seniorom, ak sa mu neskončilo volebné obdobie, ale dovŕšil vek 65
rokov, a teda sa z voleného farára stal farárom námestným

zaujal toto

s t a n o v i s k o:
Po zodpovedaní predmetných otázok osobitný senát podal nasledovný výklad čl. 42 ods. 1
Ústavy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
-

zvolenému seniorovi, ktorému sa skončí volebné obdobie a nie je za zborového farára
opätovne zvolený, zaniká funkcia seniora,
zvolenému seniorovi zaniká funkcia dovŕšením veku 65 rokov.
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Odôvodnenie:
Generálny súd ECAV bol požiadaný Zborom biskupov o výklad článku 42 ods. 1 Cirkevného
zákona č. 1/1993, ktorým bola prijatá Ústava Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, a to jeho
prvú vetu, ktorá znie: „Do funkcie seniora a konseniora možno zvoliť zborového farára
zo seniorátu, ktorý dosiahol vek 35 rokov a pôsobí v senioráte najmenej 3 roky.“
Spornou otázkou vyžadujúcou si výklad je to, či takto formulovaný text ústavného zákona sa
viaže len na vznik funkcie seniora, alebo má dosah aj na výkon jeho funkcie, resp. či strata
podmienky existencie funkcie zborového farára má vplyv na funkciu seniora. Z tejto spornej
otázky vplynuli aj dve konkrétne otázky Zboru biskupov, a to po prvé: či zvolený senior,
ktorému trvá volebné obdobie, ale sa mu počas tohto obdobia skončí volebné obdobie
zborového farára a nie je za zborového farára opätovne zvolený (ostáva námestným farárom),
nemôže byť seniorom, a po druhé: či zvolený senior nemôže byť ďalej seniorom, ak sa mu
neskončilo volebné obdobie, ale dovŕšil vek 65 rokov, a teda sa z voleného farára stal farárom
námestným.
Pri výklade tejto spornej otázky sa vychádzalo predovšetkým z ústavnokonformnej metódy,
systémovej metódy a teleologickej metódy. Použitie prvej metódy bolo založené na tom,
že na všetky subjekty verejného aj súkromného práva sa vzťahuje Ústava Slovenskej
republiky ako najvyšší zákon štátu, ktorej nemôže odporovať žiadna právna norma, čo sa
odvíja aj zo súdnych precedensov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré vychádzali pri
výklade zákazu diskriminácie z toho, že „iné postavenie“ v článku 12 Ústavy Slovenskej
republiky sa vzťahuje aj na duchovných bez ohľadu na ich príslušnosť ku konkrétnej cirkvi
alebo náboženskému spoločenstvu. Použitie systémovej metódy bolo založené na tom,
že ústava v celom svojom rozsahu a na ňu nadväzujúce zákony musia byť vzájomne
bezrozporné, a teda aj vzájomne sa doplňujúce. V takomto duchu sa odkazuje v tejto veci
na § 8 cirkevného zákona č. 2/1993 o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov ECAV
na Slovensku, ktorý sa týka odvolania z funkcie zborového farára. Napokon bola použitá
aj teleologická metóda z pohľadu účelu funkcie seniora a jeho previazania na činnosť
zborového farára.
Na základe týchto metód výkladu sa potom vytvorili tri základné otázky, ktorých
zodpovedaním sa mohlo pristúpiť k výkladu spornej otázky danej Zborom biskupov. Išlo o to,
či
-

podmienka funkcie zborového farára na funkciu seniora je funkciou obligatórnou,
podmienka funkcie zborového farára je potrebná len pri zvolení za seniora, alebo trvá
počas celého funkčného obdobia výkonu funkcie seniora,
rôzne dôvody ukončenia funkcie zborového farára počas výkonu funkcie seniora majú
vplyv na ďalší výkon funkcie seniora.

