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ÁLTALÁNOS

HATÁROZATOK.

A magyarországi ágostai hitvallású evangelikus keresztyén
egyházat híveinek összesége alkotja.

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház hitelveiben, országos törvényekben és százados gyakorlatban
gyökerező önkormányzati jogánál fogva, a vallást és egyházat érdeklő ügyekben önállóan és szabadon intézkedik,
épségben maradván ő Felségének, a királynak, az ország törvényeiben meghatározott legfőbb felügyeleti joga.
3. §.
A magyarországi ágost. hitv. ev. keresztyén egyház iskolai
és jótékony intézetei, mint az egyház önfentartásának eszközei,
az egyház testéhez tartoznak.
4. §·
Az ágost. hitv. evang. egyház — a mellett, hogy az
ev. ref. egyházhoz való testvéri viszonyát fentartja s ápolja
— az országban létező egyházakkal szemben, az egyenjogú-

CIASTKA PRVA.

VSEOBECNÉ ÜSTANOVENIÁ.
§· 1.
Cirkev kresfansko-evanjelickú augSpurského
krajiny Uhorskej tvorí úhrn jej spoluveriacich.

vyznania

§· 2.
Cirkev kresfansko-evanjelická angspurského vyznania
krajiny Uhorskej riadi si samostatne a svobodne záleáitosti
náboáenstva a cirkve sa t^kajúce ν smysle svojho ν zásadách
jej viery, ν krajinsk^ch zákonoch a storoßnej praxi zakorenenélio autonomného práva, nenarusenym ponechávajúc Jeho
Velicenstva krála ν zákonoch krajinskych uréené právo
najvy§§ieho dozoru.
§. 3.
Skoly a dobroéinné ústavy cirkve kresfansko-evanjelickej
augápurského vyznania krajiny Uhorskej, co prostriedky jej
samoudráania sa, prináleíia ku telu cirkve.

Cirkev ev. a. v. pri tom, 2e k cirkvi evanj. reformátskej
bratrsky pomer udráuje a pestuje, naproti cirkvám ν krajine
jestvujúcim pridfáa sa zásad rovnoprávnosti a vzájomnosti, a
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ság és viszonosság elveihez ragaszkodik s az államnak valláserkölcsi czéljai megvalósításában, nevelés, tanítás s a hitélet
ápolása által közreműködik; ezen közművelődési feladatának
sikeres medoldása végett viszont igénybe veszi az államnak,
részére országos törvényekben is biztosított, anyagi támogatását.
5. §·

Az ágost. hitv. evangelikus egyház törvényalkotási jogát
törvényes zsinatán gyakorolja; minden egyéb ügyét, a jelen
törvényben meghatározott fokozatos testületek és törvényesen
megválasztott tisztviselők intézik.
A mennyiben a fennemlített egyházi testületek saját
hatáskörükben hozott rendszabályaikat, határozataikat és ítéleteiket, önhatóságukkal nem foganatosíthatnák, miután az egyház
önkormányzata, intézményei és törvényei az állam oltalma alatt
állanak, jogosítva vannak azok végrehajtása végett az állam
közigazgatási hatóságainak segélvét és eljárását igénybe venni.
6. §.

Az államhatalom segélye és eljárása igénybe vehető
mindennemű egyházi határozattal megállapított egyházi és
iskolai tartozás behajtásánál, különösen:
a ) az illetékes egyházi hatóság által kivetett egyházi s
iskolai adóknak, szolgálmányoknak, az egyházi tisztviselők és
szolgák megállapított fizetéseinek és járandóságainak s az
egyházi közalap javára kivetett adóknak és felajánlott évi
járulékoknak behajtása czéljából;
b) az egyházfentartó tagokra adó alakjában kivetett vagy
általuk felajánlott azon járulékok behajtásánál, a melyek a
felsőbb egyházi hatóságok engedélyével, egyházi s iskolai
czélokra fölvett kölcsönöknek, tőkéknek és kamataiknak vagy
pedig egyházi s iskolai czélokra tett építkezés költségeinek
törlesztése czéljából rovattak ki, illetőleg ajánltattak fel;
r ) azon nyugdíj intézeti vagy gyámintézeti tartozások és
járulékok behajtása czéljából, a melyeket az illetékes egyházi
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na uskutoönení mravnonáboáensk^ch cielov státnycb kroz
vychovu, vyuííbu a pestovanie vieroíivota spolupösobí; ζ
prißiny tejto svojej vzdelanostnej úlohy na vzájom nárokuje
hmotnú, na stránku jej aj krajinskymi zákony zabezpeöenú
Státnu podporu.
§· 5.
Cirkev ev. a. v. vykonáva svoju zákonodarnú moc ν
zákonnej synode; v&etky iné jej záleíitosti vybavujú postupné
sbory ν prítomnom zákone uréené a úradníci zákonne vyvolení.
Nakolkoby nadreéené cirkevné sbory ν svojom vlastnom
kruhu cinnosti donesené pravidlá, uzavretia a súdobné v^roky
svojou vrchnostenskou mocou previesf ν stave neboly, kedze
cirkevná samospráva, cirkevné ustanovizne a zákony pod
ochranou státu stoja, uprávnené sú cielom vy^konu takov^ch
nárokovaf pomoc a zakroéenie Státnych administratívnych
vrcbností.
§· 6.

Pomoc a zakrocenie státnej moci nárokované byf móáe
pri vyberaní kaMej cirkevn^m uzavretím ustálenej cirkevnej
alebo Skolskej podlZnosti, obzvláátne:
a) cielom sohnania patriőnou cirkevnou vrcbnosfou rozvrhnutej cirkevnej a §kolskej dane, sluíebností, ustálenych
platov a poplatkov cirkevn^ch úradníkov a sluhov a na stránkn
váeobecného cirkevnélio fondu rozvrhnutej dane a venovan^ch
rocitych príspevkov;
l·) pri sohnaní poplatkov, ν podobe dane na údov cirkev
udr2ujúcicli rozvrhnutych alebo kroz nich venovanycli, ktoré
privolením vy§§ej cirkevnej vrchnosti cielom zplácania k prospechu cirkvi a §kől vyzdvihnutych poZißiek, istín lebo úrokov,
alebo cielom zotrenia trov k dobru cirkve a Skoly preveden^ch
stavieb naloáené, pofaZne venované boly.
c) cielom yyberania podláností a príspevkov pensijnéko
ústavu lebo podporovne, ktoré patriöná cirkevná vrchnosf
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hatóság az egyházi tisztviselőknek vagy ezek özvegyeinek és
árváinak nyugdíjat vagy gyámdíjat biztosító egyházi nyugdíjintézetek vagy gyámintézetek javára, az egyházi tisztviselőkre
kivetett.
7- §·
Az államhatalom segélye és eljárása igénybe vehető, ha
az illetékes egyházi hatóságok által saját hatáskörükben hozott
határozatoknak, melyekkel egyházi tisztviselő vagy szolga felfüggesztése, elmozdítása vagy állásába vissza- és behelyezése,
s az eljárási költségben való marasztalás mondatott ki —
az egyházközség vagy ennek egyes tagjai, a tisztviselő vagy
a szolga elleneszegülnek.
8· §·
Az államhatalom segélye első fokon az egyházközségi
közgyűlés vagy ennek elnöksége által a községi vagy járási
elöljáróságtól, törvényhatósági joggal felruházott és rendezett
tanácsú városokban a polgármestertől; másodfokon az egyházmegyei elnökség által, a köztörvényhatósági főtisztviselőtől
(alispán, polgármester) kérhető s az állam és hatóságai a
végrehajtásban való segédkezést m e g nem tagadhatják.
9. §·
Az ágost. hitv. ev. egyház önkormányzati testületei: az
egyházközségek, az egyházmegyék, az egyházkerületek és az
egyházegyetem; főbb tisztviselői pedig, ezeknek a jelen t ö r vényben meghatározott módon választott elnökei.
10. §.
Az egyházközségek egyházmegyékbe, az egyházmegyék
egyházkerületekbe osztatnak be; az összes egyházkerületek
együttvéve alkotják az egyházegyetemet.
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cielom zabezpeßenia pensie, lebo podpory svojich cirkevn^ch
úradníkov a ich vdov a sirőt, k dobru cirkevn^ch pensijn^ch
ústavov alebo podporovien, na cirkevnych úradníkov rozvrhla.
§· 7.
Pomoc a zakroßenie státnej moci nárokovaf sa mö2e,
jestli patrißnymi cirkevn^mi vrchnostmi ν ich vlastnom kruhu
cinnosti vynesen^m uzavretiam, ktor^mi vyzdvihnutie, odstránenie, alebo zpätuvedenie a usadenie do úradu a posúdenie
na pravotné útrovy vyslovené bolo — cirkev alebo jej jednotliví
údovia, úradník alebo sluha sa zprotivia.

I. 8.
Pomoc Státnej moci nárokovat sa mó2e ν prvom stupni
kroz cirkevny konvent alebo jeho predsedníctvo od obecného
alebo okresného predstavenstva, ν mestách právom právomocnosti opatren^ch a sriadenú radu majúcich od me§fanostu; ν
druhom stupni kroz seniorálne predsedníctvo od hlavného
úradníka pravomocnosti (podáupana, meSfanostu), a §tát a jeho
vrchnosti túto vykonnú (exekutívnu) pomoc odopreí nemö2u.
§· 9.
Samospravné sbory cirkve evanjelickej aug. v. sú: cirkevné obce, senioráty, diStrikty a vseobecná (generálna) cirkev;
hlavnejSí ale jej úradníci sú ν prítomnom zákone ustanovenym
spósobom vyvolení ich predsedovia.
§· 10.
Cirkve (cirkevné obce) sa ν senioráty, senioráty ν di§trikty
sluéujú; veikeré diátrikty spolu tvoria váeobecnú (generálnu) cirkev.
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11.

§.

Az ágost. hitv. evang. egyházban minden hatalom az
egyházközségből ered.
Az egyházmegyei, egyházkerületi s egyházegyetemi hatóságoknak, valamint a zsinatnak tagjai is, az egyházközségeknek vagy más erre jogosult testületeknek választottai és
ekképen az ág. hitv. ev. egyháznak mind törvényhozása,
mind kormányzata, mindig az összes jogosult egvháztagok
közrehatásának kifolyása.
12. §.

Az ág. hitv. evang. egyház törvényhozásában és kormányzásának minden fokozatán, a lelkészi és világi elemek
egyenjogú befolyása sértetlenül fentartatik.
13. §·
Az ág. hitv. evang egyház kormányzatába a jelen törvény
értelmében, minden önálló egyháztagnak van joga befolvni.
Minden önálló egyháztagnak kötelessége az egyház terheit
aránylagosan viselni.
14. §.
Mindenik kormányzó hatóság közvetlenül a legközelebbi
felsőbb fokú kormányzó hatóságnak, ennek közvetítésével
pedig az egyházi kormányzás még felsőbb fokozatainak van
alárendelve.
15. §.
Mindenik felsőbb egyházi hatóság köteles az alsóbb fokú
egyházi hatóság jog- és hatáskörének épségben maradása
felett őrködni.
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§•

11.

V cirkvi evanjelickej aug§p. vyz. ka£dá moc (vláda) ζ
cirkevnej obce bere svőj póvod.
Udovia seniorálnych, diátriktuálnych a generálnych vrchností, ako aj synody, sú vyvolen^mi obce cirkevnej, alebo
in^ch k tomu oprávnenych sborov (telies) — a tak i zákonodarstvo i správa cirkve evanj. aug. vyzn. sú voMy v^plyvom
spolupösobenia vsetkych oprávnenych údov cirkve.

§· 12.
V zákonodárstve a na kazdom stnpni správy cirkve
evanjelickej a. v. duchovnému a svetskému Zivlu rovnoprávny
vplyv nenaruseue sa ponecháva.
§· 13.
Na správu cirkve evanjelickej a. v. vplyvat, ν smysle
prítomného zákona, má právo kaád^ samostatny úd cirkve.
Bremená cirkevné pomerne snásaf, je povinnosfou kazdého
samostatneho úda cirkve.
t · 14.
Kazdá spravujúca vrchnosf podriadená je bezprostredne
najbli2sej spravujúcej vrchnosti vy§§ielio stupna, prostredníctvom ale tejto e§te i vy§i§ím stupnom cirkevnej správy.

§· 15.
KaMá vy&üsia cirkevná vrchnosf povinná je bdief nad
nedotknutelnosfou kruhupráva acinnosti niáestupnovej vrchnosti
cirkevnej.
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101. §.
Mindenik egyházi hatóságnak joga van, törvényes hatáskörében, a jelen törvények és felsőbb fokú hatóságok szabályrendeleteinek és határozataínak sérelme nélkül, a legközelebbi felsőbb hatóság jóváhagyása mellett, külön szabályrendeleteket alkotni.

Minden egyházi tisztviselő, megbízott, kiküldött vagy
egyházi szolgálatban álló egyén, ezen minőségben elkövetett
cselekvésének vagy mulasztásának következményeiért felelős
és a szándékosan vagy vétkes gondatlanságból okozott kárt
megtéríteni tartozik.
1 8 . §.

Az egyház minden tagjának joga van az egyházi testületek közgyűléseihez kérvénynyel, vagy az egyházi hatóságoknak jogsértő, esetleg egyébként kötelességeikbe ütköző
eljárása ellen a felsőbb egyházi hatósághoz vagy az illetékes
egyházi bírósághoz panaszszal járulni.
19. §.
A közgyűlések nyilvánosak s azokban a többségnek törvényesen nyilvánult akarata dönt.
20. §.

A közgyűlésekről rendes jegyzőkönyv vezetendő s az
szabályszerűen hitelesítendő.
21. §.
Valamely közgyűlés szabályszerűen hozott érdemleges
határozatát, csak egy későbbi közgyűlés másíthatja vagy szün-
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§·

16.

K a M á cirkevná vrchnosf má právo ν zákonnom kruhu
svojej őinnosti bez urazenia prítomn^ch zákonov a staiiov i
uzavretí vysestupfiovych vrchností, pri odobrení najblizSej
vygsej vrchností osobitné stanovy (statuty) sí utvorif.

§· 17.
Ka2d^ cirkevn^ úradník, splnomocnen^, vyslany alebo ν
sluábe cirkevnej postaven^ jednotlivec zodpovedny je za
následky svojich ν tejto jakovosti spáclian^ch skutkov alebo
zanedbalostí, a zaviazany je nahradif skodu samovolne, alebo
hrieSnou nedbalosíou zapríéinenú.
§. 18.

Kazdy úd cirkve má právo obrátií sa s prosbou pred
konventy cirkevnych sborov, alebo s ponosou pred vy§áie
cirkevné vrchností, alebo k patricnému cirkevnému súdu, proti
pokraßovaniu cirkevnych vrchností zákon uráiajúcemu, prípadne aj ináée do povinností ich zavadiacemü.
§. 19Konventy sú verejné a na nich rozhoduje
spősobom prejavená völa vacáiny.

zákonnom

§· 20.
Ο konventoch má byf riadna zápisnica vedená a pravidelne uhodnovernená.
·• 21.

Pravidelne vynesené meritorné uzavretie niektorého konventu premenif, alebo vyzdvihnút móze len pozdnejsí konvent

u

tetheti meg, ujabb szabályszerű határozattal. A mennyiben
pedig az érdemleges határozat választásra vonatkozik, a közgyűlés által egyáltalában nem változtatható meg.
22. §.

A ki egyházi gyűlésen elnököl, köteles a rend fentartása
felett s a felett őrködni, hogy a gyűlés törvényes hatáskörén
túl terjeszkedő határozatot ne hozzon.
23. §.
Ha valamely egyházi gyűlésen a rend fentartására szolgáló eszközök elégteleneknek mutatkoznának, vagy attól
lehetne tartani, hogy a gyűlés hatáskörén túl terjeszkedő
határozatot h o z : az elnökségnek — s ha egyet nem értenének, egyik tagjának is — joga és kötelessége a tárgyalást
felfüggeszteni, s ha ez sem vezetne sikerre, a gyűlést berekeszteni, s az utóbbi esetben egyúttal eljárása okait és panaszát
intézkedés végett, a legközelebbi felsőfokú egyházi hatóság
elé terjeszteni.
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nov^m pravideln^m uzavretím. Nakolkoby sa ale meritorné
uzavretie na volbu vzfahovalo, naskrze nemőáe byf konventom
premenené.
. 22.

Kto na cirkevnom konvente predsedá, povinny je bdief
nad zákonnym poriadkom a nad ty^m, aby konvent jeho
zákonny obor presahujúce uzavretie nevyniesol.
§· 23.
Jestliby na niektorom cirkevnom konvente k udráaniu
poriadku slú^iace prostriedky nedostatoßnymi byí sa dokázaly,
alebo kdeby bola tá obava, í e konvent obor jeho presahujúce
uzavretie vynesie: povinnosfou a právom predsedníctva — a
jestliby sa usrozumef nemohlo aj jeho jednoho úda je, pojednávanie vyzdvihnúf, jestliby ale ani to k cielil neviedlo,
konvent rozpustif a ν tomto poslednom pádé spolu príöiny
tohoto pokraéovania a sfaínosf svoju cielom pokonania, najbliísej vysestupnovej cirkevnej vrchnosti predostref.

MÁSODIK RÉSZ.

AZ

ÖNKORMÁNYZATI

TESTÜLETEK

S

EZEK

KORMÁNYZATI HATÓSÁGAI ÉS TISZTVISELŐI.

ELSŐ CZÍM.
Az

e g y h á z k ö z s é g .

24. §.
Ágostai hitvallású evangelikus keresztyéneknek közös
vallásgyakorlat végett szervezett testülete, egyházközséget
(gyülekezetet) képez.
25. §.
Anyaegyházközségek azok, a melyek kebelükben önálló
rendes lelkészi hivatalt állandóan fentartani képesek.
Leányegyházak, melyek erre képesek nem levén, valamely anyaegyházközséghez vannak csatolva és iskolájuk és
tanítójuk van.
Fiókegyházak azok, a melyek sem lelkészt, sem tanítót
önállólag nem tartanak.
26. §.

Oly helyek, a hol ág. hitv. ev. keresztyének külön
egyházközségi szervezet nélkül, más vallásúak közt elszórtan
laknak, szórványhelyek.

CIASTKA DRUHÁ.

SAMOSPRAVNÉ SBORY A TYCHTO SPRAVNÉ
VRCHNOSTI A URADNÍCI.

NÁZOV PKVY.
Cirkev (cirkevná obec).

§· 24.
Cielom spoloöného vykonávania náboáenstva sriadeny
sbor evanjelick^ch kresfanov augspurského vyznania, tvorí
cirkev (cirkevnú obec).
§. 25.
Matky cirkve sú tie, ktoré sú ν stave ν lone svojom
riadny farsk^ úrad stále udráiavaf.
Fílie, ktoré sú to nie ν stave, ale k niektorej matke
cirkvi pripojené súc, §kolu a ucitela májú.
Filiálky sú tie, ktoré ani farára, ani uéitela samostatne
nedrZia.
§. 26.

Také miesta, kde evanjelickí kresfania aug§p. vyznania
bez cirkevného sriadenia u prostred inovercov roztratene
byvajú, sú diaspory.
Zákony syiiortálne.
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101. §.
A magyar állam területén levő összes polgári községek,
területi, népességi és közlekedési viszonyokra való tekintettel,
az illető egyházkerületek által, anyaegyházakba, s ott, a hol
annak szüksége fenforog, missiói körökbe osztatnak be.
28. §.

Az anya-, leány- és fiókegyházközségek és szórványhelyek egymáshoz való viszonya s az ennek alapján keletkezhető jogok és kötelességek, az érdekeltek közt létesítendő
egyesség — ha pedig ez nem sikerülne, közigazgatási úton,
első fokon az egyházmegye, másod fokon az egyházkerület,
harmad fokon az egyetemes gyűlés által állapíttatnak meg.
29. §.
A leánv- és fiókegyházközségekben, valamint a szórványhelyeken lakó egyházközségi tagok, ha az anyaegyházközség terheinek viselésében arányosan részt vesznek, ugyanazon jogokkal birnak, mint az anyaegyházközség tagjai.
30. §.
Az egyházközségek területi viszonyainak megváltoztatásához, valamint új egyházközségek alakításához az egyházmegyei
és az egyházkerületi hatóság jóvahagyása szükséges.
Oly anyaegyházközségek, melyek népességi vagy anyagi
erőtlenedés miatt lelkészi, lelkésztanítói és tanítói állások fentartására képtelenekké váltak, a szomszédos anyaegyházközséggel lelkészeti szempontból összevonatnak. Oly anyaegyházközségek pedig, melyek tízezer léleknél nagyobb népességgel
birnak, a lelkipásztorkodás kellő módon gvakorolhatása végett,
ötezer lelkenként, lelkészi körökbe osztatnak be.
Az ilyen változásokról a közigazgatási hatóság esetről
esetre értesítendő.
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§• 27.
Váetky na priestore uhorského státu jestvujúce obőanské
osady, vradujú sa patriőn^mi cirkevn^mi di§trikty, do ohladu
berúc ich pomery priestoru, Iudnatosti a premávky, — ν
matky cirkve, a tani, kde toho potreba vyhladáva, ν missijné
kruhy.
§.

28.

Pomer matiek, — fílií — filiálok a diaspor medzi sebou
a na základe tolio vzniklé práya a povinnosti ustália sa
zavedením vyrovnania medzi interessovan^mi, a jestli by sa
to nepodarilo, cestou administratívnou ν prvom stupni seniorátom, ν druhom stupni distriktom, ν trefom stupni generálnym konventom.
§· 29.
Vo fíliách a filiálkach, ako aj ν diaspore obydlení cirkevní údovia, jestli ν snáganí bremien matky cirkve pomern^
podiel berú, tym istym právom vládnu, ak^m údovia matky
cirkve.
§. 30.
Ku premene priestorn^ch pomerov cirkví, ako aj ku
tvoreniu nov^ch cirkví vyíaduje sa odobrenie vrehnosti seniorálnej a diátriktuálnej.
Také matky cirkve, ktoré zoslabnutím ν Iadnatosti alebo
hmotne, k udríiavaniu farskych, farskouőitelsk^ch staníc
neschopnymi sa staly, zo stanoviska duchovnej správy do
susednej matky cirkve stiahnuté byf majú. Tie matky cirkve
ale, ktoré majú Iudu vyse desaftisíc du§í, cielom moánosti
náleáitého duchovného zaopatrenia, podelia sa po paftisíc
duSiacli do kruhov knazsk^cli.
Ο takychto premenách má vrchnosí obecnej správy ζ pádu
na pád byf upovedomená.
2*
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101. §.
Egyházközségeknek nyelvek szerint való elnevezése meg
nem engedtetik.
32. §.
Szórványhelyeknek fiókegyházközségekké, fiókegyházközségeknek leányegyházközségekké való átalakulásához és viszont,
csak az egyházmegyei hatóság jóváhagyása kívántatik meg.
33. §.
A régi kötelékből kiváló egyházközség a másik egyházközséggel közösen használt vagyonból csak annyit követelhet,
a mennyi szerződés vagy határozottan az ő nevére szóló
alapító- vagy hagyománylevél szerint megilleti.
34. §.
Minden ág. hitv. evang. keresztyén, annak az egyházközségnek vagy missiói körnek, a melynek körében legalább
hat hétig rendes lakhelye van, tagjává lesz; abban a tagok
számára törvény és szabályok által biztosított jogokat élvezi
s viszont az egyházi terheket is aránylagosan viseli.
Az egyházközségnek tagja lehet az is, ki annak körében
nem lakik, ha terheit viseli.
35. §.
Az egyházközségi tagok részt vehetnek az isteni tiszteletben, élhetnek az egyház kegyelemeszközeivel, igénybe
vehetik a lelkész és tanító hivatalos szolgálatát, használhatják
az egyházi s iskolai intézeteket, igénybe vehetik és használhatják, a fennálló törvények értelmében, az egyházi hivatalokra
és tisztségekre való választást és választhatóságot, vallásügyi
jogaik sérelme esetén pedig megkívánhatják a fokozatos egyházi hatóságok védelmét.
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§. 31.
Pomenovanie cirkví dia reßi (jazyka) sa nedovoluje.
§· 32.
Κ pretvoreniu diaspor na filiálky, filiálok na fílie, a na
vzájom vyáaduje sa len seniorálne odobrenie.

§. 33.
Zo starého sväzku sa vylucujúca cirkev, rnőáe ζ majetku
spolocne s druhou cirkvou uáívaného len tolko po2adovaf,
kolko jej dia smluvy, alebo dia nrcite na jej menő znejúcej
základiny, alebo závetu patrí.
§· 34.
Ka2dy evanjelicky kresían augspurského vyznania stáva
sa údom tej cirkve, alebo toho missijného kruhu, ν jehoá
kole aspon od gesf ty^dnov riadne by^va; ν iiom pre údov
zákonom a pravidlami zabezpecené práva po^íva a na vzájom
bremená cirkevné pomerne snááa.
Üdom cirkve i ten staf sa mo2e, ktor^ ν j e j obvodu
nebyva, ale jej bremená snása.
§. 35.
Űdovia cirkve podiel brat mőZu na sluábách BoZích,
poáívaf cirkevné prostriedky milosti, nárokovaf úradnú sluzbu
knaza a uéitela, mó2u uzívaf cirkevné a £kolské ústavy,
nárokovaf ν smysle stávajúcich zákonov právo volenia cirkevnych úradov, ako aj svoju volitelnosf na ne ; ν pádé
urá2ky svojich náboáensk^ch práv ale, mő2u poáadovaf obranu
postupnej cirkevnej vrchnosti.
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101. §.
Az egyházközségi tagoktól megkívántatik, hogy vallásos
és erkölcsös életet folytassanak, az egyház kegyelemeszközeivel
éljenek, az egyház és iskola javát úgy magánéletükkel, mint
közszolgálataikkal előmozdítsák s a rájuk ruházott megbízatásokat elvállalják; továbbá kötelességük: gyermekeik vallásos
neveléséről és oktatásáról gondoskodni, az egyházi törvényeknek és rendszabályoknak s a törvényes egyházi felsőbbségnek
engedelmeskedni.
37. §.
Az egyházközség kötelékéből való kiválás, akár elhalálozás, akár elköltözés vagy áttérés útján történt, a lejárt kötelezettségeket el nem enyészteti.
MÁSODIK CZÍM.
Az e g y h á z k ö z s é g i k ö z g y ű l é s .

38. §.
Az egyházközségnek kormányzó és képviseleti hatósága
az egyházközségi közgyűlés.
39. §.
Az egyházközségi
felügyelő hívja össze.

közgyűlést rendszerint a lelkész és

40. §.
Az egyházközségi közgyűlés rendszerint egy héttel előbb,
a tárgy megnevezésével, a rendes isteni tisztelet alkalmával
kihirdetendő.
Az egyházközség területén kívül lakó, de közterheit
viselő egyháztagok, az egyházközségi közgyűlésre meghívandók s ily egyháztagok magukat a közgyűlésen, evangelikus
vallású meghatalmazott által képviseltethetik.
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§· 36.
Od údov cirkevnych pozaduje sa, aby poboány a mravn^
2ivot viedli, cirkevné prostriedky milosti poZívali, dobro cirkve
a skoly tak súkromnym Zivotom, ako aj verejnym spolupősobením svojím napomáhali a <5ím poverení boli, to prejali ; —
dalej ich povinnosfou je : pecovaf ο náboíenskú v^chovu a
vyucbu svojich dietok, cirkevnym zákonom a pravidlám, ako
aj zákonnym cirkevnym vrchnosfam poáluánosf preukazovaf.

§· 37.
Vylúőenie sa zo sväzku cirkve, bud by sa ono cestou
smrti, bud vysfahovaním, lebo priestupom stalo, vyprsané
povinnovatosti zmazaf nemöáe.

NÁZOV DRUHY.
Cirkevny

konvent.

§. 38.
Spravujúcou a zastupitelskou vrchnosfou cirkve (cirkevnej
obce), je cirkevny konvent.
§· 39.
Cirkevny^ konvent svoláva obycajne farár a cirkevn^
dozorca.
§. 40.
Cirkevny konvent má byf tyádnom vopred. s udaním
predmetu, pri príleáitosti riadnych sluíieb Bozích vyhláseny.
Mimo priestoru cirkve obydlení, ale spoloéné cirkevné
bremená snáSajúci údovia, majú byf na cirkev. konvent pozvaní a takíto údovia cirkve sa na konvente kroz plnomocníkov evanjelického náboZenstva zastúpif daf mő2u.

24

101. §.
Az egyházközségi közgyűlés tagjai:
a) hivataluknál fogva: az egyházközség rendes vagv
helyettes lelkésze, illetőleg lelkészei és segédlelkészei, az egvházközségi felügyelő és másodfelügyelő, az egyházközség
által alkalmazott vallástanitók, vallástanárok, gondnokok, pénztárosok, az egyházközség jegyzője, ügyésze, ellenőre, az egyházközség által fentartott tanintézetek ág. h. ev. vallású tanárai
és tanítói és a kántor (énekvezér);
b) az egyházközségnek, az egyház terheit viselő nagykorú vagy önálló férfitagjai; oly egyházközségekben pedig,
hol az egyháztagok az egyház terhei viseléséhez nem járulnak, az egyházközségnek minden nagykorú vagv önálló
férfitagja.
42. §.
Önálló vagy vegyes házasságban élő nők, kik az egyházközség fentartásához hozzájárulnak, az egyházközségi közgyűlésen, az egyházközség bármely férfitagja által képviseltethetik magukat, azonban egy meghatalmazott csak egy m e g hatalmazót képviselhet.
43. §.
A közgyűlés elnökei rendszerint a lelkész s az egyházközségi
felügyelő.
44. §.
Az egyházközségi közgyűlés hatásköre:
cl) megválasztja az egyházközség összes tisztviselőit s
azon tisztviselőknek, a kiket fizetés illet, megszabja járandóságait, azzal a megszorítással, hogy a hiványilag megállapított
s az egyházi felsőbbség által megerősített fizetéseket — ide
nem értve a netalán személyhez kötött javadalmakat — alább
nem szállíthatja;
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§·

16.

Údami cirkevného konventu sú:
a) podla úradu: riadny alebo námestn^ farár cirkve
pofaáne farári a kapláni, dozorca a poddozorca cirkevn^,
cirkvou ustanovení uébári náboíenstva a uéitelia náboíenstva,
kurátori, pokladníci, cirkevny notár, právny zástupca, kontrollor, náboZenstva evanj. a. v. uöbári a ußitelia ν skolách
cirkvou vydráiavan^ch, ako aj kantor (správca choru);
b) cirkevné bremená snásajúci plnoletí alebo samostatní
údovia cirkve muáského pohlavia; ν takych cirkvách ale, ν
ktorych údovia cirkve k snásaniu bremien cirkevnych neprispievajú, váetci plnoletí, alebo samostatní údovia cirkve mu2ského pohlavia.
§• 42.
Samostatné, alebo ν mie§anych manáelstvách áijúce áeny,
ktoré k udráktvaniu cirkve prispievajú, mő2u sa daf na konvente cirkevnom ktor^mkolvek mu2om údora cirkve zastúpif, a vsak jedon splnomocnen^ mő2e len jednoho splnomocftujúceho zastupóvai
§· 43.
Predsedníkmi
cirkevny.

konventu

sú obyéajne farár a

dozorca

§. 44.
Krüh cinnosti cirkevného konventu:
a) volí vsetk^ch cirkevnych úradníkov a pre t^ch úradníkov, ktorym plat patrí, ich patricnosf urcí s t^m obmedzením, 2e vokatorom zabezpeőené a vySSou cirkevnou vrchnosfou
potvrdené platy — sem nepoéítajúc ku osobe viazané nadanie —
nesmú byf umensené;
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b) megválasztja az egyháztanácsot és annak tagjait, valamint a koronként választás alá eső tisztviselőket fölesketi;
c) képviselőket küld az egyházmegyei közgyűlésre és
pedig küldhet annyiszor kettőt, a hány rendes lelkésze van
az egyházközségnek;
d) szavaz az egyházmegyei és kerületi felügyelő, az
esperes, a püspök és az egyetemes felügyelő választása alkalmával ;
é) nyilatkozik a felsőbb egyházi hatóságok által véleményadás végett leküldött ügyekben;
/ ) intézkedik az egyházi és iskolai szükségletek fedezéséről, egyházközségi terhek megállapításáról, kölcsönfölvételről,
pénzelhelyezésről, birtokszerzésről, birtokeladásról, új építkezésekről, jelentékenyebb igazításokról, szóval az egyházközség
anyagi ügyeire vonatkozó rendszabályokról; új egyházi közterhek kivetését és az egyházi terhek kivetési kulcsának
megváltoztatását, birtokszerzést és birtokeladást, kölcsönvételt
s új építkezést tárgyazó határozatainak érvényességéhez azonban az egyházmegyei közgyűlésnek, sürgős esetekben pedig,
az egyházmegyei elnökségnek (281. §.) jóváhagyása szükséges,
köteles levén erről az egyházmegyei közgyűlésnek indokolt
jelentést tenni;
g) tárgyalja az egyháztanács jelentését;
h) megvizsgálja, illetőleg felülvizsgálja az évi számadást
és megadja vagy megtagadja a fölmentvényt;
t) átalában határoz s intézkedik az egyházközséget érdeklő
minden ügyben, mely más egyházi hatóság hatáskörébe nem
tartozik.
45. §.
Az egyházmegyei és kerületi felügyelő, az esperes, a
püspök s az egyetemes felügyelő választása alkalmával az
egyházközségi közgyűlés szavazati jogát következőleg gyakorolja :
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b) volí cirfeevnú radu a jej údov, ako aj sprisahá obéasne
pod volbu padajúcich uradníkov;
c) vysiela zastupitelov na seniorálny konvent a síce tolkokrát po dvocb, kolko riadnych faiárov má cirkev ;
d) hlasuje pri volbe seniorálneho a distriktuálnebo dozorcu, seniora, biskupa a generálneho dozorcu;
é) osvedöuje sa ν záleáitostach kroz vyásie cirkevné vrclinosti oliladom prejavenia mienky dolu zaslau^ch ;
f ) naridzuje ohladom zaokrytia potrieb eirkevn^cli a
skolskych, oliladom ustálenia bremien cirkevnycb, uzavretia
poiißiek, umiestnenia peííazí, nadobudnutia a odpredania majetku, ohladom novycli stavieb, znaőnej§ích oprav, slovom
obiadom pravidiel záleáitostí hmotnych cirkve sa tykajúcich;
k platnosti ale uzavretí ο rozvrhnutí novycli bremien cirkevnych a premene klúca poplatkového cirkevnycb bremien,
ο nadobudnutí a odpredaní majetku, vyzdvihnutí poáicky a
uzavretí 11a novú stavbu sa vzíahujúcich, vyíaduje sa odobrenie seniorálneho konventu, ν náblych pádocb (§. 281.)
odobrenie seniorálneho predsednictva, ktoré je povinné ο tóin
seniorátu odovodnenú zprávu podaf:
g) pojednáva predloby cirkevnej rady ;
h)
.ákúma, poíazne superreviduje roéité úőty a udelüje,
alebo odopiera absolutorium ;
i) vobec uzaviera a naridzuje ν kaZdej cirkve sa tykajúcej záleáitosti, ktorá do kruhu cinnosti inej cirkevnej vrchnusti neprináleáí.
§. 45.
Konvent cirkevny pri príleáitosti volby seniorálneho a
distriktuálnebo dozorcu, seniora, biskupa a generálneho dozorcu svoje volebné právo nasledovne vykonáva:
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a ) az egyházközségi közgyűlés általános
véleménye, az egyházközség szavazata;

többségének

b) ezen szavazatot, mely csak egy egyénre adható, írásba
foglalva az egyházközség lelkésze és felügyelője vagy helyetteseik aláírják s az egyházközség pecsétjével megerősítik;
c) ha a lelkész vagy felügyelő a szavazó közgyűlésen
nem vehetett részt vagy állásuk üresedésben van, az egyházközség szavazatának aláírásában a lelkészt a helyettes lelkész,
a felügyelőt a másodfelügyelő, vagy ha ilyen nincs, a g o n d nok helyettesíti;
d) az egyházközség szavazata kétszer annyinak számítandó, a hány rendes lelkészi állomással bir.
46. §.
Egyházközségi közgyűlés minden évben legalább egyszer,
ezenkívül annyiszor tartandó, a hányszor azt az elintézésre
váró ügyek kívánják.
47. §.
A fiók- és leányegyházközségek külön közgyűlést csakis
saját belügyeikben tarthatnak; abban az esetben pedig, ha
oly külön jövedelmeik volnának, a melyekről rj egyházközség
közgyűlésében számot adni nem tartoznak, kötelesek az
anyaegyházközség elnökségének elnöklete alatt, évenként külön
számadási közgyűlést tartani.
48 §.
Oly egyházközségeknek, a melyekben a közgyűlési tagok
száma a 300-at meghaladja, jogukban áll, az egyházközségi
közgyűlés hatásköréről szóló 44. §. e), h), Ϊ) pontjai alatt
felsorolt ügyeket, valamint a helyi szabályzat megállapítását,
az egyháztanács hatáskörébe átutalni, vagy az egyházkerület
jóváhagvása alá terjesztendő szabályzat értelmében képviselő-
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α) mienka vseobecnej väc§iny cirkevného konventu j e
hlasom cirkve ;
V) tento hlas, ktory len na jednoho jednotlivca daf sa
mő2e, písomne vystaveny, farár a dozorca cirkve, alebo ich
námestníci podpísu a pecafou cirkevnon potvrdia ;
c) jestli farár alebo dozorca na volebnom konvente pritomny byf nemohol, alebo ich miesta uprázdnené sú, pri podpise hlasu cirkve zastupuje farára námestny farár, dozorcü
poddozorca, alebo jestli takého niet, kurátor;
d) hlas cirkve dvakrát tolkym pocítany byf má, kolko
riadnych staníc farárskych cirkev má.
, 46.
Cirkevii^" konvent kazdoroßne aspon raz, mimo toho tolkoráz sa má vydráiavaf, kol'koráz to vybavif sa majúce záleáitosti vy^adujú.
§· 47.
Filiálky a fílie mo2u osobitn^" konvent len vo svojich
vlastny^ch vnútorn^ch záleíitosfach vydrziavaf; ν tom pádé
ale, jestliby také osobitné döchodky maly, ζ ktor^ch ν konvente cirkevnom úctovaf nie sü povinné, majú ka2doroőne
pod predsedníctvom predstavenstva matky cirkve osobitny
úctujúci konvent vydráiavaf.
§. 48.
T a k é cirkve, ν nichí poöef údov konventu 300 p r e vysuje, majú právo ν §. 44. ο kruhu ßinnosti cirkevnych
konventov pojednávajúcom, záleíitosti pod e), Λ), i) punktami
oznaéené, ako aj ustálenie miestnych stanov do kruhu cinnosti cirkevnej rady prelo2if, alebo ν smysle pod odobrenia
distriktu predostrief sa majúcich stanov, zastupitelsky sbor
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testületet alkotni, a mely a közgyűlésnek fentartott lelkészválasztást s az egyháztanács, illetőleg a képviselőtestület
választását kivéve, a közgyűlés jogaiba lép s annak minden
teendőjét elvégzi.
HARMADIK CZÍM.
Az e g y h á z t a n á c s . (Presbyterium.)

49. §.
Az
bői áll.

e^vháztanács
OJ

hivatal szerinti és választott

taaOkο

50. §.
Az egyháztanács tagjai hivataluknál fogva:
az egyházközség rendes vagy helyettes lelkésze, illetőleg
lelkészei, az egyházközségi felügyelő és másodfelügyelő, a
gondnokok, pénztárosok, az egyházközség jegyzője, ellenőre,
ügyésze, az egyházközség által fentartott tanintézetek igazgatói, valamint az elemi, illetve vallástanító, vagv ha többen
volnának ilyenek, közülök az, a kit a helyi szabályzat kijelöl
51. §·
Az egyháztanács választott tagjainak számát a közgyűlés
helyi szabályrendelettel határozza meg, úgy azonban, hogv
ezen szám tíznél kisebb és hatvannál nagyobb nem lehet,
kivéve, ha a 48. §. alapján oly ügyek is az egyháztanács
hatáskörébe utaltattak, a melyek különben a közgyűlés hatáskörébe tartoznak, a mely esetben az egyháztanács választott
tagjainak száma hatvannál kisebb nem lehet.
52. §.
Az egyháztanács tagjának megválasztható az egyházközségi közgyűlés minden 24 éves, feddhetlen előéletű tagja.
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utvorif, ktory mimo konventu reservovanej volby farára a cirkevnej rady, pofaXue zastupitelského v^boru, ν práva konventu vstúpi a tolioáe váetky diela koncí.

NÁZOV TRETÍ.
Cirkevná rada (Presbyterium).

§· 49.
Cirkevná rada
volenych.

zálezí ζ údov podla úradu a ζ údov

§. 50.
Údami cirkevnej rady podla úradu s ú : riadny alebo
námestny farár, pofaZne farári cirkve, cirkevny dozorca a
poddozorca, kurátori, pokladníci, cirkevny notár, kontrollor,
právny zástupca, správcovia cirkevnou obcou udráiavanych uőebn^ch ústavov, ako aj ludov^ ucitel, pofaZne uőitel náboáenstva, alebo jestli by ich viac bolo, ζ nicli ten ; koho miestne
stanovy oznacia.
§. 51.
Poőef volenych údov cirkevnej rady ustanoví konvent
miestnyroi stanovami, avsak tak, 2e poéef tento od desaf
mensím a od Sesfdesiat väcsim byf nemö2e, mimo jestli sa
na základe §. 48-ho i také záleZitosti do oboru cirkevnej
rady upravia, ktoré ináée do oboru konventu patria, ν ktorom pádé poőef volenych údov cirkevnej rady od áesfdesiat
mensím byf nemöZe.
§. 52.
Za úda cirkevny rady vyvolen^m byf mö2e kaády
roény bezúhonného pred£ivota úd cirkevného konventu.
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101. §.
Az egyháztanács elnökei rendszerint a lelkész és a felügyelő.
54. §.
Az egyháztanács kötelessége átalában gondoskodni, hogy
az egyházban és iskolában minden helyesen és jó rendben
történjék.
55. §.
Azon egyházközségekben, a melyekben a közgyűlés teendői nem ruháztattak át az egyháztanácsra, az egyházközség
kisebb jelentőségű belügyeinek elintézése képezi az egyháztanács hivatását.
56. §.
Az egyháztanács hatáskörét, a jelen törvény korlátai
között, az egyházközségek szabályrendelet útján (16. §., 48. §.)
maguk állapítják meg.
57. §.
Az egyháztanács tárgyalásairól pontos és kimerítő jegyzőkönyv vezetendő és szabályszerűen hitelesítendő.

NEGYEDIK CZÍM.
Az egyházközség tisztviselői.
I. Fejezet.

Az

egyházközség

elnöksége.

58. §.
Az egyházközségi elnökség az egyházközségi felügyelőből és a lelkészből áll, a kik egyenlő joggal és felelősséggel
kormányozzák és képviselik az egyházközséget és annak összes
ügyeit egyetértőleg intézik.
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§· 53.
Predseduíci cirkevnej rady sú obyőajne farár a dozorca.
§· 54.
Povinnosf cirkevnej rady je vSeobecne peöovaí ο to, aby
ν cirkvi a ν skole vsetko slusne a ν dobrom poriadku sa
dialo.
§. 55.
V tych cirkvách, ν ktorych sa konventom pokonávat
majúce záleZitosti na cirkevnú radu nepreniesly, pokonávanie
menssícli vnútornych zále2itostí cirkve tvorí úkol cirkevnej
rady.
§. 56.
Kruk őinnosti cirkevnej rady ν niedzách tohoto zákona,
ustália samy cirkve cestou stanov (Statútov) (§. 16., §. 48.)

§: 57.
Ο pojednávaniacli cirkevnej rady má sa správna a zovrubná zápisnica viesf a pravidelne uhodnovernovaf.

NÁZOV STVRTY.
llradníci cirkve.

Hlava I.
C i r k e v né

predsedníctvo.
§. 58.

Cirkevné predsedníctvo zále2í ζ cirkevného dozorcu a
farára, ktorí rovnym právom a rovnou zodpovednosfou spravujú
a zastupujú cirkev a veskeré jej záleáitosti usrozumene vybavujú.
Zákony synodálne.

3
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1. Az e g y h á z k ö z s é g i

felügyelő.

59. §.
Az egyházközségi felügyelő, közbecsülésnek örvendő,
művelt, feddhetlen erkölcsű, vallásos és anyagilag független,
magyar honpolgársággal biró evangelikus világi egyének
sorából, minden anyaegyházközségben szabályrendeletileg megállapítandó időtartamra választandó.
60. §.

Az egyházközségi felügyelő az egyházközség jogainak,
érdekeinek és vagyonának, valamint az egyházközség, a lelkész s a többi egyházi tisztviselők tekintélyének őre és védője.

61. §.
Az egyházközségi felügyelőnek hivatala tiszteletbeli és
kötelességeit lelkiismeretesen teljesíteni tartozik.
2. A l e l k é s z .
62. §.
A lelkész az egyházközségnek egyik kormányzója, a lelkiekben gondozója és a lelkészi hivatal vezetője.
63. §.
Mint az egyházközségnek lelkiekben gondozója, őrködik
egyházközsége tagjainak hithűsége és erkölcsi tisztasága felett;
nevezetesen:
a) hirdeti az Isten igéjét;
b) kiszolgáltatja a szentségeket és végzi az összes egyházi szent cselekvényeket;
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1. D o z o r c a

cirkevny.

(Inspektor.)

§· 59.
Za cirkevného dozorcu volif sa má vgeobecnú úctu poísivajúci, vzdelany, bezúhonnych mravov, náboZn^ a hmotne
neodvisly, obßanstvo uhorské majúci evanjelik svetského stavu,
ν kaádej matke cirkvi na cas stanovami urőif sa majúci

§· 60.
Cirkevny dozorca je stráZcom a obhajcom práv, záujmov
a majetku cirkve, ako aj váZnosti cirkve, farára a inych
úradníkov cirkevnych.

§· 61.

Űrad cirkevného dozorcu je éestnym úradom a on povinnosti úradu svojho svedomite plnif má.

2.

F a r á r.
§. 62.

Farár je jedon zo správcov cirkve, on je jej duchovn^m
opatrovníkom a úradu farského riaditelom.

§. 63.
Ako duchovn^" opatrovník cirkve bdie nad vernosfou vo
viere a éistotou mravov údov cirkve, menovite :
a) hlása slovo Boáié ;
b) prisluhuje sviatosti a odbavuje v§etky svät6 cirkevné
úkony ;
2*
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c) gyakorolja a hivek házi látogatását (cura pastoralis);
d) felügyel az iskolákra, különösen a vallásoktatásra és
e) végzi a lelkészi hivatal minden egyházjogi teendőjét.

64. §.

A rendes lelkészszé alkalmazás választás útján történik.
65.
Lelkésznek választható minden ág. hitv. evangelikus, 24
éves, feddhetetlen erkölcsű magyar honpolgár, a ki az egyetemes közgyűlés által megszabott hittanfolyamot elvégezte
és az ugyanazon közgyűlés által meghatározott vizsgálatokat
megállotta.
66. §.
A lelkészi hivatal megüresedését az egyházközség elöljárósága az esperesnek, ez pedig a püspöknek azonnal bejelenti.
67. §.

A lelkészi hivatal megüresedése esetében az esperes a
lelkészi teendők ideiglenes ellátásáról haladéktalanul intézkedik.
68. §.

A lelkészválasztó egyházközségi közgyűlésen az esperes
vagy ennek megbízottja és az egyházmegyei felügyelő vagy
ennek helyettese elnököl.
69. §.
A lelkész, az egyházközségi közgyűlés szavazatainak
lános többségével, élethossziglan választatik.

áta-
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c) navstevuje veriacich (cura pastoralis);
d) dozerá 11a skoly, obzvlástne 11a vyucovanie nábo2enské;
é) vybavuje vsetky cirkevnoprávne diela farského úradu.
§· 64.
Dosadenie za riadneho farára deje sa cestou volby.
§· 65.
Za
vyznania
uhorsky·,
náukobeh
sloZil.

farára voleny byf mő2e jedenka2dy augspurského
evanjelik 24 rocny, bezúhonnych mravov obéan
ktory" generálnym konventom uloáeny tlieologicky
dokoncil a tym istym konventom uréené zkúsky

§. 66.

Uprázdnenie farského úradu predstavenstvo cirkve seniorovi a tento biskupovi na skutku ν známosf uvedie.
§. 67.
Y pádé uprázdnenia farského úradu, senior bezodkladne
zariadi docasné zaopatrenie diel farského úradu.
§. 68.
Na cirkevnom farára voliacom konvente predsedá senior
alebo jeho poverenník a seniorálny dozorca, alebo tohoZe
námestník.
§. 69.
Farár volí sa vseobecnou
konventu dozivotne.

väßsinou hlasov cirkevného
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101. §.
A lelkészt hivatalába az esperes vagy ennek megbízottja
iktatja be.
71. §.
Azon egyházközségbe, a mely a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számítva, félév elteltével, az esperes és a
püspök megintésére sem fog a lelkészválasztáshoz, a püspök
helyettes lelkészt küld.
72. §.
A lelkészválasztást illetőleg az egyes egyházkerületek, az
egyetemes közgyűlés jóváhagyása alá terjesztendő szabályrendelet alkotására köteleztetnek.
73. §.
A lelkész halála esetében, az elhalálozás napjáig esedékes
összes lelkészi jövedelem az elhunytnak örököseit illeti.
74. §.
Az elhalálozás napjától számított egy fél évre járó mindennemű lelkészi javadalom, beleértve a papilakban való lakást
is, az elhalt lelkésznek özvegyét, illetőleg leszármazóit és
munkára képtelen szüleit illeti.
75. §.
Ha az elhalt lelkész után sem özvegy, sem leszármazók,
sem munkára képtelen szülők nem maradtak hátra: akkor
az elhalálozás napjától számított egy negyedévre járó lelkészi
javadalom, a lakáson és palástdíjon kívül, a lelkészi nyugdíjintézetet illeti.
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§. 108.
Farára uvádza do úradu senior alebo jeho

poverenník.

§· 71.
Do tej cirkve, ktorá sa — od díia uprázdnenia farského
úradu rátajúc — po polroku ani na napomenutie seniorovo a
biskupovo ku volbe farára nepribere, vyále biskup námestného
farára (administratora).
§. 72.
Dotyéne volieb farárov povinné sú jednotlivé di§trikty
utvorit stanovy, ktoré generálnemu konventu k udobreniu
predostrief sa majú.
§· 73.
Y pádé smrti farára patria váetky a2 po deíí
pripadajúce farárske dochodky dediéom zosnulého.

smrti

§· 74.
Od diía smrti poéítajúc za pol roka prichodiace vSelikého
druliu dochodky farárske, ν to rozumejúc aj byt vo fare,
patria vdove zosnulého farára, pofaáne od nelio pocbádzajúcim,
a jeho rodiéom práce nescbopnym.
§. 75.
Jestliby po zomrelom farárovi ani vdova, ani od neho
pochádzajúci, ani práce neschopní rodiéia nepozostali: ν tom
pádé patrí na Stvrf roka, od diía úmrtia rátajúc, vsetko
farárske nadanie, mimo bytu a stoly, farárskemu pensijnému
ústavu.
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101. §.
Azon javításokért és hasznothajtó beruházásokért, a melyeket az elhunyt lelkész, a lelkészi hivatal javadalmát képező
ingatlanokra vonatkozólag, az egyházközségi közgyűlés tudtával és beleegyezésével tett: az örökösöknek az egyházközségtől méltányos kárpótlás jár.
II. Fejezet.

1 Az e g y h á z k ö z s é g e g y é b r e n d e s t i s z t v i s e l ő i .
77. §.
Az egyházközség rendes tisztviselői közé tartoznak a
lelkészen vagy lelkésztanítón s az egyházközségi felügyelőn
kívül még: az ügyész, a jegyző, a tanító és a gondnok (pénztáros), kik mindannyian közvetlenül az egyházi törvény alatt
állanak s a kiknek jogai és kötelességei, a mennyiben a t ö r vényben meghatározva nincsenek, szabálvrendeletileg határoztatnak meg.
2. R e n d k í v ü l i

tisztviselők.

78. §.
Az egyházközségnek szabadságára hagyatik, a jelen törvényben elősorolt tisztviselőkön kívül, szabályrendelet által
meghatározandó hatáskörrel (16. §.) más tisztviselőket is
alkalmazni.
ÖTÖDIK CZÍM.
Az e g y h á z m e g y e . (Esperesség.)

79. §.
Több egyházközségnek, egyházi kormányzás, közigazgatás és rendtartás végett felsőbb hatósággá egyesülése alkotja
az egyházmegyét (esperességet).
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§• 76.
Za tie opravy a osoh prinásajúce investicie, ktoré zosnuly farár pofahom na nemovitosti, nadanie farského úradu
tvoriace, s vedomím a privolením cirkevného kouventu porobil:
patrí jeho dediőom od cirkve sluSné odskodenie.
Hlava II.
\

1. I n í r i a d n i ú r a d n í c i

cirkve.

§. 77.
Medzi riadnych úradníkov cirkevnych prislúchajú krem
farára, alebo farára-ucitela a cirkevného dozorcu este: právny
zástupca, notár, ucitel a kurátor (pokladník), ktorí vsetci
bezprostredne pod zákonom cirkevnym stoja, jichz práva a
povinnosti, nakolko by ν zákone urcené neboly, úpravami
ustália sa.

2. M i m o r i a d n í ú r a d n í c i

cirkve.

§. 78.
Na völu cirkve sa ponecliáva krem úradníkov ν prítomnom zákone vypocítanycli, s kruliom őinnosti úpravami uröif
sa majúcim (§. 16.) aj inycli úradníkov postavif.

NÁZOV PIATY.
S

e

η

i ο r

á

t.

§. 79.
Sjednotenie sa viac cirkví cielom cirkevného spravovania,
administracie a riadu vo vyssú vrchnosf, tvorí seniorát.

42

101. §.

Az alakított egyházközségeknek és missiói köröknek egyházmegyékbe beosztásához, az egyházmegyék területi viszonyainak megváltoztatásához, valamint új egyházmegyék alakításához, az érdekelt egyházközségek és egyházmegyék meghallgatása után, az egyházkerületi éS egyetemes közgyűlés
jóváhagyása szükséges.
Minden ily változás az illető közigazgatási hatóságnak
tudomás végett bejelentendő.
81. §.

Egyes különálló szabad királyi városi egyházközségeknek
azon helyzete, mely szerint eddig közvetlenül az egyházkerület hatósága alá tartoztak, ezennel megszüntettetik.

HATODIK CZÍM.
Az e g y h á z m e g y e i k ö z g y ű l é s .
82. §.

Az egyházmegyének képviseleti és kormányzó hatósága
az egyházmegyei közgyűlés.
83. §.
Az egyházmegyei közgyűlést rendszerint az esperes és
az egyházmegyei felügyelő hívja össze.
84. §.
Az egyházmegyei közgyűlést összehívó levélben a közgyűlés főbb tárgyai megjelölendők.
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§. 108.

Ku prideleniu utvoren^ch cirkví a missijnych kruliov ν
senioráty, ku premeneniu priestorov^ch (territorialn^ch) pomerov seniorátov, ako aj k utvoreniu novych seniorátov, vy2aduje sa po vyslySaní interessovan^ch cirkví a seniorátov
schválenie distriktuálneho a generálneho konventu.
Jednaka2dá takáto premena má sa patricnej
správnej vrcbnosti cielom vznámosf vzatia, oznámif.

obecno-

§• 81.
Ten stav jednotlivych osve stojacicli svobodno-kráIovsko-mestskych cirkví, dia ktorého ouy posavád bezprostredne pod pravomocnost cirkevného distriktu prináleáaly,
sa tymto zrusuje.
NÁZOV SlESTY.
Senioralny

konvent.

§· 82.
Zastupitelskou a spravujúcou vrchnosfou seniorátu
seniorálny konvent.

je

§. 83.
Seniorálny konvent svoláva obyéajne senior a seniorálny
dozorca.
§. 84.
V listine konvent seniorálny svolávajúcej majú sa hlavnejáie predmety konventu oznacif.
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101.

§.

Az egyházmegyei közgyűlés tagjai:
a) hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők:
az esperes és alesperes, az egyházmegyei felügyelő és másodfelügyelő, az egyházmegyei törvényszék birái, az egyházmegyei jegyzők, a körlelkészek és iskolalátogatók, az egyházmegyei pénztáros, az egyházmegyei ügyész, ellenőr és
számvevő;
b) hivataluknál fogva, mint egyházközségi és iskolai képviselők : az egyházközségek rendes, illetőleg helyettes lelkészei,
felügyelői és másodfelügyelői, az egyházmegye területén levő
ág. hitv. evang. főiskolák, középiskolák (fő- és algymnasiumok) és önálló tanítóképző intézetek felügyelői és igazgatói;
í ) választás alapján: az egyházmegyei egyházközségek
küldöttei (44. §.) és az egyházmegyei tanító-egyesületek egyegy választott képviselője.
8 6 . §.

Az egyházmegyei közgyűlésen az esperes és az egyházmegyei felügyelő, ha pedig ezek akadályozva volnának, vagy
állásuk üresedésben volna, az alesperes és másodfelügyelő,
esetleg a jelenlevők közül hivatalra nézve legidősebb lelkész
és egyházközségi felügyelő elnököl.
87. §.
Az egyházmegyei közgyűlés hatásköre:
a) tárgyalja az egyházmegyei elnökség évi jelentését,
annak nyomán nyilvántartja az egyházmegye összes viszonyait és elrendeli a szükségesnek mutatkozó teendőket;
b) őrködik az evang. tan tisztasága felett s azon van,
hogv az a templomokban és iskolákban, az egyház hitelvei
szerint hirdettessék;
c) gondoskodik a valláserkölcsi élet ápolásáról és a
netalán mutatkozó visszaélések megszüntetéséről;
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§•

76.

Űdami seniorálneho konventu sú :
a) podla úradu ako úradníci seniorálni: senior a konsenior, seniorálny dozorca a poddozorca, sudcovia seniorálneho
konsistorium, seniorálni notári, dékáni a navstevovatelia Sköl,
seniorálny pokladník, právny zástupca, kontrollor a úőtovnik:
b) podla úradu ako cirkeviú a skolskí zastupitelia: riadni
pofaine námestní farári, dozorcovia a poddozorcovia cirkví,
dozorcovia a správcovia 11a priestore seniorátu jestvujúcich
evanj. augsp. vyznania hlavnych, strednych skol (vygsích a
niásích gymnasií) a samostatn^ch uditelskych prípravovien.
c) na základe volby : vyslanci cirkví do seniorátu patriacicli (§. 44.) a zo seniorálnych uéitelskych spolkov po jednom
vyvolenom zastupitelovi.

§. 86.

Na seniorálnom konvente predsedá senior a seniorálny
dozorca, akby ale títo boli ν tom liatení, alebo by ich stanica uprázdnená bola, konsenior a poddozorca, prípadne ζ
prítomnych úradom najstarsí farár a cirkevny dozorca.

§· 87.
Krüh cinnosti seniorálneho konventu:
a) pojednáva vyrocitú zprávu seniorálneho predsedníctva,
dia nej drzí ν evidencii veSkeré pomery seniorátu a nariadi
to, co k vykonaniu potrebnym byf sa vidi;
b) bdie nad cistotou evanjelickej náuky, a je 11a toni,
aby sa ona ν chrámoch a ákolách, dl'a zásad viery cirkve
hlásala;
c) pecuje 0 pestovanie náboáensko-mravného zivota a
ásnád zjavujúce sa neriady odstranuje;
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d) őrködik az egyházmegye s az egyházközségek ö n kormányzata s egyéb törvényes jogai felett;
e) tárgyalja a bizottságok s egyes tisztviselők jelentéseit
valamint a benyújtott indítványokat, felebbezéseket, kérvényeket és panaszokat s a szükséghez képest intézkedik;
f ) kiegyenlíteni igyekszik az egyes egyházközségekben
vagy az egyes egyházközségek közt fölmerült viszályokat;
g ) felügyel az egyházmegyei hatóság alatt álló iskolákra
és gondoskodik, hogy azokban a tanügyre vonatkozó országos törvények s egyházhatósági rendeletek megtartassanak;
Ji) őrködik a felett, hogy valamely elemi iskolának községivé vagy államivá való átváltoztatása esetében, az egyház
jogai biztosíttassanak és érdekei megóvassanak;
í) gondoskodik az egyházmegye szükségleteinek fedezéséről és megállapítja az előirányzatot; az egyházközségeket
terhelő új adók kivetésekor azonban előbb az egyházközségeket is meghallgatja;
f ) kezeli az egyházmegye vagyonát, illetőleg ellenőrzi
az egyházmegye tulajdonát képező vagy kezelésére bízott
alapítványoknak, alapoknak és pénztáraknak, valamint az egyházközségek vagyonának kezelését és különösen őrködik a
felett, hogy az alapok s alapítványok csonkíttatlanul fenmaradjanak és czéljaikra fordíttassanak;
k) felügyel az egyházmegye jótékony intézeteire;
/) megvizsgálja az egyházmegye pénztárairól vezetett
számadásokat és megadja vagy megtagadja a fölmentvényt;
m) megválasztja az esperes és egyházmegyei felügyelő
kivételével az egyházmegye összes tisztviselőit és határoz a
tisztviselők tiszteletdíjai tárgyában;
η) megválasztja az egyházmegyei törvényszéket és a
szükséges bizottságokat;
o) határoz a tanítói és lelkészi hiványok (vocator) ügyében;
p ) az esperesi vagy egyházmegyei felügyelői állás megüresedése esetében annak betöltése iránt intézkedik;
q) megbízó levéllel ellátott képviselőket küld az egyház-
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d) bclie nad samosprávou seniorátu a cirkví a nad inymi
zákonnymi ich právami;
e) pojednáva zprávy vyborov a jednotlivych úradníkov,
ako aj predostrené návrhy, appellaty, prosbopisy a áaloby a
dia potreby poriadky porobí;
f ) vyrovnaf sa snaáí ν lőne cirkví alebo medzi jednotliv^mi cirkvami vzniklé spory;
g) dozerá na skoly seniorálnej vrchnosti podriadené a
pecuje ο to, aby na vyucbu sa vzfahujúce krajinské zákony
a nariadenia cirkevnej vrchnosti zachovávané boly;
h) bdie nad tym, aby ν pádé premenenia niektorej ludovej
Skoly na obecnú, alebo státnu skolu, práva cirkve zabezpeöené a jej záujmy obliájené boly;
i) peßuje ο zaokrytie potrieb seniorálnych a ustáluje
rozpoőef; pri rozvrhnutí ale novych cirkve obfaáujúcich daní
prv aj cirkve vyslyáí;
j) manipuluje majetok seniorálny, pofaíne kontrolluje
manipuláciu vlastnosf seniorátu tvoriacich, alebo jelio manipulácii sverenych základín, fondov a pokladníc, ako aj manipulovanie majetku jednotlivych cirkví a predovSetkym bdie
nad tym, aby fondy a základiny nenaStrbené zostávaly a na
svoje ciele sa vydávaly;
k) dozerá na dobrocinné ústavy seniorátu;
l) preskúma úéty seniorálnych pokladníc a udeluje alebo
odopiera absolutorium;
m) volí, vynímajúc seniora a seniorálneho dozorcu, vietkych
úradníkov seniorálnych a uzaviera ohladom éestného platu
úradníkov;
n) volí seniorálne konsistorium a potrebné seniorálne
vybory;
o) rozhoduje ν zále2itosti farárskych a ucitelskych vokátorov;
ρ) ν pádé uprázdnenia staníc seniora alebo seniorálneho
dozorcu, strany zaplnenia tycháe pokroéí;
q) vysiela poverujúcou listinou opatrenych zastupitelov
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kerületi közgyűlésre és pedig tiz egyházközségnél kisebb
egyházmegye kettőt, tiz vagy tiznél több, de húsznál kevesebb egyházközséget számláló egyházmegye négyet, húsz
vagy húsznál több, de harmincznál kevesebb egyházközséget
számláló egyházmegye hatot, harmincz vagy ennél több egyházközségből álló egyházmegye nyolczat, oly módon, hogy
ezeknek fele a lelkészek, fele azok sorából választatik, kik nem
lelkészek és hogy az egyházközségek számításánál a rendes
lelkészi állások képezik a kulcsot;
szabadságában áll azonban az egyházmegyei közgyűlésnek, ezen meghatározott számú képviselőkön kívül, egyszerű
jegyzőkönyvi kivonat mellett, tagjai közül többet is küldeni,
kik az egyházkerületi közgyűlésen tanácskozási joggal bírnak
és kiküldetésök sorrendje szerint a netalán távollevő képviselőket helyettesítik és helyettük a szavazati jogot gyakorolják;
r ) nyilatkozik a felsőbb egyházi hatóságok által véleményadás végett leküldött ügyekben és megvitatja az egyházkerületi közgyűlés tanácskozásai alá kerülő tárgyakat;
s) végrehajtja a felettes hatóságok törvényes intézkedéseit, a mennyiben ez hatáskörébe tartozik, esetleg azok sérelmes volta ellen az egyházkerülethez fölterjesztést tesz;
i) átalában határoz és intézkedik az egyházmegyét érdeklő
minden ügyben, a mely más egyházi hatóság hatáskörébe
nem tartozik.
«8. §.
A szavazás az egyházmegyei közgyűlésen rendszerint
fejenként történik. Oly kérdésekben azonban, a melyek az
egyházközségekkel előleges megvitatás és véleményadás végett
közöltettek, vagy új közterhek kivetését, vagy a közterhek
kivetési kulcsának megváltoztatását czélozzák, egyházközségenként való szavazás áll be.
89. §.
Fejenként történő szavazásnál az egyházmegyei közgyűlés
minden tagjának csak egy szavazata van.

49

na diStriktnálny konvent a síce: seniorát menej neíli ζ desaf
cirkví pozostávajúci dvoch ; seniorát desaf, alebo vy§e desiatich,
ale niáe dvadsaf cirkví poéitujúci styroch· seniorát dvadsaf,
ale ni2e tridsaf cirkví poöitujúci sestf; seniorát tridsaf alebo
viac ne2 tridsaf cirkví poöitujúci osem, takym spősobom, 2e
polovica ζ nicli ζ poßtu farárov, polovica ale ζ poíftu tycli sa
volí, ktorí nie sú farári a 2e pri pocítaní cirkví riadné farárske stanice tvoria klúé;
volno medzitym seniorálnemu konventu, krem tychto
uröeného poßtu zastupitelov, pri jednoducliom vyfahu protokollárnora, ζ pomedzi údov svojich i viac vyslaf, ktorí na
diStriktuálnom konvente poradnym právom vládnu a dia poriadku svojbo vyslania, vzdialenych snád zastupitelov nahradzujú a miesto nich i právo hlasovania vykonávajú ;
r) osvedőuje sa ν zálezitosfach vygsími cirkevn^mi vrchnosfami k podaniu raienky doposlanych a rokuje ο predmetoch
k porade diátriktuálnelio konventu prísf majúcich;
s) exekvuje zákonné nalo2enia vy§§ích cirkevnych vrchností, nakolko to do krubu jeho éinnosti patrí, prípadne proti
takovym, ktoré sú uráálivé, pred diStriktuálny konvent predlohu podáva;
t) vőbec uzaviera a pokraőuje ν kaMej seniorátu sa
tykajúcej záleáitosti, ktorá do kruhu íinnosti cirkevnej vrchnosti neprinále2í.
§· 88.
Hlasovanie na seniorálnom konvente deje sa obycajne
dia hláv. Υ takych otázkacli ale, ktoré cielom predbeZného
pretriasania a k dobrozdaniu mienky cirkvám sdelené boly,
alebo ktoré rozvrhnutie novych obecnych bremieu, alebo premenenie poplatného klúéa obecn^cli bremien za ciel majú,
nastúpi hlasovanie dia cirkví.
§. 89.
Pri hlasovaní dia hláv má jedenkaád^ úd seniorálneho
konventu len jeden hlas.
Zákony synodálne.
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Egyházközségenként történő szavazásnál, szavazategyenlőség esetében, az egyházközségek lélekszáma dönt.
90. §.
Az egyházmegyei közgyűlés szabályszerűen hitelesített
jegyzőkönyvének egy-egy példánya az egyházmegye egyházközségeinek, valamint az egyházkerületi elnökségnek, hivatalból megküldendő.
91. §.
Egyházmegyei közgyűlés évenként legalább egyszer, ezen
kívül pedig annyiszor tartandó, a hányszor azt az egyházközségek többsége kívánja, az egyházi felsőbb hatóság elrendeli, vagy az egyházmegyei elnökség szükségesnek tartja.

HETEDIK CZÍM.
Az e g y h á z m e g y e tisztviselői.
I.

Fejezet.

Az egyházmegyei

elnökség.

92. §.
Az egyházmegyei elnökség az egyházmegyei felügyelőből és esperesből vagy ezek helyetteseiből áll, kik egyenlő joggal és felelősséggel kormányozzák és képviselik az egyházmegyét s annak összes ügyeit egyetértőleg intézik.

93. §.
Az egyházmegyei felügyelő és esperes felügyelnek arra,
hogy az egyházmegyei s egyházközségi tisztviselők és bizottságok kötelességeikben híven eljárjanak; felügyeletet gyako-
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Pri hlasovaní dla cirkví, rozhoduje v páde rovnosti hlasov,
počet duší v cirkvách.
§. 90.

Po jednom exemplári pravidelne uhodnovernenej zápisnice seniorálneho konventu má sa z úradu doposlať cirkvám
seniorátu, ako aj predsedníctvu diŠtriktuálnemu.

§• 91.

k

Seniorálny konvent sa má vydržiavať každoročne aspoň
raz, krem toho ale toľkokrát, koľkokrát to väčšina cirkví žiada,
vyššia cirkevná vrchnosť nariadi, alebo seniorálne predsed- '
níctvo za potrebné uzná.

NÁZOV SIEDMY.

Úradníci

seniorálni.

Hlava

Seniorálne

I.

predsedníctvo.
§. 92.

Seniorálne predsedníctvo záleží zo seniorálneho dozorcu
a seniora, alebo z ich námestníkov, ktorí rovným právom a
rovnou zodpovednosťou spravujú a zastupujú seniorát a veškeré
jeho záležitosti usrozumene vybavujú.

§. 93.

Seniorálny dozorca a senior dozerajú k tomu, aby seniorálni a cirkevní úradníci a výbory povinnosti svoje verne

rolnak mind az egyházmegye, mind pedig az egyes egyházközségek és iskolák vagyona és összes ügyei felett.

94. §.

Az egyházmegyei felügyelő és esperes tartoznak az egyházközségeket és az iskolákat időnként meglátogatni; az egyházmegye életében felmerülő nevezetesebb mozzanatokról az
egyházmegyei közgyűlésnek jelentést tenni, s azt a püspöknek is tudomására hozni; az egyházmegyei közgyűlés határozatairól az érdekelteket, az egyházmegyei jegyző által, kellő
időben értesíttetni; az egyházközségek, iskolák és az egyházkerület között az összeköttetést fentartani s az egyházlátogatást teljesítő püspököt egyházmegyéjükben kisérni.

95. §.

Az egyházmegyei felügyelő és esperes tartoznak a
kötelességük ellen vétő, botrányos magaviseletű tisztviselőket
előbb atyailag meginteni, utóbb komolyan rendreutasítani
s ha mindez foganat nélkül marad s az illetőnek hivatalától
való felfüggesztése a közegyház érdekében szükségesnek bizonyul, ez iránt intézkedni s erről a tényállás hű előadása mellett a püspökhöz fölterjesztést tenni.

96. §.

Az esperesi állás megüresedése esetében, ha alesperes
nincs, a gyűlésen kívüli esperesi teendőket, az új esperes
beigtatásáig az egyházmegyei felügyelővel együtt, ideiglenesen
az egyházmegyei egyházi jegyző, — viszont az egyházmegyei
felügyelő állásának megüresedése esetében, ha másodfelügyelő
nincs, az egyházmegyei felügyelő gyűlésen kívüli teendőit, az
új felügyelő beigtatásáig, az esperessel együtt az egyházmegyei
világi jegyző intézi.
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plnili; dozor vedú nad majetkom a veSkerymi záleáitosfami
j a k seniorátu, tak aj jednotlivych cirkví a §köl.

§. 94.
Seniorálny dozorca a senior povinní sú navátevovaf obcasne
cirkve a §koly; seniorálnemu konventu zprávu podávaí ο vyznamnejáích ν ^ivote seniorátu sa vyskytnuv£ích pohyboch a
ο tom aj biskupa uvedomit; ο nzavretiach seniorálneho konventu interessovanych kroz seniorálneho nótára ν prav^ Sas
upovedomif; medzi cirkvami, skolami a diátriktom spojenie
udr2iavaf a cirkve navstevujúceho biskupa po senioráte spr&vádzai
§· 95.
Seniorálny dozorca a senior povinní sú úradníkov proti
povinnosti svojej sa previnivüsích, pohor§livého sebadrzania,
najprv otcovsky napomenúf, neskör dörazne k poriadku odkázaf, a jestli by váetko toto neprospelo a patriöného vyzdvihnutie ζ úradu ν záujme váeobecnej cirkve potrebnym byf
sa dokázalo, ν ohlade tomto zakroöif a toto pupri vernom
rozloáení veci biskupovi predostref.

§· 96.
Y pádé uprázdnenia seniorskej stanice, jestli konseniora
niet, práce seniora mimo seniorálneho konventu a2 po uvedenie nového seniora, pokonáva doéasne spolu so seniorálnym
dozorcom seniorálny notár duchovného stavu, — opäf ν pádé
uprázdnenia stanice seniorálneho dozorcu, jestli poddozorcu
niet, práce seniorálneho dozorcu mimo konventu, aí, po uvedenie nového dozorcu spolu so seniorom pokonáva seniorálny
notár svetského stavu.
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101. §.
Az esperest az egyházmegye rendes lelkészei közül, az
egyházmegyei felügyelőt a magyar honpolgársággal bíró
ev. világi egyének sorából, az egyházmegye egyházközségei
(45. §.) és az egyházmegye hatósága alá tartozó önálló tanítóképző intézetek, algymnasiumok és főgymnasiumok (98. §.)
hat évre, általános szavazattöbbséggel választják.
98. §.
Az esperes és egyházmegyei felügyelő választásakor az
illető egyházmegye hatósága alá tartozó önálló tanítóképző
intézetek*, f ő - és algymnasiumok, szavazati jogukat következőleg gyakorolják:
a) a tanári testület ülésének (conferentia) átalános szótöbbséggel megállapított véleménye, az illető tanintézet
szavazata;
/>) ezen szavazatot, mely csak egy egyénre adható, írásba
foglalva, az illető tanintézet igazgatója és jegyzője, esetleg
ezek helyettesei aláírják és a tanintézet hivatalos pecsétjével
megerősítik;
c) az önálló tanítóképző intézeteknek és algymnasiumoknak egy-egy, a főgymnasiumoknak pedig két-két szavazata van.
99. §.
Ugv az egyházközségeknek (45. §.), mint a tanintézeteknek szavazatai, a szavazatok felbontására kiküldött bizottság
elnökéhez, az egyházközségnek, illetve tanintézetnek hivatalos
pecsétjével lezárt borítékban küldendők be.
100. §.
Azon szavazat, a mely a jelen törvényben meghatározott
alaki kellékek (45. §., 98. §., 99. §.) valamelyikét nélkülözi
vagy a kitűzött határidő lejárta után érkezik be, érvénytelen.
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§· 16.
Seniora ζ poétu riadnych farárov seniorátu, seniorálneho
dozorcu ζ radu uhorskym oböanstvom vládnucích evanjelickych
jednotlivcov svetského stavu, — volia cirkve seniorátu (§. 45.)
a pod pravomocnosf seniorátu patriace samostatné uöitelské
prípravovne, ni2§ie gymnasia a vy§§ie gymnasia (§. 98.) na
áesf rokov váeobecnou vaíáinou hlasov.
§- 98.
Pri volbe seniora a seniorálneho dozorcu. provodzujú pod
pravomocnosf patri&ného seniorátu prislúchajúce samostatné
uéitelské prípravovne, vyiSSie a ni2sie gymnasia svoje volebné
právo nasledovne:
a) vseobecnou väüSinou hlasov ustálená mienka konferencie uŐbárskeho sboru je hlasom patriöného uéebného ústavu;
b) tento blas, ktory len jednomu jednotlivcovi dan^ byf
mő2e, písomne vystaven^, podpí§u správca a zápisník patrißného uöebného ústavu, pofazne ich námestníci a úradnou pe<5afou ucebného ústavu potvrdia;
c) samostatné ucitelské prípravovne a podgymnasia majú
po jednom, vyg§ie gymnasia po dva hlasy.

