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STANOVISKO
Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV
v mene ECAV na Slovensku
č. OS GS – 12/2018
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 ThDr. Eva Juríková, Mgr. Zuzana Germanová, JUDr. Dagmar Valovičová,
Mgr. Ľubica Sobanská, Mgr. Jaroslav Ďuriš, Ing. Viliam Volna, PhDr. Beáta Brašenová, na
neverejnom zasadnutí konanom na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave dňa 10.10.2018
na návrh: Predsedníctva Západného dištriktu ECAV
vo veci: výkladu článku 26 ods. 1 písm. j) a k) Cirkevného ústavného zákona č 1/1993,
ktorým bola prijatá Cirkevná ústava Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, a to
v zmysle otázok
1. Do pôsobnosti akého iného orgánu môžu patriť voľby a odvolanie zamestnancov
dištriktu?
2. Môže Štatút dištriktu stanoviť kompetenciu voliť a odvolávať všetkých alebo
niektorých zamestnancov dištriktu Predsedníctvu dištriktu?
3. Na akú dobu sa má uzavrieť pracovnou zmluvou pracovný pomer zamestnanca
zvoleného na 6-ročné funkčné obdobie?
4. Z akého dôvodu je možné skončiť pracovný pomer na dobu neurčitú po uplynutí
6-ročného funkčného obdobia zamestnanca?
zaujal toto

stanovisko:
V prípade, že Ústava ECAV výslovne uvádza možnosť osobitnej právnej úpravy, tak túto môže
vykonať Synoda ECAV cirkevným zákonom. Túto právomoc nemôže delegovať v zmysle
zásady delegatus non potest delegare.
Odôvodnenie:
Ústava ECAV upravuje základné právne vzťahy dvojakým spôsobom. Prvým je výslovná
úprava a druhým je ponechanie možnosti podrobnejšej úpravy podústavným právnym
predpisom. V prípade, ak takýto právny predpis nedefinuje, tak podrobnejšia právna úprava
musí byť vymedzená v právnom predpise po ústave najvyššej právnej sily a tým je cirkevný
zákon. Platí pri tom zásada, že raz delegovanú legislatívnu právomoc nemôže orgán, ktorý
prijíma cirkevné zákony preniesť na iný orgán s právomocou vydávať právne normy terciálnej
právnej sily. Medzi takéto právne normy patria aj Štatúty vydávané dištriktom.
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Na pracovnoprávne vzťahy v rámci ECAV na Slovensku sa vzťahujú tak cirkevné právne
predpisy ako aj Zákonník práce v rozsahu a pomere stanovenom Zmluvou medzi SR a
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami uverejnenou pod č. 250/2002 Z. z.
V ostatnom sa Osobitný senát Generálneho súdu ECAV pridŕžal svojho Stanoviska č.
4/2018.
Poučenie:
Toto stanovisko je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto stanovisko je
záväzné pre ECAV, všetky jeho cirkevné organizačné jednotky, aj pre všetkých členov ECAV.
V Bratislave 15.10. 2018

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r.
predseda Generálneho súdu
a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu

