Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 2/2006
o Generálnom cirkevnom súde

§1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje členov, ako aj zostavenie a
právomoc senátov Generálneho cirkevného súdu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (ďalej len: „Generálny súd”).
§2
Členovia, predsedníctvo a senáty Generálneho súdu
(1) Členom Generálneho súdu sú členovia a náhradní
členovia Synodnej rady.
(2) Predsedníctvo Generálneho súdu tvoria biskup a
generálny kurátor. V prípade ich hatenia právomoci predsedov vykonávajú ich úradní zástupcovia.
(3) Generálny súd rokuje a rozhoduje v konajúcom senáte alebo v pléne senátu.
§3
Členovia, predsedníctvo a pôsobnosť
konajúceho senátu
(1) Konajúci senát má 5 členov. Členov do konajúceho senátu spomedzi členov Generálneho súdu zvolá predsedníctvo Generálneho súdu. Najmenej jeden z členov
konajúceho senátu je duchovenskou, respektíve svetskou osobou.
(2) Vo veciach, ktoré konajúci senát prejednáva na prvom stupni, jeho členom nemôže byť člen predsedníctva
Generálneho súdu. V takomto prípade predsedníctvo konajúceho senátu tvoria služobne starší úradní zástupcovia biskupa a generálneho kurátora. Predsedníctvo konajúceho senátu vo veciach, ktoré sa dostali pred neho,
koná v mene predsedníctva Generálneho súdu.
(3) Vo veciach, ktoré konajúci senát prejednáva na druhom stupni, duchovný a svetský predseda Generálneho
súdu sú z úradu členmi a predsedami konajúceho senátu.
(4) Do pôsobnosti konajúceho senátu patria:
a) na prvom stupni disciplinárne veci seniorov, seniorálnych kurátorov, členov Synodnej rady, úradníkov a

zamestnancov ústredného úradu Generálnej cirkvi – i
ako údov cirkvi;
b) na prvom stupni sťažnosti podané proti voľbe biskupa, zástupcov biskupa, generálneho kurátora a zástupcov generálneho kurátora;
c) na prvom stupni sporné veci medzi seniorátmi;
d) na druhom stupni veci k nemu odvolané seniorálnymi
súdmi.
(5) Rozsudok alebo uznesenie konajúceho senátu vynesené na druhom stupni je vždy právoplatné.
§4
Členovia, predsedníctvo a pôsobnosť pléna senátu
(1) Členom pléna senátu je každý člen Generálneho súdu, ktorý v zmysle § 17 IV. štatútu vo veci nie je zainteresovaný.
(2) Predsedníctvo pléna senátu je predsedníctvo Generálneho súdu. Členov predsedníctva v prípade ich hatenia zastupujú ich úradní zástupcovia.
(3) Do pôsobnosti pléna senátu patria:
a) na prvom stupni disciplinárne veci biskupa, zástupcov biskupa, generálneho kurátora a zástupcov generálneho kurátora – i ako údov cirkvi;
b) na druhom stupni odvolania proti rozsudkom konajúceho senátu vyneseným na prvom stupni.
(4) Rozsudok alebo uznesenie pléna senátu je vždy právoplatné.
Záverečné ustanovenia
§5
Paragrafy 9–12 IV. štatútu strácajú platnosť.
§6
Tento zákon nadobúda platnosť 15. apríla 2006.

Zákon bol schválený na 9. zasadnutí VII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 4. marca 2006, v Rimavskej Sobote.

Géza Kocsis v. r.
zastupujúci svetský predseda Synody

Príloha Kalvínskych hlasov č. 4/2006

Géza Erdélyi v. r.
biskup