§. 99.
T a k cirkví, (§. 45.) ako aj ucebnych ústavov hlasy majú
byf predsedovi v^boru kuötvoreniu hlasov vyslaného, ν obálke,
úradnou peöafou cirkve pofazne uöebného ústavu zatvorenej,
doposlané.
§. 100.
Ten hlas, ktory poáiadavkám formálnym ν tomto zákone
ustanovenym (§. 45., §. 98., §. 99.) nezodpovedá, alebo po
vyprsaní ustanoveného termínu dojde, je neplatny.
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101.

§.

A szavazatok felbontására kiküldött bizottság jegyzőkönyvbe igtatja:
a ) egyenként és kellő indokolással úgy az érvényes, mint
az érvénytelen szavazatokat;
b) azon testületek neveit, a melyek szavazatot nem küldtek;
c) a szavazásnak számokkal is kifejezett eredményét.

102. §.

Ha az érvényes szavazatok átalános többsége egy és
ugyanazon egyénre esett, a szavazatok felbontására kiküldött
bizottság a kiküldő testület elnökségének jelentést tesz; ellenkező esetben:
a ) azt a két egyént, a ki legtöbb szavazatot kapott, új
szavazás alá bocsátja;
b) a záros határidő alatt bekivánt új szavazatokat, úgy
mint az első szavazáskor, felbontja, elbírálja és jegyzőkönyvbe
iktatja;
c) a szavazás eredményét, az érvényes szavazatok átalános többsége, vagy ha az új szavazás alá bocsátott két jelölt
egyenlő számú szavazatot kapott, az egy és ugyanazon jelöltre
szavazó összes egyházközségek lélekszámának összege szerint
megállapítja;
ci) a kiküldő testület elnökségének jelentést tesz.

103. §.
A szavazatok felbontására kiküldött bizottság a kiküldő
testület elé terjesztendő jelentéséhez jegyzőkönyvét és a lepecsételt csomagba zárt szavazatokat, valamint ezeknek teljes
jegyzékét minden esetben mellékli
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§·

101.

Vybor ku otvoreniu hlasov vyslany vnesie do zápisnice:
a) jednotlive a s potrebn^m odövodnením ako platné, tak
i neplatné hlasy;
b) mená tych sborov, ktoré hlasy neposlaly;
c) vysledok hlasovania i éíslicami vykázany.

§. 102.
Ak vseöbecná väßSina platnych hlasov na jednoho a toho
istého jednotlivca pripadla, vybor ku otvoreniu hlasov vyslany
podá zprávu predseduíctvu sboru vysielajúceho; ν odpornom pádé:
«) tych dvoch jednotlivcov, ktorí najviac hlasov dostali,
pustí pod nővé hlasovanie;
b) pod záverny^m termínom vyáiadané nővé hlasy, tak
ako pri prvom hlasovaní otvorí, posúdi a do zápisnice vnesie;
c) vysledok hlasovania ustáli podla vseobecnej väcSiny
platnych hlasov, alebo ak pod nővé hlasovanie pustení dvaja
kandidáti hlasy rovného poőtu dostali, podla súétu du§í vsetkych tych cirkví, ktoré na jednoho a tólio istého kandidáta
hlasovaly;
d) podá zprávu predsedníctvu vysielajúceho sboru.

§. 103.
Vybor ku otvoreniu hlasov vyslany, ν kaMom pádé
pripojí ku zpráve svojej, vysielajúcemu sboru predostreí sa
majúcej i svoju zápisnicu i hlasy do zapeéateného balíka
zatvorené, ako aj úplny soznam tych^e.
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104.

§.

Α megválasztott esperest, illetőleg egyházmegyei felügvelőt, az egyházmegyei közgyűlés fölesketi és hivatalába
beiktatja.
A választásról, illetőleg beiktatásról az egyházkerület püspöke értesítendő.
II

1. A z

egyházmegye

Fejedet.

egyéb

rendes

tisztviselői.

105. §.
Az egvházmegye
o^
ο J rendes tisztviselői közé tartoznak: az
egyházmegyei felügyelőn és esperesen kívül még az egyházmegyei jegyzők, pénztárosok és ügyész, a kik, és pedig a
jegyzők egyenlő számmal a lelkészek és világiak közül, az
e°:vházme°;vei közgvűlés által hat évi időtartamra választatnak,
jogaik és kötelességeik, a mennyiben a törvényben meghatározva nincsenek, szabályrendeletileg határoztatván meg.
Ο

«/

Ο J

7

Ο J

2. R e n d k í v ü l i

tisztviselők.

106. §.
Az egyházmegyének szabadságára hagyatik, a jelen törvénvben elsorolt rendes tisztviselőin kívül, szabályrendelet által
meghatározandó hatáskörrel, más tisztviselőket is alkalmazni.

NYOLCZADIK CZÍM.
Λ /,

e g y h á z k e r ü l e t .

107. §.
Több egyházmegyének egyházi kormányzás, közigazgatás
és rendtartás végett felsőbb hatósággá egyesülése, alkotja az
egyházkerületet.
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§. 104.
Vyvoleného seniora, pofazne seniorálneho dozorcu, seniorálny konvent vezme pod prísahu a uvedie do úradu.
0 volbe, pofaáne ο úvode sa má biskup upovedomif.

Hlava

II.

1. I n í r i a d n i ú r a d n í c i

seniorátu.

§. 105.
Medzi riadnych úradníkov seniorátu prináleáia: krem
seniorálneho dozorcu a seniora e§te seniorálni notári, pokladníci a právny zástupca, ktorí, asíce zápisníci ν rovnom poötu
ζ pomedzi farárov a svetskych, volia sa kroz konvent seniorálny na cas áesf rocny; ich práva a povinnosti, na kolko by
ν zákone uréené neboly, úpravami ustália sa.

2. Μ i m ο r i a d η í ú r a d n í c i .

§. 106.
Na völu seniorátu sa ponecháva, krem riadnych ν prítomnom zákone vypo&'tanych úradníkov, s kruhom éinnosti
úpravami urßif sa majúcim, aj in^ch úradníkov postavif.

NÁZOV OSMY.
Distrikt.

§. 107.
Sjednotenie sa viac seniorátov cielom cirkevného spravovania, administrácie a riadu vo vygsú vrchnosf, tvorí digtrikt.
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101. §.
Az egyházkerületek új beosztása, az érdekelt egyházkerület
s az egyetemes közgyűlés meghallgatásával, a zsinatnak, —
egyes egyházközségnek vagy egyházmegyének más egyházkerületbe való csatolása, az egyetemes közgyűlésnek jogkörébe
tartozik.
KILENCZEDIK CZÍM.
Az egyházkerületi közgyűlés.

109. §.
Az egyházkerület képviseleti és kormányzó hatósága az
egyházkerületi közgyűlés.
110. §.
Az egyházkerületi közgyűlést a püspök és az egyházkerületi felügyelő egyetértőleg hívják össze.
Egyikök akadályoztatása, vagy egyikök állásának m e g iiresedése esetében, azt a másik maga is megteheti.
Ha pedig ezen körülmények valamelyike mindkettőjükre
nézve fenforogna: akkor az egyházkerületi közgyűlés egybehívása iránt a hivatalra nézve legidősebb esperes és egyházmegyei felügyelő intézkedik.
111. §.
Az egyházkerületi közgyűlést összehívó levélben a f o n tosabb tárgyak megjelölendők.
112. §.

Az egyházkerületi közgyűlés tagjai:
a) hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők:
a püspök s az egyházkerületi felügyelő, az egyházkerületi törvényszék birái, az egyházkerületi jegyzők és pénztárosok, az
egyházkerületi ügyész, számvevő, ellenőr és levéltárnok;

61

§. 108.
Nővé podelenie dtétriktov prinále2í po vypoííutí patriöného diStriktu a generálneho konventu, synode, — pripojenie
jednotlivej cirkve, alebo jednotlivého seniorátu ku inému di§triktu patrí ale do právneho oboru generálneho konventu.

NÁZOV DEVIATY.
Distriktualny

konvent.

§. 109.
Zastupitelskou a spravujúcou vrchnosfou diStriktu je di§triktuálny konvent.
§. 110.
Distriktuálny konvent svolajú usrozumene biskup a distriktuálny dozorca.
V pádé preká^ky, alebo uprázdnenia stanice jednoho ζ
ζ nich, mőze to druhy i sám vykonaf;
Kedby ale niektorá ζ tychto okolností sa ohladom obocli
nadhodila: tenkrát svolajú distriktuálny konvent dia úradu
najstargí senior a seniorálny dozorca.

§. 111.
V listine konvent diStriktuálny svolávajúcej majú sa dóleáitejáie predmety oznaéif.
§. 1 1 2 .

Űdami diátriktuálneho konventu sú:
a) podla úradu, ako distriktüálni úradníci: biskup a
diátriktuálny dozorca, údovia distriktuálneho konsistoria, diátriktuálni zápisníci a pokladníci, diStriktuálny právny zástupca,
úétovník, kontrollor a archivár;
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b) hivataluknál fogva, mint egyházmegyei és iskolai képviselők : az egyházmegyék elnökei, illetve helyetteseik, az
egyházkerület területén levő főiskolák, f ő - és algymnasiumok
és önálló tanítóképző-intézetek felügyelői és igazgatói;
c) választás alapján, az egyházkerülethez tartozó egyházmegyék küldöttei (87. §. q) és szabályrendeletileg meghatározandó m ó d o n kiküldött két népiskolai tanító.
113. §.
Az egyházkerületi közgyűlésen a püspök és egyházkerületi
felügyelő, ha pedig ezek akadályozva volnának vagy állásuk
üresedésben volna, a jelenlevők között hivatalára nézve legidősebb esperes és egyházmegyei felügyelő elnököl.
114. §.
Az egyházkerületi közgyűlés hatásköre:
ci) tárgyalja a püspök évi jelentését, annak nyomán nyilvántartja az egyházkerület összes viszonyait s elrendeli a szükségesnek mutatkozó teendőket;
h) őrködik az evang. tan tisztasága felett s azon van, hogy
az a templomokban és iskolákban az egyház hitelvei szerint
hirdettessék;
c) gondoskodik a valláserkölcsi élet ápolásáról és a netalán
mutatkozó visszaélések megszüntetéséről;
d) különös gondot fordít a szórványhelyekre (diaspora)
s az ott működő rendes lelkészeket és hitoktatókat anyagilag
is támogatja;
é) őrködik az egyház önkormányzata és egyéb törvényes
jogai felett;
/') tárgyalja a bizottságok és egyes tisztviselők jelentéseit,
valamint a benyújtott indítványokat, felebbezéseket, kérvényeket, panaszokat s a szükséghez képest intézkedik;
g) figyelemmel kiséri az összes iskolai ügyet és gondoskodik arról, hpgy a középiskolákban, melyek az egyetemes

ÖS

b) podla úradu, ako seniorálni a ákolskí zastupitelia: predsedovia seniorátov, pofaáne ich námestníci, dozorcovia a správcovia ν objeme diátriktu sa nachodiacicli hlavnyck skől, vyssich
a ntésích gymnasií a samostatnych uéitelskych prípravovieü;
c) na základe volby: vyslancovia ku di§triktu patriacich
seniorátov (§. 87. q) a úpravami urcif sa majúcim spösobom
vyslaní dvaja uőitelia ludovych skől.

§· H 3 .
Na distriktuálnom konvente predsedá biskup a diátriktuálny dozorca, akby ale títo boli ν tom liateiű alebo by ich
stanica uprázdnená bola, ζ prítomnych úradom najstarsí senior
a seniorálny dozorca.
§· 114.
Krüh cinnosti distriktuálneho konventu:
a) pojednáva vyroéitú zprávu biskupovu, dia nej dráí ν
evidencii veákeré pomery distriktu a nariadi to, co k vykonaniu potrebnym sa byf vidi;
b) bdie nad öistotou evanjelickej náuky, a je na tom,
aby sa ona ν chrámoch a skolácli dia zásad viery cirkve
hlásala;
c) peéuje ο pestovanie nábo^ensko-mravného zivota a
ásnád zjavujúce sa neriady odstranuje;
d) obzvláátne pecuje ο diasporu, a tam úöinkujúcich riadnych farárov a uőitelov náboáenstva aj hmotne podporuje;
é) bdie nad samospravou cirkve a nad inymi zákonnymi
jej právami;
f ) pojednáva zprávy vyborov a jednotlivych úradníkov,
ako aj predostrené návrhy a appelláty, prosbopisy, áaloby a
dia potreby poriadky porobí;
g) pozornosfou sprevádza veskeré skolské záleáitosti a
ο to sa stará, aby ν strednych skolách, ktoré bez privolenia
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közgyűlés beleegyezése nélkül sem föl nem állíthatók, sem
állami segélyt nem fogadhatnak el, valamint a népnevelő és
oktató intézetekben (201. §.) minden az egyetemes közgyűlés
által megállapított tanterv és utasítás szerint történjék;
h) gondoskodik az egyházkerület szükségleteinek fedezéséről, megállapítja az előirányzatot, az egyházmegyéket terhelő
új kivetéseket illetőleg azonban előbb az egyházmegyéket is
meghallgatja;
t) kezeli az egyházkerület vagyonát, illetőleg ellenőrzi az
egyházkerület tulajdonát képező vagy kezelésére bizott alapítványoknak, alapoknak és pénztáraknak kezelését és különösen őrködik a felett, hogy az alapok és alapítványok csonkíttatlanul fenmaradjanak és czéljaikra fordíttassanak;
/') felügyel az egyházkerület jótékony intézeteire;
/e) megvizsgálja az egyházkerület pénztárairól vezetett
számadásokat és megadja vagy megtagadja a fölmentvényt;
/) megválasztja, a püspök és egyházkerületi felügyelő
kivételével, az egyházkerület összes tisztviselőit és határoz a
tisztviselők tiszteletdíja tárgyában;
ni) megválasztja az egyházkerületi törvényszéket
szükséges bizottságokat;
ti) véglegesen határoz
(vocator) ügyében;

a lelkészi és tanítói

és a

hiványok

ο) a püspöki s egyházkerületi felügyelői állás megüresedése esetében, annak betöltése iránt intézkedik;
p) megbízó-levéllel ellátott képviselőket küld az egyetemes közgyűlésre és pedig húsz egyházközség után számítva
kettőt akkép, hogy fele a lelkészek, fele azok sorából választatik, a kik n e m lelkészek és hogy az egyházközségek számításánál a rendes lelkészi állások képezik a kulcsot; szabadságában áll azonban az egyházkerületi közgyűlésnek ezen
képviselőkön kívül, egyszerű jegyzőkönyvi kivonat mellett,
tagjai közül többet is küldeni, kik az egyetemes közgyűlésen
tanácskozási joggal birnak és kiküldetésük sorrendje szerint a
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generálnelio konventu ani postavené byf, ani státnu podporu
prijaf nemö2u, — ako aj ν ústavoch pre vychovu a vyußbu
ludu (§. 201.) vsetko podla generálnym konventom ustanoveného plánu a jeho úpravy sa dialo;
h) peőuje ο zaokrytie potrieb distriktu, ustáluje rozpocef,
dotycne ale novych, senioráty obfaáujúcich poplatkov, prv aj
senioráty vysly§í;
i) manipuluje majetok di§triktu, pofaísne kontrolluje manipuláciu vlastnosf distriktu tvoriacích, alebo jeho manipulacii
sverenych základín, fondov a pokladníc, a predo vsetk^m nad
tym bdie, aby fondy a základiny nenaStrbené zostávaly a na
svoje ciele sa vynakladaly;
j) dozerá na dobrocinné ústavy digtriktu;
h) preskúma i'ißty di§triktuálnych pokladníc a udeluje, alebo
odopiera absolutorium;
l) volí, vynímajúc biskupa a distriktuálneho dozorcu, v§etkych úradníkov distriktuálnych a uzaviera ohladom Sestného
platu úradníkov;
m) volí diátriktuálne konsistorium a potrebné vybory;
η) koneőne uzaviera ν zále^itosti farárskych a ucitelskych
vokatorov;
ο) ν pádé uprázdnenia staníc biskupa a diStriktuálneho
dozorcu strany zaplnenia tychZe pokroöí;
p) vysiela poverujúcou listinou opatreny^ch zastupitelov
na generálny konvent, asíce po dvadsiatych cirkvách dvoch
pocítajúc takym spősobom, Ze sa polovica zastupitelov ζ farárov, druhá polovica ζ tych vyvolí, ktorí nie sú farári, a 2e
pri pocítaní cirkví stanice riadnych farárov tvoria klúö; volno
medzi tym digtriktuálnemu konventu krem tychto zastupitelov
pri jednoduchom vyfahu protokollárnom i viac zpomedzi
údov svojich vyslaf, ktorí na generálnom konvente poradn^m
právom vládnu a dia poriadku svojho vyslania vzdialenych
Zákony synodálne.
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netalán távollevő képviselőket helyettesítik és helyettük a szavazati jogot gyakorolják;
q) nyilatkozik az egyetemes közgyűlés által leküldött és
az egyházmegyék által megvitatott ügyekben és tárgyalja az
egyetemes közgyűlés tanácskozásai alá kerülő kérdéseket;
r) végrehajtja az egyetemes közgyűlés törvényes határozatait, a mennyiben ez hatáskörébe tartozik;
5) az utolsó kerületi közgyűlés óta beérkezett kormányrendeleteket vagy egyszerűen tudomásul veszi, vagy érdemileg
tárgyalja és elintézi;
t) általában határoz és intézkedik az egyházkerületet
érdeklő minden ügyben, a mely más egyházi hatóság hatáskörébe nem tartozik.
115. §.
A szavazás az egyházkerületi közgyűlésen rendszerint
fejenként történik.
Oly kérdésekben azonban, a melyek az egyházmegyékkel
előleges megvitatás és véleményadás végett közöltettek vagy
űj közterhek kivetését, vagy a közterhek kivetési kulcsának
megváltoztatását czélozzák, egvházmegyénként való szavazás
áll be.
116. §.
Fejenként történő szavazásnál az egyházkerületi közgyűlés
minden tagjának csak egy szavazata van.
Egyházmegyénként való szavazáskor, szavazategyenlőség
esetében, a szavazó egyházmegyék által képviselt egyházközségek számának többsége dönt.
117. §.
Az egyházkerületi közgyűlés szabályszerűen hitelesített
jegyzőkönyvének egy-egy példánya az egyházkerület egyházközségeinek, egyházmegyéinek, főiskoláinak, középiskoláinak és
önálló tanítóképző-intézeteinek, valamint az egyházegyetem
elnökségének és levéltárának is hivatalból megküldendő.
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snád zastupitelov nahradzujú a miesto nicli právo hlasovania
vykonávajú;
q) osvedőuje sa ν záleíitosfach kroz generálny konvent
doposlan^ch a kroz seniorálne konventy pretriasanych a pojednáva otázky pod rokovanie generálneho konventu prísf majúce;
r) exekvuje na kolko to do kruhu jeho ßinnosti patrí,
zákonné utanovenia generálneho konventu ;
s) od posledného distriktuálneho konventu doslé nariadenia vlády bud jednoducho ν známosf bere, bud raeritorne
pojednáva a vybaví;
t) vöbec uzaviera a pokracuje ν k a M e j distriktu sa tykajúcej záleZitosti, ktorá do kruhu őinnosti inej cirkevnej vrchností neprináleáí.
§. 115.
Hlasovanie na distriktuálnom konvente deje sa obyöajne
dia liláv.
V takycli otázkach ale, ktoré cielom predbeáného pretriasania a k podaniu mienky seniorátom sdelené boly, alebo
ktoré rozvrhnutie nov^ch obecnych bremien, alebo premenenie
poplatnélio klúca obecnych bremien za ciel majú, nastúpi
hlasovanie dia seniorátov.
§. 116.

