
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

2/2006-os számú törvénye

az Egyetemes Egyházi Bíróságról

A Kálvinista Szemle 2006/4-es számának melléklete

1. §

A törvény tárgya

E törvény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Egyetemes Egyházi Bíróságának (a továbbiakban: Egye-

temes Bíróság) tagjait, tanácsainak felállítását és hatás-

körüket állapítja meg.

2. §

Az Egyetemes Bíróság tagjai, elnöksége és tanácsai

(1) Az Egyetemes Bíróság tagjai a Zsinati Tanács tag-

jai és póttagjai.

(2) Az Egyetemes Bíróság elnökségét a püspök és a

fõgondnok alkotják. Akadályoztatásuk esetén hivatali he-

lyetteseik gyakorolják az elnöki jogköröket.

(3) Az Egyetemes Bíróság eljáró vagy teljes tanácsban

tárgyal és határoz.

3. §

Az eljáró tanács tagjai, elnöksége és hatásköre

(1) Az eljáró tanács öttagú. A tagokat az Egyetemes Bí-

róság tagjai közül az Egyetemes Bíróság elnöksége hívja

be a tanácsba. Az eljáró tanácsnak legalább egy tagja lel-

készi, illetve világi személy.

(2) Az eljáró tanács által elsõ fokon tárgyalt ügyek-

ben az eljáró tanácsnak nem lehet tagja az Egyetemes  Bí-

róság elnöksége. Ebben az esetben a tanács elnökségét a

tanács tagjai közül a püspök és a fõgondnok rangidõs hi-

vatali helyettese alkotják. A tanács elnöksége az elé ke-

rült ügyben az Egyetemes Bíróság elnöksége nevében jár

el.

(3) Az eljáró tanács által másodfokon tárgyalt ügyek-

ben az eljáró tanácsnak hivatalból tagjai és elnökei az Egye-

temes Bíróság lelkészi és világi elnöke.

(4) Az eljáró tanács hatáskörébe tartozik:

a) elsõ fokon az esperesek, az egyházmegyei gondnokok,

a Zsinati Tanács tagjainak, az Egyetemes Egyház köz-

ponti hivatala tisztviselõinek és alkalmazottainak – úgy

is mint egyháztagoknak – a fegyelmi ügyei;

b) elsõ fokon a püspök, püspökhelyettesek, fõgondnok

és fõgondnokhelyettesek választása ellen benyújtott

panaszok;

c) elsõ fokon az egyházmegyék közötti vitás ügyek;

d) másodfokon az egyházmegyei bíróságoktól hozzá fel-

lebbezett ügyek.

(5) Az eljáró tanács másodfokon hozott ítélete vagy

végzése mindig jogerõs.

4. §

A teljes tanács tagjai, elnöksége és hatásköre

(1) A teljes tanácsnak tagja az Egyetemes Bíróság mind-

egyik tagja, aki a IV. szabályrendelet 17. §-ában foglaltak

értelmében az ügyben nem érdekelt.

(2) A teljes tanács elnöksége az Egyetemes Bíróság el-

nöksége. Az elnökség tagjait akadályoztatásuk esetén

hivatali helyetteseik helyettesítik.

(3) A teljes tanács hatáskörébe tartozik:

a) elsõ fokon a püspök, a püspökhelyettesek, a fõgond-

nok és a fõgondnokhelyettesek – úgy is mint egyház-

tagok – fegyelmi ügyei;

b) másodfokon az eljáró tanács által elsõ fokon megho-

zott ítéletek elleni fellebbezések.

(4) A teljes tanács ítélete vagy végzése mindig joge-

rõs.

Záró rendelkezések

5. §

A IV. szabályrendelet 9–12. §-ai hatályukat veszítik.

6. §

E törvény 2006. április 15-én lép hatályba.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VII. Zsinatának 9. ülésén,

2006. március 4-én, Rimaszombatban.

Kocsis Géza s. k.

a Zsinat helyettes világi elnöke

Erdélyi Géza s. k.

püspök