Prvá otázka vychádza z formulácie článku 42 ods. 1 Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993,
ktorým bola prijatá Ústava Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, definujúca podmienky
vzniku funkcie seniora. Už pri prvom priblížení sa výkladu textu jazykovou a gramatickou
metódou sú podmienky výkonu vzniku funkcie seniora formulované kumulatívne a nie
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alternatívne, a teda nespochybniteľne je každá z nich podmienkou obligatórnou, bez ktorej
splnenia nemôže vzniknúť funkcia seniora.
Druhá otázka mala dať odpoveď na to, či podmienky, ktoré sú obligatórne pri vzniku funkcie
seniora platia aj po zvolení za seniora. V tomto prípade nie je možné použiť jazykovú metódu
výkladu, ale teleologickú, ktorá dáva odpoveď na otázku účelu funkcie seniora. Kým dve
podmienky vzniku funkcie seniora sú naviazané na podmienku času a ich splnením sa
vzhľadom na absolútny charakter právnej skutočnosti (plynutie času) konzumujú, tak druhé
dve, a to postavenie zborového farára a výkon funkcie v príslušnom senioráte, nemajú
jednorazový charakter. Pri použití teologickej metódy výkladu osobitný senát dospel
k názoru, že efektívne vykonávanie funkcie seniora je dané vtedy, ak pôsobí ako zborový
farár. Keby ústavodarca mal úmysel rozšíriť túto podmienku aj o iné funkcie, potom by to bol
výslovne ako podmienku výkonu funkcie uviedol v Ústave Evanjelickej cirkvi a. v. To
znamená, že výkon iných funkcií v zbore (napríklad námestného farára) sa nespája
s efektívnym výkonom funkcie seniora.
Na základe toho došiel osobitný senát k záveru, že jedine výkon funkcie zborového farára sa
spája s výkonom funkcie seniora a funkcia zborového farára je podmienkou výkonu funkcie
seniora počas celého jeho funkčného obdobia.
Tretia otázka mala zodpovedať na otázku, či rôzne dôvody zániku funkcie zborového farára
môžu mať vplyv na výkon funkcie seniora. Pri zodpovedaní tejto otázky bola použitá
systémová metóda výkladu, ktorá prepojenie funkcie seniora s funkciou zborového farára
posudzuje v celom cirkevnom právnom poriadku. Na základe nej sa potom pri výklade
aplikoval § 8 cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách
a o charakteristike niektorých funkcií, ktorý v ods. 1 taxatívne vymenúva dôvody uprázdnenia
miesta zborového farára. Po posúdení všetkých dôvodov v spoločnom kontexte Osobitný
senát bol toho názoru, že tieto majú jednotný, a to absolútny charakter, a nenašiel
zdôvodnenie preto, aby niektorá z nich mala iný vplyv na výkon funkcie seniora, pretože
všetky rovnako znamenajú zánik funkcie zborového farára, vrátane dodržania veku 65 rokov.
Vzhľadom na to, že výkon funkcie zborového farára je obligatórnou podmienkou pre výkon
funkcie seniora počas celého jeho funkčného obdobia, tak uprázdnenie miesta zborového
farára, ktoré je spojené priamo s osobou zborového farára, má rovnaký dopad na výkon
funkcie seniora.
Poučenie:
Toto stanovisko je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto stanovisko je záväzné
pre ECAV, všetky jej cirkevné organizačné jednotky, aj pre všetkých členov ECAV.

Bratislava dňa 21.6.2013

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r.
predseda Generálneho súdu
a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu
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17/2013
Oznámenie
o voľbách náhradných členov Generálneho presbyterstva, predsedu školského výboru,
podpredsedu generálneho súdu z radov duchovných, riadnych a náhradných členov
generálneho súdu a členov skúšobných komisií na farárske a kaplánske
skúškyna Synode ECAV na Slovensku 2013
SynodaEvanjelickej cirkvi augsburského vyznania naSlovensku zvolila týchto cirkevných
predstaviteľov a funkcionárov:
1.
2.

Mgr. Jaroslava Ďuriša za náhradného člena Generálneho presbyterstva ECAV
na Slovensku z radov ordinovaných za Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Ing. Vlastimila Synaka za náhradného člena Generálneho presbyterstva ECAV
na Slovensku z radov neordinovaných za Západný dištrikt ECAV na Slovensku

3.

PhDr. Mariána Damankoša, PhD., za predsedu Školského výboru ECAV na Slovensku

4.
5.

Mgr. Daniela Midriaka za člena komisie pre farárske skúšky pre predmet Etika
Prof. ThDr. Juraja Bándyho za člena komisie pre farárske skúšky pre predmet Praktická
exegéza
Prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., za člena komisie pre farárske skúšky pre predmet
Cirkevné právo

6.

7.
8.

Mgr. Rastislava Stančeka za člena komisie pre kaplánske skúšky pre predmet Malý
katechizmus
PaedDr. Mgr. Jaromíra Šumu za člena komisie pre kaplánske skúšky pre predmet
Cirkevné právo

9. ThDr. Evu Juríkovú za podpredsedníčku Generálneho súdu z radov ordinovaných
10. Mgr. Štefana Gabčana za riadneho sudcu Generálneho súdu za Rimavský seniorát ECAV
na Slovensku z radov ordinovaných
11. ThDr. Mariána Krivuša za riadneho sudcu Generálneho súdu za Turčiansky seniorát
ECAV na Slovensku z radov ordinovaných
12. Ing. Ľuboša Pastora za riadneho sudcu Generálneho súdu za Košický seniorát ECAV
na Slovensku z radov neordinovaných
13. Mgr. Ondreja Majlinga za náhradného sudcu Generálneho súdu za Rimavský seniorát
ECAV na Slovensku z radov ordinovaných
14. Mgr. Ľuboša Kubačku za náhradného sudcu Generálneho súdu za Šarišsko-zemplínsky
seniorát ECAV na Slovensku z radov ordinovaných
15. JUDr. Boženu Pancurákovú za náhradného sudcu Generálneho súdu za Šarišskozemplínsky seniorát ECAV na Slovensku z radov neordinovaných
16. Ing. Jozefa Matysa za náhradného sudcu Generálneho súdu za Liptovsko-oravský
seniorát ECAV na Slovensku z radov neordinovaných

Myjava dňa 29.6.2013
Imrich Lukáč, v. r.

Ivan Mucha, v. r.
predsedovia Synody ECAV na Slovensku