Pri hlasovaní dia hláv má jedonkazd^ úd diátriktuálneho
konventu len jeden hlas.
Pri hlasovaní dia seniorátov ν pádé rovnosti hlasov, rozhoduje väcsina poßtu cirkví kroz hlasujúce senioráty zastúpenych.
§. 117.
Po jednom exemplári pravidelne uhodnovernenej distriktuálnej zápisnice má sa ζ úradu doposlaf cirkvám distriktu,
seniorátom, hlavnym a strednym skolám a samostatnym ucitelskym pripravoviiam, ako aj generálnemu cirkevnému predsedníctvu a archívu.
5*
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178. §.
Egyházkerületi közgyűlés évenként legalább egyszer, ezenkívül pedig annyiszor tartandó, a hányszor azt az egyházmegyék többsége kívánja, az egyházi felsőbb hatóság elrendeli,
vagy az egyházkerületi elnökség szükségesnek tartja.

TIZEDIK CZÍM
Az e g y h á z k e r ü l e t t i s z t v i s e l ő i .
I. Fejedet.

Az

egyházkerületi

elnökség.

119. §.
Az egyházkerületi elnökség az egyházkerületi felügyelőből
és a püspökből áll, kik egyenlő joggal és felelősséggel kormányozzák és képviselik az egyházkerületet és annak összes
ügyeit egyetértőleg intézik.

120. §.
Kivéve azokat a jogokat és kötelességeket, a melyek a
püspököt lelkészi és főpásztori jellegénél fogva illetik meg, az
egyházkerületi felügyelőnek, mint a püspök elnöktársának, a
püspökéivel azonos jogai és kötelességei vannak.
Az egyházkerület közigazgatásának vezetése azonban a
püspök kötelességeihez tartozik.
1 2 1 . §.

A püspök felügyel az egyházkerületi felügyelővel együtt
az egyházkerületben, egyházmegyékben, egyházközségekben és
iskolákban általában a jó rendre; felügyel különösen arra, hogy
a tisztviselők és bizottságok kötelességeikben híven eljárjanak,
hogy az alsóbb és felsőbb iskolákban evangelikus keresztyén
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§. 118.
Distriktuálny konvent sa má vydráiavaf kaádorocne aspon
raz, krem toho ale tolkokrát, kolkokrát to väcSina seniorátov
áiada, vygsia cirkevná vrchnosf nariadi, alebo diátriktuálne
predsedníctvo za potrebné uzná.

NÁZOV DESIATY.
l l r a d n i c i
Hlava

Predsedníctvo

d i s t r i k t u .
I.

distriktuálne.

§. 119.
Predsedníctvo distriktuálne zále2í ζ distriktuálneho dozorcu a biskupa, ktorí rovnym právom a rovnou zodpovednosfou spravujú a zastupujú diátrikt a veskeré jeho zále2itosti usrozumene vybavujú.
§. 120Vyjmúc tycli práv a povinností, ktoré následkom jeho
duchovnej a arcipastierskej povahy biskupovi prináleáia, má
diStriktuálny dozorca, ako spolupredsedník biskupov tie2e
práva a povinnosti, ßo biskup.
Vedenie v§ak administracie distriktu patrí k povinnosfam
biskupa.
§. 121.

Biskup spoloöne s distriktuálnym dozorcom dozerá vöbec
na dobr^ poriadok ν distrikte, ν seniorátoch, ν cirkvách a
skolách; dozerá obzvlástne na to, aby úradníci a vybory
povinnosti svoje verne plnili, aby sa ν niásích a vo vy§sích
skolách duch evanjelicko-kresfanskému nábo^enstvu odporn^
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vallás- és egyházellenes vagy államellenes szellem lábra ne
kapjon, azokban ily irányú elvek ne terjesztessenek s ily tartalmú könyvek ne használtassanak.

122.

A püspök és egyházkerületi felügyelő az egyház tanaitól
eltávozókat, az erkölcsiség ellen vétőket, botrányos életúeket,
a hivatalos kötelességeiket elmulasztókat vonják felelősségre,
s ha nem sikerülne őket az igazság és erkölcs ösvényére
visszavezetni, függeszszék fel hivatalaiktól és tegyék át ügyöket
az illetékes egyházi törvényszékhez.

123. §.
A püspök s az egyházkerületi felügyelő végrehajtja az
egyházkerületben a felsőbb egyházhatósági határozatokat és
rendeleteket.
124. §.
A püspök s az egyházkerületi felügyelő joga és kötelessége, figyelmét az egyházkerület anyagi viszonyaira is kiterjeszteni, hogy az egyházi vagyon híven kezeltessék és gyarapíttassék, az alapítványok kártól és veszélytől megóvassanak
s az alapítók által kitűzött czélokra fordíttassanak.

125.
Az egyházkerület, egyházmegyék, egyházközségek és
iskolák bármily néven nevezendő tisztviselői kötelesek a püspöknek és egyházkerületi felügyelőnek törvényes meghagyásait
teljesíteni, kérdéseire válaszolni, figyelmeztetéseit, intéseit elfogadni, s ha kívántatik, eljárásukról nekik számot adni.

71

a necirkevny, alebo protiStátny nezmohol, ν nich tohoto smeru
zásady rozsirované a tohoto obsaliu knihy uáívané neboly.

§. 122.
Biskup a diátriktuálny dozorca tahajú 11a zodpovednosf
tych, ktorí sa od náuky cirkevnej vzdalujú, proti mravnosíi
sa prehresujú, pohorsitedln^ Zivot vedú, úradné svoje povinnosti zanedbávajú, a pakliáe by sa im nepodarilo takych na
cestu pravdy a mravnosti zpät priviesf, majú ich ζ úradu
vyzdvihnúf a ich zále2itosf k patriénému cirkevnému konsistorium prelo2i£.

§• 123.
Biskup a distriktuálny dozorca privodí ustanovenia a
fiariadeuia vyá§ej vrchnosti cirkevnej ν diátrikte ku v^konu.

§. 124.
Biskupa a distriktuálneho dozorcu právom a poviimosüou
je, pozornosf svoju i na hmotné pomery distriktu obrátií, aby
cirkevny· majetok verne bol manipulovan^ a rozmnoíovany,
základiny od Skody a nebezpecia boly zachránené a ku cielom zakladatelmi vytknutym vynakladané.

§. 125.
Jakéhokolvek mena úradníci diStriktu, seniorátov, cirkví
a skől povinní sú zákonné naloíenia biskupa a diütriktuálneho dozorcu plnif, na ich dotazy odpovedaf, ich upozornenia
a napomenutia prijaf, a ked to poáadujú, ο svojom pokraßovaní poéef im vydaf.
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178. §.
A. püspök s az egyházkerületi felügyelő egyházigazgatási
tekintetben szakadatlan érintkezésben állanak az egyetemes
egyházi s iskolai felügyelővel, az egyetemes közgyűléssel s az
ország kormányával.
127. §.
A püspök s az egyházkerületi felügyelő a kormánytól
vett s egyházi ügyeket érintő közleményeket vagy maguk
intézik el, vagy azokhoz, a kiket illetnek, eljuttatják.
Azok a kormányrendeletek azonban, a melyek az egyház
közjogi állását érintik s az egyház alkotmányával vagy hitelveivel ellenkeznek, közgyűlési tárgyalás előtt nem teljesíthetők és nem körözhetők.
Ily kormányrendeletek tárgyalása végett, sürgősség esetében, rendkívüli közgyűlés összehívásának van helye.
128. §.

A püspök és egyházkerületi felügyelő az egyház, iskola
s egyes egyháztagok érdekében a kormányhoz fölterjesztéseket
tehetnek.
Azok a közgyűlési határozatok azonban, melyek az orszá.gos törvények szerint a kormány jóváhagyását igénylik, az
egyetemes közgyűlés közvetítésével küldendők fel.
129. §.
A püspök és az egyházkerületi felügyelő érintkezésben
állanak a többi egyházkerületek elnökségeivel s az ev. ref.
testvéregyház elöljáróival is, ápolván mindezekkel a békét és
hitrokoni szeretetet és munkálván velők vállvetve, az anyaszentegyház javát s isten országának felvirágozását.
130. §.
A püspök legfőbb hivatása őrködni, hogy a Krisztus
anyaszentegyháza, úgy a nyájra, mint ennek pásztoraira nézve,
mindinkább épüljön.
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§. 1 2 6 .

Biskup a distriktuálny dozorca stoja oliladom cirkevnej
správy ν nepretrZenom styku s generálnym dozorcom cirkví
a sköl, s generálnym konventom a vládou krajinskou.
§· 127.
Biskup a distriktuálny dozorca sdelenia od vlády prijaté a cirkevnych záleáitostí sa t^kajúce, bud sami vybavia,
büd tym, ktorych sa ony tykajú, doposlú.
Avsak tie nariadenia vlády, ktoré sa obecno-právneho
postavenia cirkve dotknú, a ústave cirkve alebo zásadám j e j
viery odporujú, nemöíu byf pred pojednávaním konventuálnym
ani vybavené, ani do obehu pustené.
Ζ príéiny pojednávania tychto nariadení vlády, ν pádé
súrnosti, má miesto svolanie mimoriadneho konventu.
§. 128.
Biskup a distriktuálny dozorca mö2u ν záujme cirkve,
ákoly a jednotliv^ch cirkevníkov vláde predlohy podávaf.
Tie konventuálne ustanovenia ale, ktoré ν smysle zákonov krajinskycli udobrenie od vlády potrebujú, maju byf prostredkovaním generálneho konventu hore zasielané.
§. 129.
Biskup a distriktuálny dozorca stoja ν styku s predsedníctvami ostatnycli diétriktov a j s predstavenstvom ev. ref.
sesterskej cirkve, pestujúc so vsétkymi tymito pokoj a lásku
domácich viery a pracujú ν spolku s nimi na blahu cirkve
svätej a na rozkvete královstva Boáielio.
§. 130.
Najhlavnejáie povolanie biskupa je bdief, aby cirkev
Kristova jak vzhladom na stádo, tak aj na pastierov jelio
v2dy viac a viac sa vzdelávala.
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131. §.
A püspök joga és kötelessége az egyházkerület egyházközségeit hivatalosan meglátogatni.

132. §.
A püspök joga és kötelessége felügyelni a leendő lelkészek és tanítók nevelésére és képzésére, tehát a theologiai és
tanítóképző intézetekre, valamint a lelkész- és tanítójelölteknek erkölcsi és tudományos életére.

133. §.
A püspök kizárólagos joga
lelkészjelölteket.

és kötelessége felavatni a

134. §.
A püspök joga és kötelessége felavatni a templomokat.
Ezt azonban a püspök akadályoztatása esetében, de mindig
csak a püspök egyenes megbízásából, az illetékes esperes is
elvégezheti.
135. §.
A püspök az egyházkerület egyházi és iskolai állapotáról, hivatalos eljárásairól s az egyházkerület életében fölmerülő nevezetesebb mozzanatokról, az egyházkerületi közgyűlésnek évenként kimerítő jelentést tesz.

136. §.
Az egyházkerületi felügyelő állásának megüresedése esetében, ennek teendőit az új felügyelő beiktatásáig, a hivatalra
nézve legidősebb egyházmegyei felügyelő; a püspöki hivatal
megüresedése esetében, a püspöki teendőket az új püspök
beiktatásáig ideiglenesen, a hivatalra nézve legidősebb esperes
végzi.
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§· 131.
Právom a povinnosfou biskupa je cirkve distriktu úradne
navStevovaf.

§. 132.
Právom a povinnosfou biskupa je dozor viesf nad vychovou a vzdelaním budúcich farárov a ucítelov, tedy nad ústavami
theologickymi a ucitelskych prípravovien, ako aj nad rnravn^ra a vedeckym 2ivotom őakancov kiíazskych a ucitelskych.

§. 133.
Vvluénym právom a povinnosfou biskupa je kandidátov
kfiazsky"ch ordinovaf.
§. 134.
Právom a povinnosfou biskupa je posviacaf chrámy. Toto
v§ak ν pádé prekáZky biskupa. ale voZdy len následkom jeho
priamého poverenia, aj patricny senior vykonaf mőZe.

§. 135.
Biskup podá kaMoroőne obsírnu zprávu konventu distriktuálnemu ο stave cirkví a skől ν distrikte svojom, ο
svojom úradnom pokracovaní a ο dőle2itejsích momentoch ν
áivote distriktu sa vyskytnuvsícli.

§. 136.
V prípade uprázdnenia stanice distriktuálneho dozorcu,
vykony tohoto. ab po uvedenie nového dozorcu, vybavuje najstarsí úradom seniorálny dozorca; ν prípade Uprázdnenia úradu
biskupskélio, vykony biskupské, ai po uvedenie nového biskupa, vybavuje najstarsí úradom senior.

7tí

137.

§.

A püspököt az egyházkerület kebelében működő rendes
lelkészek és lelkészi oklevéllel bíró rendes theologiai tanárok
közül, — az egyházkerületi felügyelőt pedig a magyar honpolgársággal biró evangelikus világi egyének sorából, az egyházkerületbeli egyházközségek (45. §.), főiskolák, főgymnasiumok és önálló tanítóképző-intézetek (98. §. a), b) általános
szavazattöbbséggel élethossziglan választják.

138. §.
Püspök s egyházkerületi felügyelő választásakor az egyházkerületben főiskoláknak, főgvmnasiumoknak s önálló tanítóképző intézeteknek egy-egy szavazata van.

139. §.
Püspök s egyházkerületi felügyelő választásakor, az egyházközségek és tanintézetek szavazatait, e szavazatok felbontására kiküldött bizottság a 101., 102. és 103. §§-ban meghatározott módon, a 45. §.. a 98. §. a), ó) pontja s a 138, 99.
és 100. § - o k szem előtt tartásával bírálja el.

140. §.
A püspöknek egyházkerületében rendes lelkészi hivatalt kell elfoglalnia. Melléje másodlelkész és irodavezető alkalmaztatik.
141. §.
A megválasztott püspököt, illetőleg egyházkerületi felügyelőt, az egyházkerületi közgyűlés fölesketi és hivatalába
ünnepélyesen beiktatja. A választásról ugyanazon egyházkerületi közgyűlésből a kormány, az egyetemes felügyelő és a
testvéregyházkerületek értesíttetnek.
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§. 199.
Biskupa ζ poctu ν lone distriktu úöinkujúcich riadnych
farárov a kiíazskym diplomom opatrenych riadnych theologickych uŐbárov, — distriktuálneho dozorcu ale ζ radu uhorsk^m obőanstvom vládnucích svetsk^ch jednotlivcov, volia
cirkve distriktu (§. 45.), hlavné §koly, vyásie gymnasia a
samostatné üöitelské pripravovne (§. 98. a) b) vseobecnou väßsinou lilasov dozivotne.

§. 138.
Pri volbe biskupa a distriktuálneho dozorcu majú distriktu
toho hlavné Skoly, vyüféie gymnasia a samostatné uőitelské
pripravovne po jednom blase.

§. 139.
Pri volbe biskupa a distriktuálneho dozorcu posudzuje
ku otvoreniu tychto hlasov vyslany vybor hlasy cirkví a
uőebnych ústavov sposobom ν §§-och 101., 102. a 103. urßen^m, na zreteli majúc §. 45., §. 98. bod a) b) a §§. 138.,
99. a 100.

§· 140.
Biskup má vo svojom distrikte riadny farsky úrad
zastáyaf. Ku boku jeho postavuje sa druliy farár a správca
kancellarie.
§· 141.
Vyvoleného biskupa, pofaáne distriktuálneho dozorcu konvent distriktuálny sprisahá a slavnostne do úradu uvedie. 0
volbe sa ζ toho istého distriktuálneho konventu vláda, generálny dozorca a bratské distrikty upovedomujú.
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II. Fejeset.

1. Az e g y h á z k e r ü l e t e g y é b r e n d e s

tisztviselői.

142. §.
Az egyházkerület rendes tisztviselői közé tartoznak, az
egyházkerületi felügyelőn és püspökön kívül még az egyházkerületi jegyzők, pénztárosok, ügyész, számvevő és levéltárnok,
a kik — és pedig a jegyzők egyenlő számmal a lelkészek és
világiak közül — az egyházkerületi közgyűlés által hat évi
időtartamra választatnak; jogaik és kötelességeik, a mennyiben a törvényben meghatározva nincsenek, szabálvrendeletileg
határoztatván meg.
2. R e n d k í v ü l i

tisztviselők.

143. §.
Az egyházkerületeknek szabadságukban áll, a jelen törvényben elsorolt rendes tisztviselőkön kívül, szabályrendelet
által meghatározandó hatáskörrel más tisztviselőket is alkalmazni.
TIZENEGYEDIK CZÍM.
Az

egyházegyetem.

144. §.
Az összes egyházkerületeknek egyházi kormányzat, közigazgatás és rendtartás végett legfelsőbb hatósággá való egyesülése alkotja az egyházegyetemet.
TIZENKETTEDIK CZÍM
Az e g y e t e m e s

közgyűlés.

145. §.
Az egyházegyetemnek, mint a magyarországi ágostai
hitv. evang. egyház legfőbb önkormányzati testületének képviseleti és kormányzó hatósága az egyetemes közgyűlés.
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Hlava

II.

1. I n í r i a d n i ú r a d n í c i

distriktu.

§. 142.
Medzi riadnych úradníkov distriktu patria krem distriktuálneho dozorcu a biskupa, distriktuálni notári, pokladníci,
právny zástupca, úötovník a archivár, ktorycli — asíce notárov ν rovnom pocte ζ radu farárov a svetskych — volí distriktuálny konvent na cas sesfrocny; ich práva a povinnosti,
nakolko by ν zákone urcené neboly, úpravami ústália sa.

2. Mi m ó r i a d ni

úradníci.

§· 143.
Na vőlu distriktov sa ponecháva, krem riadnych ν prítomnom zákone vypoéítanych úradníkov, s kruhom cinnosti
úpravami urcif sa majúcim, aj inych úradníkov postavil

NÁZOV JEDENÁSTY.
Generálna

cirkev.

§. 144.
Sjednotenie sa vsetkych distriktov cielom cirkevnej
správy, administrácie a riadu ν najvyssú vrchuosf, tvorí generálnu cirkev.
NÁZOV DVANÁSTY.
Generálny

konvent.

§· 145.
Zastupitelskou a spravujúcou vrchnosfou generálnej cirkve,
ako najvyssieho samosprávneho sboru cirkve evanjelickej augspurského vyznania ν Uhorsku, je generálny konvent.

80

178. §.
Az egyetemes közgyűlést az egyetemes felügyelő s a
hivatalra nézve legidősebb püspök, az egyetemes felügyelő
akadályoztatása vagv állásának megüresedése esetében pedig,
a hivatalra nézve legidősebb püspök és egyházkerületi felügyelő hívja össze.
147. §.
Az egyetemes közgyűlést összehívó levélben a közgyűlés
fontosabb tárgyai megjelölendők.
148. §.
Az egyetemes közgyűlés tagjai:
a ) hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői:
az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, a hivatalra nézve
legidősebb püspök, mint egyenjogú társelnök, az egyetemes
tanügyi bizottság elnöke s alelnöke, az egyetemes egyház
theologiai akadémiájának igazgatója, az egyetemes törvényszék bírái, az egyetemes gyámintézeti elnökök, az egyetemes
fő- és aljegyzők, az egyetemes ügyész, pénztáros, ellenőr és
a k ö n y v - és levéltárnok;
ti) hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők, az
egyházkerületek elnökei, esetleg azoknak helyettesei s a f ő iskolák igazgatói;
c) az egyházkerületek küldöttei (114. §. p) pont) s az
ág. hitv. ev. főgymnasiumok egyházkerületenként választott
két-két küldötte.
149. §.
Az egyetemes közgyűlésen az egyetemes egyházi és
iskolai felügyelő és a jelenlevők közt hivatalára nézve legidősebb püspök, az egyetemes felügyelő akadályoztatása vagy
állásának megüresedése esetében pedig, a jelenlevők közül
hivatalára nézve legidősebb püspök és egyházkerületi felügyelő
elnököl.
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§. 146.
Generálny konvent svoláva generálny dozorca a áradom
najstar§í biskup, ν pádé ale prekááky generálneho dozorcu,
alebo uprázdnenia jeho stanice, úradom najstarSí biskup a
distriktuálny dozorca.
§. 147.
V listine generálny konvent svolávajúcej majú sa döleáitej§ie predmety konventu oznaéif.

§. 148.
Udami generálneho konventu sú:
a) podl'a úradu: ako úraduíci generálnej cirkve: generálny dozorca cirkví a skől, úradom najstarSí biskup, ako
rovnoprávny spolupredseda, — predseda a podpredseda generálneho ucebného vyboru, správca generálno-cirkevnej theologickej akademie, údovia generálneho konsistorium, predsedovia
vSeobecnej podporovne, generálni hlavní a podnotári, generálny právny zástupca, pokladník, kontrollor a knihovník i
archivár;
b) podla úradu ako zastupitelia diStriktu, predsedovia
distriktuálni, prípadne ich námestníci a správcovia hlavn^ch skol;
c) vyslanci diátriktov (§. 114. bod p) a po distriktoch
po dvoch vyvolení vyslanci vy§sích evanjelickycli augsp. vyz.
gymnasií.
§. 149.
Na generálnom konvente predsedá generálny dozorca
cirkví a §kől a ζ prítomn^ch úradom najstarSí biskup; ν
pádé prekááky generálneho dozorcu, alebo uprázdnenia jeho
stanice, ζ prítomnych úradom najstarsí biskup a di§triktuálny
dozorca.
Zákony synodálne.

6
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178.

§.

Az egyetemes közgyűlés hatásköre:
a) tárgyalja az egyetemes felügyelő jelentését és annak
nyomán nyilvántartja az egyetemes egyház összes viszonyait
s elrendeli a szükségesnek mutatkozó teendőket;
b) őrködik az evang. tan tisztasága fölött s azon van,
hogy az a templomokban és iskolákban az egyház hitelvei
szerint hirdettessék;
c) gondoskodik a valláserkölcsi élet ápolásáról s a n e talán mutatkozó visszaélések megszüntetéséről;
d ) őrködik az egyház önkormányzata s egyéb törvényes
jogai fölött;
e) mindent megtesz, hogy a béke az ágost. hitv. evang.
egyház és az ország más egyházai között, az egyház jogainak
és szabadságainak épségben maradása mellett, fentartassék;
f ) tárgyalja a bizottságok és egyes tisztviselők jelentéseit, valamint a benyújtott indítványokat, felebbezéseket, kérvényeket, panaszokat s a szükséghez képest intézkedik;
g ) határoz az egyházkerületek közt fölmerült viszályos
ügyekben;
Ji) vezeti az egyház tanügyének összhangzatos fejlődését;
i) megállapítja az országos törvények korlátai között a
f ő - és középiskolák, a népnevelő és oktató intézetek (201. §.)
szervezetét és tantervét s ezeknek pontos keresztülvitelét
ellenőrzi;
f ) gondoskodik az egyház igényeinek megfelelő főés középiskolai, népnevelői és oktató intézeti (201. §.) tankönyvekről ;
k) tudomást szerez magának a felállítani szándékolt főés középiskolák minden viszonyáról s ahhoz képest határoz;
/) dönt azon szerződések fölött, a melyeket az állami
segély igénybe vételére nézve a fő- és középiskolák a kormánvnyal kötni készülnek;
m) megállapítja a magyarországi ág. hitv. evang. theologiai akadémia belszervezetét és viszonyát a többi theologiai
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§. 199.
Krüh cinnosti generálneho konventu:
a) pojednáva zprávu generálneho dozorcu a dia nej dríi
ν evidencii veskeré pomery generálnej cirkve a nariadí to,
éo k vykonaniu potrebnym byí sa vidi:
b) bdie nad cistotou evanjelickej náuky a je na tom,
aby sa 011a ν chrámoch a skolách dia zásad viery cirkve
hlásala;
c) pecuje ο pestovanie náboáensko-mravného 2ivota a
ásnád zjavujúce sa neriady odstranuje;
d) bdie nad samosprávou cirkve a nad inymi zákonnyuii
jej právami;
e) vietko podniká k tomu, aby pokoj medzi cirkvou evanjelickou aug§purského vyznania a inymi cirkvami ν krajine
pri nenarü§ení práv a svobőd cirkevnych zachovany bol;
f ) pojednáva zprávy vyborov a jednotliv^ch úradníkov,
ako aj predostrené návrhy, appelláty, prosbopisy a áaloby a
dia potreby poriadky porobí;
g) uzaviera ν sporoch medzi distriktami povstatych;
h) vedie súzvucny v^vin cirkevnej vyuöby;
i) ustanovuje ν medzach krajinskych zákonov sriadenie
a ucebny poriadok hlavn^ch a stredn^ch skől, ako aj ústavov
pre vychovu a v^uébu ludu (§. 201.) a kontrolluje nále^ité
ich prevedenie;
j ) pecuje ο ucebné po^iadavkám cirkve zodpovedajúce
knihy tak pre hlavné a stredné skoly, ako aj pre ústavy
vychovy a v^ußby ludu (§. 201.);
k) nadobyva si vedomosf ο vsetkych pomeroch ákól
hlavnych a stredn^ch zaloáit sa majúcich a dia toho ustanovuje ;
1) rozhoduje nad tymi smluvami, ktoré hlavné a stredné
skoly ohladom do nároku vziaf sa majúcej Státnej podpory
s vládou uzavref sa stroja;
m) ustanovuje vnútorné ustrojenie uhorskej evanjelickej
aug. vyzn. theologickej akademie a jej pomer ku ostatn^m
6*
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intézetekhez, működését ellenőrzi s az érintkezést az egyházkerületek s az akadémia közt közvetíti;
ri) megállapítja a jövendőbeli lelkészek, középiskolai vallástanárok és theologiai tanárok megvizsgáltatási, illetőleg felavatási rendjét és eskümintáját;
o) gondoskodik az egyház és iskolák szolgálatára alkalmas férfiak kiképezéséről;
p ) gondoskodik az egyetemes egyház szükségleteinek
fedezéséről, megállapítja az előirányzatot; az egyházkerületeket terhelő új kivetéseket illetőleg azonban előbb az egyházkerületeket is meghallgatja;
q) kezeli az egyetemes egyház vagyonát, illetőleg ellenőrzi az egyházegyetem tulajdonát képező vagy kezelésére bízott alapítványoknak, alapoknak és pénztáraknak kezelését és
különösen őrködik a felett, hogy az alapok és alapítványok
csonkíttatlanul fenmaradjanak és czéljaikra fordíttassanak;
r ) gondoskodik az egyházi közalap fentartásáról, gyarapításáról és kezeléséről;
•r) szemmel tartja az egyetemes gyámintézetet és más
egyetemes jellegű egyházi intézetek és társulatok tevékenységét ;
t) megvizsgálja az egyetemes egyház pénztárairól vezetett számadásokat és megadja vagy megtagadja a fölmentvénvt ;
ιΐ) őrködik az egyetemes könyv- és levéltár felett;
v) megválasztja, az egyetemes felügyelő kivételével, az
egyházegyetem tisztviselőit és meghatározza azoknak tiszteletdíját;
•w) megválasztja az egyetemes törvényszéket és a szükséges bizottságokat;
x ) az egyetemes felügyelő állásának megüresedése esetében, annak betöltése iránt intézkedik;
y ) megvizsgálja az egyházkerületek mindazon határozatait, a melyek a hazai törvények szerint a kormány jóváhagyását igénylik és határoz azoknak fölterjesztése felett;
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theologickym ústavom, protidozerá jej úőinkovanie a prostredkuje jej styk s diátriktami;
n) ustanovuje riad zkúüsok pofazne ordinacie a vzorku
prísahy budúcich farárov, strednoákolnych ucbárov náboáenstva a uébárov theologickych;
ο) pecuje ο vychovu mu^ov k sluábe cirkve a ékől
súcich ;
p) peßuje ο zaokrytie potrieb generálnej cirkve, ustáluje
rozpocef, pofahom ale novy-ch diüstrikty obfaáujúcich poplatkov
prv aj diStrikty vyslyáí;
q) manipuluje majetok generálnej cirkve, pofaáne kontrolluje manipulaciu vlastnost generálnej cirkve tvoriacich,
alebo jej manipulacii svereitych základín, fondov a pokladníc
a predovsetkym nad tym bdie, aby fondy a základiny nenaátrbené zostávaly a na ciele svoje sa vynakladaly;
r) peßuje ο udrZanie, zveladenie a manipulaciu cirkevnélio
vSeobecného fondu;
s) bedlivym okom sprevádza váeobecnú podporovííu a
úcinlivosf inych vgeobecného rázu ústavov a spoloöností cirkevnych;
t) preskúma úcty pokladníc generálnej cirkve a udeluje
alebo odopiera absolutorium;
u) bdie nad generálnou kniZnicou a jej archivom;
v) volí, vynímajúc generálneho dozorcu, úradníkov generálnej cirkve a urßuje ich cestné platy;
w) volí generálne konsistorium a potrebné generálne
v^bory ;
χ) ν pádé uprázdnenia stanice generálneho dozorcu strany
jej zaplnenia pokrocí;
y) preskúma váetky tie uzavretia di&triktov, ktoré podla
krajinskych zákonov udobrenie vlády vyáadujú a rozhoduje
ο predostrení tycháe;

8tí

ζ) intézkedik a kormány részéről az egyházkerületek valamelyike ellen felhozott panaszos kérdésekben;
aa) intézkedik az országos törvények és törvényes kormányrendeletek végrehajtása tárgyában, a mennyiben ez reá
tartozik, esetleg azok sérelmes volta ellen a kormányhoz, az
országgyűléshez vagy ő Felségéhez a királyhoz fölterjesztést intéz;
bb) véglegesen dönt egyes egyházközségeknek vagy egyházmegyéknek más egyházkerülethez való csatolása ügyében
(80. és 108. §§.);
cc) előkészíti a zsinatot és annak összehívása iránt intézkedik ;
dd) végrehajtja a zsinaton hozott törvényeket és határozatokat ;
ee) intézkedik mindazon ügyekben, a melyeknek elintézését a zsinat az egyetemes közgyűlésre bízza;
ff) általában határoz és intézkedik az egyházegyetemet
érdeklő minden ügyben, mely más hatóság hatáskörébe nem
tartozik.
151. §.
A szavazás az egyetemes közgyűlésen rendszerint fejenként történik; oly kérdésekben azonban, a melyekre nézve az
egyházkerületek előzetesen nyilatkozatra hivattak fel, egyházkerületek szerint való szavazásnak van helye.

152. §.
Fejenként történő szavazásnál az egyetemes közgyűlés
minden tagjának csak egy szavazata van.

153. §.
Az egyházkerületek szerint történő szavazáskor, szavazategyenlőség esetében, a szavazó egyházkerületek által képviselt egyházközségek számának többsége dönt.

87

z) pokraßuje ν otázkach áalobnych zo strany vlády oproti
nektorému diétriktu pozdviáen^ch;
aa) pokracuje ν záleáitosti exekucie krajinskych zákonov
a vládnych zákonnych nariadení, nakolko to jemu prislúcba,
prípadne proti uráZlivosti tych^e ku vláde, ku sneniu krajinskému, alebo ku Jeho Velicenstvu královi predostretie upravuje;
bb) záverne rozhoduje záleZitosti pripojenia jednotlivych
cirkví a seniorátov ku ínému diátriktu (§§. 80. a 108.);
cc) prípravuje synodu a pokracuje ohíadom svolania
tejZe ;
dd) do áivota uvádza zákony a ustanovenia na synode
donesené;
ee) pokracuje vo váetkych t^ch zále2itosfach, ktor^ch
vybavenie synoda generálnemu konventu sverí;
ff) vöbec uzaviera a pokracuje ν kaádej zále2itosti generálnej cirkve sa tykajúcej, ktorá do kruhu éinnosti inej vrchnosti neprináleíí.
§· 151.
Hlasovanie na generálnom konvente deje sa obyéajne
podla hláv; ν takych otázkach ale, ζ ohladu ktorych di§trikty predbeZne k osvedéeniu sa vyzvané boly, má miesto
hlasovanie dia di§triktov.

§. 152.
Pri hlasovaní dia hláv má jedenkaMy úd generálneho
konventu len jeden hlas.

, 153.
Pri hlasovaní dia diátriktov, ν pádé rovnosti hlasov rozhoduje väcSina poőtu cirkví kroz hlasujúce diStrikty zastúpenycli.

88

178.

§.

Az egyetemes közgyűlés szabályszerűen hitelesített jegyzőkönyvének egy eredeti példánya, tekintettel ő Felségének
a királynak legfőbb felügyeleti jogára, a kormányhoz felterjesztendő, egy az egyetemes felügyelőnek adandó át, egy pedig
az egyetemes levéltárban helyezendő el.
Megküldendő továbbá a jegyzőkönyv az egyházkerületeknek, még pedig annyi példányban, hogy minden egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi elnöknek és levéltárnak, valamint a fő- és középiskoláknak és önálló tanítóképző
intézeteknek egy-egy példány jusson.

155. §.
Egyetemes közgyűlés évenként egyszer, ezen kívül annyiszor tartandó, a hányszor ezt az egyetemes közgyűlés elrendeli, legalább két egyházkerület kivánja, vagy az egyetemes
egyházi és iskolai felügyelő s a hivatalra nézve legidősebb
püspök szükségesnek tartja.

TIZENHARMADIK CZÍM.
Az e g y h á z e g y e t e m

tisztviselői.

I. Fejeset.

Az e g y e t e m e s egyházi és iskolai f e l ü g y e l ő .
156. §.
Az egyetemes egyház egyházi és iskolai felügyelője k o r mányozza és képviseli az ágost. hitv. evang. egyházat; egyik
elnöke az egyetemes közgyűlésnek és hatáskörét az egyetemes közgyűlés szabályrendeletileg határozza meg.

8»

§.

154.

Jeden pövodny, pravidelne uhodnoverneny· exemplár zápisnice generálneho konventu vzliladom na právo najvy&sieho
dozoru Jebo Veliéenstva krála, má vláde byf zaslany, jeden
generálnemu dozorcovi dan^, jeden ale ν generálnom archive
umiestneny.
Dalej zápisnica poslaf sa má diStriktom asíce ν tolkych
exemplárocb, aby ζ nicli kaádému diStriktuálnemu, seniorálnemu a cirkevnému predsedovi a arcliivu, ako aj kaádej
hlavnej a strednej skole a samostatnym uöitelskym pripravoviíam sa dostalo.

§. 155.
Generálny
toho tolkokrát
naloáí, najmieft
cirkví a §kól a

konvent sa má ka2doroőne jedenkrát, krem
vydríiavaf, kolkokrát to generálny konvent
dva distrikty 2iadajú, alebo generálny dozorca
úradom najstaráí biskup za potrebné uzná.

NÁZOV TRINÁSTY.
Úradníci

generálnej

Hlavu

cirkve.

I.

G e n e r á l n y d o z o r c a (inspektor) c i r k v í a sköl.
§. 156.
Generálny dozorca cirkví a §kol spravuje a zastupuje
cirkev evanj. augspurskéhö vyznania; je jednym ζ predsedov
generál, konventu a kruh jelio őinnosti generálny konvent
úpravami ustanoví.
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178. §.
Az egyetemes egyház egyházi és iskolai felügyelője hivatalos eljárásáról s általában az egyetemes egyház életében
fölmerülő nevezetesebb mozzanatokról az egyetemes közgyűlésnek évenként jelentést tesz.
158. §.
Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő állásának m e g üresedése esetében, az egyetemes felügyelő teendőit, az uj felügyelő beiktatásáig, a hivatalára nézve legidősebb egyházkerületi felügyelő végzi.
159. §.
A egyetemes egyház egyházi és iskolai felügyelőjét, az
egyetemes egyház összes egyházközségei (45. §.). főiskolái,
főgymnasiumai és önálló tanítóképző-intézetei (98. §. a), b)
magyar honpolgársággal bíró ág. hitv. evang. világi egyének
közül, általános szótöbbséggel élethossziglan választják.

160. §.

Egyetemes felügyelő választásakor a főiskoláknak, f ő g y m nasiumoknak és önálló tanítóképző intézeteknek egy-egy szavazatuk van.
1 6 1 . §.

Egyetemes felügyelő választásakor
tanintézetek szavazatait, a szavazatok
bizottság a 101., 102. és 103. §-okban
a 45. §., a 98. §. a) és b) pontja, s a
szem előtt tartásával bírálja el.

az egyházközségek és
felbontására kiküldött
meghatározott módon,
160., 99. és 100. §-ok
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§- 157.
Generálny dozorca cirkví a Skól podáva kaídoroéne
správu generálnemu konventu ο svojom úradnom pokraöovaní
a vöbec ο dőleáitejáích pohyboch ν 2ivote generálnej cirkve
sa vyskytnuvsích.
. 158.
V pádé uprázdnenia stanice generálneho dozorcu cirkví
a sköl a2 po uvedenie do úradu nového dozorcu, vékony
generálneho dozorcu vybavuje úradom najstarsí distriktuálny
dozorca.
§. 159.
Generálneho dozorcu cirkví a Skől volia veskeré cirkve
(§. 45.) hlavné skoly, vySsie gymnásia a samostatné uöitelské pripravovne [§. 98. a) δ)] ζ radu svetsk^ch uhorskym
obéanstvom vládnucích jednotlivcov evanjelickych augSpurského
vyznania doáivotne vseobecnou väßSinou hlasov.

§. 160.
Pri volbe generálneho dozorCu hlavné Skoly, vySSie
gymnasia a samostatné uöitelské pripravovne majú po jednora blase.
§.

161.

Pri volbe generálneho dozorcu ku otváraniu hlasov vyslany vybor posudzuje hlasy cirkví a uőebn^ch ústavov spósobom ν §§. 101., 102. a 103. urőenym, na zreteli majúc
§. 45., §. 98. bod a) a b) a §. 160., 99. a 100.
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178. §.
A megválasztott egyetemes egyházi és iskolai felügyelőt
az egyetemes közgyűlés fölesketi és hivatalába ünnepélyesen
beiktatja és megválasztását ugyanezen közgyűlésből a kormánynak és a magyarországi ev. ref. konvent elnökségének
tudomására juttatja.
II. Fejeset.

1. A z e g y h á z e g y e t e m e g y é b r e n d e s t i s z t v i s e l ő i
163. §.
Az egyetemes egyház rendes tisztviselői közé tartoznak
az egyetemes egyházi és iskolai felügyelőn kívül még, az
egyetemes f ő - és aljegyzők, az egyetemes ügyész, pénztáros
és ellenőr, s az egyetemes könyv- és levéltárnok, a kiknek
jogait és kötelességeit, a mennyiben a törvényben meghatározva nincsenek, az egyetemes közgyűlés szabályrendeletileg
határozza meg.
164. §.
Az egyetemes egyház f ő egyet az ág. hitv. ev. világiak,
továbbá az ügyészt, pénztárost,
nokot, az egyetemes közgyűlés

2. R e n d k í v ü l i

és aljegyzőit, és pedig egyetegyet-egyet a lelkészek közül,
ellenőrt, könyv- és levéltárhat évre választja.

tisztviselők.

165. §.
Az egyetemes egyháznak szabadságában áll, a jelen törvényben elősorolt rendes tisztviselőin kívül, szabályrendeletileg
meghatározandó hatáskörrel, más tisztviselőket is alkalmazni.
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§. 199.
Vyvolenélio generálneho dozorcu cirkví a §kől generálny
konvent bere pod prísahu a uvádza slavnostne do úradu;
vyvolenie jeho ale ζ tohoáe konventu vláde a predsedníctvu
konventu ev. ref. cirkve uhorskej ν známosf uvádza.

Hlava

1. X Ii í r i a d n i

t

II.

úradníci

g e n er ál n e j

cirkve.

§. 163.
Medzi riadnych úradníkov generálnej cirkve prináleíia
okrem generálneho dozorcu cirkví a skől e§te hlavní a podnotári generálni, generálny právny zástupca, pokladník a
kontrollor, a generál, knihovník a archivár, jejichá práva a
povinnosti, nakolko by ν zákone urcené neboly, generálny
konvent úpravami ustáli.

§. 164.
Hlavnych a podnotárov cirkve generálnej, asíce po jednom ζ radu svetskych evanjelikov dia auggpurského vyznania, — po jednom ζ radu farárov, dalej právneho zástupcu, pokladníka, kontrollora, knihovníka a archivára volí generálny
konvent na gesf rokov.
2. Mi m ó r i a d n i

úradníci.

§. 165.
Na vőlu generálnej cirkve je ponechané krem jej riadnych,
ν prítomnom zákone vypoöítan^ch úradníkov s kruhom cinnosti úpravami urcif sa majúcim aj in^ch úradníkov postavif.

HARMADIK RÉSZ.

A

Z S I N A T .
166. §.

A magyarországi ágost. hitv. evangelikus egyház
vényhozó és legfőbb intézkedő gyűlése a zsinat.

tör-

167. §.
A zsinatot az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő
hívja össze.
168. §.

A zsinat tagjai:
a) hivataluknál fogva: az egyetemes egyházi és iskolai
telügyelő, az egyházkerületek püspökei és felügyelői, esetleg
helyetteseik és az egyetemes gyámintézeti elnökök;
b) választás alapján:
1. az egyházmegyék képviselői, és pedig minden egyházmegyéből húsz vagy ennél kevesebb rendes lelkészi állomás után két, — húsznál több rendes lelkészi állomás után
négy képviselő;
2. a főiskoláknak egy-egy;
3. a középiskoláknak ( f ő - és algymnasiumoknak) és önálló
tanítóképző intézeteknek együtt, egyházkerületenként két-két;
4. az elemi iskolai tanítóknak egyházkerületenként egyegy képviselője.
169. §.
Az egyházmegyék zsinati képviselőit az illető egyházmegye egyházközségei fele részben a lelkészek, fele részben
a nem lelkészek közül választják.

CIASTKA TRETIA.

S

Υ

Ν

0

§.

166.

D

A.

Zákonudarnym a najvySsím vykonnym snemom cirkve
evanjelickej augSpurského vyznania ν Uhrách, je synoda.
§· 167.
Synodu svolá geuerálny dozorca cirkví a sköl.

§. 168.
Udovia synody sú:
a) podla svojho úradu: geuerálny dozorca cirkví a Sköl,
biskupi a dozorcovia diStriktov, prípadne ich námestníci a
predsedovia vSeobecnej podporovne;
b) na základe volby:
1. zastupitelia seniorátov, asíce po dvaja ζ kaMého seniorátu dvadsaf alebo menej riadnych farskych staníc inajúceho,
po viac neá dvadsaf riadnych farskych staniciach Styria zastupitelia;
2. pri vySSích Skolách po jednom;
3. pri stredn^ch Skolách (vySSie a ni2sie gymnasia) a
samostatnych uöitelskych pripravovnach spolu dia diStriktov
po dvaja;
4. ζ ucitelov Iudovych Skől dia diStriktov po jednom
zastupitelovi.
§. 169.
Cirkve patricnych seniorátov volia seniorálnych synodálnych zastupitelov ζ polovice ζ radu farárov, ζ polovice ζ
radu nefarárov.
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Választható pedig a magyarországi ág. hitv. ev. egyházegyetem kebeléből minden rendes lelkész, s illetőleg azok
közül, a kik nem lelkészek, minden önálló nagykorú ágost.
hitv. evangelikus magyar honpolgár.
170. §.
Az egyházmegyék zsinati képviselőinek választásakor:
a ) minden egyházközség a maga közgyűlésében annyi
egyénre szavaz (45. §. a), b), í), a hány képviselőt az egyházmegye a zsinatra küldeni jogosítva van;
Ö) minden egyházközség annyi szavazattal bir, a hány
rendes lelkészi állomása van.
171. §.
Az egyházközségeknek a 99. §. értelmében lezárt szavazatait az egyházmegyei közgyűlés felbontja, elbírálja és a szerint, a mint az egyházmegye két vagy négy képviselő küldésére van jogosítva, úgy a lelkészek közül, mint azok közül, a
kik n e m lelkészek, azon egy-egy, illetőleg két-két egyént, a ki
legtöbb szavazatot kapott, azonnal zsinati képviselőnek jelentiki.
Szavazategyenlőség esetében äz egyházközségek lélekszáma dönt.
Az egyházmegyei közgyűlés eljárásáról fölvett jegyzőkönyv, az elnökség s egyik jegyző aláírásával s az egyházmegye pecsétjével ellátva, a megválasztott képviselőknek egyegy példányban, megbízó levél gyanánt, kiadatik.
172. §.
A főiskola egy-egy képviselőjét, az igazgatónak vagy
helyettesének elnöklete alatt, az illető főiskola tanári testülete
választja.
Választható pedig minden ág. h. evangelikus főiskolai
rendes tanár, tekintet nélkül arra, hogy az egyházegyetem
melyik főiskolájánál van alkalmazva.
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Volenym byf móáe ζ lona generálnej evanjelickej cirkve
uhorskej augápurského vyznania kaád^ riadny farár a pofa^ne
ζ pomedzi tych, ktorí nie sú farári, kaády- samostatny, plnolety evanjelick^ augápurského vyznania obéan uhorsk^.
§. 170.
Pri volbe seniorálnych zastupitelov synodálnych:
«) jednakazdá cirkev vo svojom konvente na tolkych
jednotlivcov hlasuje [§. 45. a), b), c)] kolkych zastupitelov
na synodu vyslaf je seniorát oprávneny;
b) ka2dá cirkev tolko hlasmi vládne, kolko riadnych
farskych staníc má.
§• 171.
Seniorálny konvent hlasy cirkví ν smysle §. 99. zatvorené. otvorí, posúdi a podla tolio, ako je seniorát ku vyslaniu
dvoch alebo Styroch zastupitelov oprávneny, tak ζ radu farárov, ako aj ζ radu tych, ktorí nie sú farári, jednoho a jednoho, pofaáne dvoch a dvoch najviac lilasov dostavSích jednotlivcov, za zastupitelov synodálnych bezodkladne vyhlási.
Υ pádé rovnosti hlasov rozhoduje poéef duSí cirkví. Zápisnica ο pokraéovaní seniorálneho konventu vedená a podpisom predsedníctva a jednoho ζ notárov a peéafou seniorátu
opatrená, má byf po jednom exemplári vyvolenému zastupitelovi, éo poverujúea listina, vydaná.

§. 172.
Po jednom zastupitelovi hlavnej skoly volí uébársky
sbor patriénej hlavnej skoly pod predsedníctvom správcu alebo
jeho námestníka.
Voleitym pak byf mőáe kazd^ evanjel. augs. vyzn
riadny uébár hlavnej ákoly bez ohladu na to, pri ktorej ζ
hlavn^ch sköl generálnej cirkve úraduje.
Zákony synodálne.
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A választó ülésről fölvett jegyzőkönyv az elnök vagy
ennek érdekeltsége esetében, a hivatalra nézve legidősebb
jelenlevő tanár és a jegyző aláírásával, valamint az intézet
pecsétjével ellátva, a megválasztottnak megbízó levél gyanánt
kiadatik.
173. §.
A középiskolák (fő- és algymnasiumok) és önálló tanítóképző intézetek közös képviselőit egyházkerületenként ezen
tanintézetek tanári testületei választják.
Választható pedig minden ág hitv. evangelikus középiskolai és tanítóképző intézeti rendes tanár, tekintet nélkül
arra, hogy az egyházegyetem melyik középiskolájánál vagy
tanítóképző intézeténél van alkalmazva.
Mindenik f ő - és algymnasium és önálló tanítóképzőintézet tanári testülete, a maga ülésében, az igazgatónak vagy
helyettesének elnöklete alatt, két-két egyénre szavaz (98. §. a )
S a választó ülésről fölvett jegyzőkönyvet az elnöknek, vagy
akadályoztatása esetében a hivatalra nézve legidősebb tanárnak és a jegyzőnek aláírásával és a tanintézet pecsétjével
ellátva, további intézkedés végett az egyházkerületi elnökségnek, zárt borítékban (99. §.) beküldi.
Ha csupán egy ilyen szavazó tanintézet van az egyházkerületben, a választó ülésről fölvett jegyzőkönyv, a megválasztottnak megbízó levél gyanánt kiadatik.
A középiskolák és tanítóképző intézetek szavazatainak
összeszámításakor, az algymnasiumok és önálló tanítóképzőintézetek tanári testületei által adott szavazatok egy-egy szavazatnak, a főgymnasiumok tanári testületei által adott szavazatok két-két szavazatnak számítandók.
174. §.
Az elemi iskolai tanítók képviselőjét, egyházkerületenként, az illető egyházkerület elemi iskoláinál alkalmazott tanítók
választják.
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Zápisnica ν zasadnutí volebnom hore vzatá, s podpisom
predsedy alebo ν pádé ak 011 je interessovany, podpisom prítomného úradom najstarsieho ucbára a nótára, ako aj peöatou ústavu opatrená, vydá sa vyvolenému, co poverujúca
listina.
§· 173.
Spolocnych zastupitelov strednych ákől (vy§§ích a niMích
gymnasií) a samostatnych ucitelsk^ch pripravovien, dia diátriktov, volia uébárske sbory tychto ústavov.
Vyvolenym pak byf mőáe ka2dy evanj. augáp. vyzn.
riadny uőbár strednej ákoly a uöitel'skej prípravovne, bez
ohladu na to, na ktorej zo strednych skől, alebo ζ uéitelskych pripravovieö generálnej cirkve úraduje.
Uébársky sbor jednohokazdého vySSieho a niásieho gymnasium a samostatnej ucitelskej prípravovne hlasuje [§. 98. «)]
ν svojom zasadnutí pod predsedníctvom správcu, alebo jeho
namestníka na dvoch jednotlivcov, a zápisnicu ο volebnom zasadnutí vedenú, podpisom predsedy, alebo ν pádé prekázky podpisom úradom najstarsieho uöbára a nótára a pecafou ústavu zaopatrenú, cielom <Ial§ieho pokraßovania predsedníctvu di§triktuálnemu ν zatvorenej obálke (§. 99.) dopoále.
Jestliáe sa ν distrikte len jeden tak^to hlasujúci ucebnyústav nachodí, zápisnica ο volebnom zasadnutí vedená vydá
sa vyvolenému co poverujúca listina.
Pri spoéítaní hlasov strednych §kől a ußitelskych pripravovien, sa hlasy kroz ucbárske sbory podgymnasií a samostatnych ucitelskych pripravovien dané za jeden a jeden blas,
a hlasy kroz ucbárske sbory vyssích gymnasií dané, za dva
a dva hlasy poőítaf majú.
§. 174.
Zastupitel'a uöitelov elementárnych skől volia po distriktoch uéitelia, pri Ükolách elementárnych patricného distriktu
úradujúci.
7*
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Választható pedig minden ágost. h. evangelikus tanító,
ki felekezeti elemi iskolánál van alkalmazva, tekintet nélkül
arra, hogy az egyházegyetem melyik elemi iskolája az, a
melynél alkalmazva van.
Az egyes egyházkerületek elemi iskolai tanítói, egyházmegyénkint, az esperesnek vagy megbízottjának elnöklete alatt
állapítják meg a zsinati képviselőre vonatkozó szavazatukat
(98. §. a ) s ezt az elnöknek s az ezen alkalomra választott
jegyzőnek aláírásával, valamint az illető egyházmegye pecsétjével ellátva, az egyházkerületi elnökséghez, zárt borítékban
(99. §.) beküldik.
175. §.
Szavazategyenlőség esetében, úgy a főiskola, középiskola
és tanítóképző intézet tanári testületének, mint az egyes e g y házmegyék elemi iskolai tanítóinak, zsinati képviselőválasztás
végett tartott gyűlésén, sorshúzás dönt.
176. §.
A szabályszerű választás, melynek eredményéről a püspök
s a püspök által az egyetemes felügyelő értesítendő, a zsinat
megnyitásától számított három éven belül, a zsinat egész tartamára érvényes.
177. §.
Egy egyén csak egy helyről nyert megbizó-levelet tarthat meg.
Ha valaki több helyen választatik meg, megbízó leveleinek vételétől számított legfeljebb 15 nap alatt az illető
egyházkerület püspökét értesíteni tartozik, hogy melyik választást fogadja el; ha pedig ezt elmulasztaná, akkor a megválasztott személyére nézve illetékes egyházkerületi elnökség
dönt a felett, hogy a megválasztott képviselő választó kerületei közül melyiknek újabb képviseltetése iránt kell intézkedni.

101
Vyvolenym pak byf mő2e kaády evanjelicky augsp.
vyznania uéitel, ktory je pri vierovyznanskej elementárnej
skole applikovany, bez ohladu na to, ktorá elementárna skola
generálnej cirkve je to, pri ktorej úraduje.
Uéitelia elementárnycli §kol jednotlivych distriktov ustália
po seniorátoch pod predsedníctvom seniora alebo jeho poverenníka svoj 11a synodálneho zastupitela sa vzfahujúci lilás [§. 98. α)]
a tenáe podpisom predsedy a k tejto príleáitosti vyvoleného
nótára, ako aj pecafou patriéného seniorátu opatreny ν zatvorenej obálke (§. 99.) distriktuálnemu predsedníctvu dopo§Iú.

V pádé rovnosti hlasov, tak 11a sbromaMeniach uébárskych sborov, hlavnych, strednych &köl a uéitelskych pripravovien, ako aj uéítelov elementárnycli skől jednotlivych
seniorátov, k vyvoleniu synodálneho zastupitela dráanych,
rozhoduje fahanie losu.
§. 176.
Riadné vyvolenie, 0 jehoZ vysledku biskup a kroz biskupa generálny dozorca upovedomif sa má, platné je od
otvorenia synody tri roky poéítajúc na éas celého trvania
synody.
§. 177.
Jeden jednotlivec möáe len ζ iednoho miesta obdráanú
poverujúcu listinu podráaf.
Jestli kto 11a viac miestach vyvoleny bol, povinny je od
prijatia svojej poverujúcej listiny najvy§ 15 dní rátajúc biskupa patriéného diitriktu ο tom uvedomif, ktoré vyvolenie
pnjíma; jestli by to cele premeskal, vtedy ohladom na osobu
príslusné distriktuálne predsedníctvo rozhoduje nad tym, ν
ktorom ζ pomedzi volebnych okresov vyvoleného zastupitela
má sa ohladom nového zastúpenia tohoíe pokrocif.
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178. §.
A zsinat ünnepélyes isteni tisztelet után, az egyetemes
felügyelőnek vagy helyettesének és a jelenlevők közt hivatalára nézve legidősebb püspöknek elnöklete alatt tartja meg
alakuló ülését.
Ezen ülés, az alakulás tartamára, négy legifjabb tagját
— és pedig kettőt a lelkészek, kettőt a nem-lelkészek közül
— a jegyzői teendőkkel megbízván: beszedi a választott
tagok megbízó leveleit s azoknak megvizsgálására igazoló
bizottságot alakít.
Az igazoló bizottság tagjainak megbízó leveleit, a hivatal
szerinti tagok vizsgálják meg.
179. §.
A zsinati tagok két harmadának igazolása után, az elnökség ismét ülést hív össze, bejelenti azon az igazolási eljárás
eredményét és felolvastatja az igazolt képviselők névsorát.
Ennek megtörténte után, a zsinat az egyetemes felügyelő
s a jelenlevők közt hivatalára nézve legidősebb püspök elnöklete alatt, két elnököt, egyet a lelkészek, egyet a nem-lelkészek közül, három jegyzőt a lelkészek és hármat a nem-lelkészek sorából és egy gazdát választ, m é g pedig úgy, hogy
a ) a zsinati tagok, neveik felolvasásakor az összes választandó tisztviselőkre, egy szavazólapon adják be szavazatukat;
b) a korjegyzők, szavazás után összeszámítják a szavazatokat s az elnökség kijelenti a választás eredményét;
c) a mely tisztségre senki sem nyerte meg a beadott
szavazatok általános többségét, arra nézve a legtöbb szavazatot nyert két egyén új szavazás alá bocsáttatik.
1 8 0 . §.

A zsinat ülésein szavazati joga csak a zsinat hivatal szerint való tagjainak s az igazolt képviselőknek van.
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§. 178.
Synoda po slavnostnych slu^bách Bo2ích zadrZí pod predsedníctvom generálneho dozorcu, alebo jeho námestníka, a
prítomného úradom najstar§ieho biskupa svoje sriadujúce zasadnutie.
Toto zasadnutie 11a cas sriadenia, poverí Styroch svojich
najmladiích údov — asíce dvoch ζ radü farárov, dvoch ζ
radu nefarárov, — prácami notárskymi a posberá poverujúce
listiny vyvolenych údov a cielom ich preskúmauia verifikaény
v^bor ustrojí.
Poverujúce listiny údov verifikaéného vyboru preskúmajú
údovia dTa úradu.
§· 179.
Po verifikovaní dvoch tretíu údov synodálnych, predsedníctvo opäf svolá zasadnutie, oznámi vysledok verifikaéného
pokraéovania a preöítaf dá mená verifikovanych zastupitelov.
Po vybavení tohoto, synoda pod predsediúctvom generálneho dozorcu a ζ pomedzi prítomn^ch úradom najstar§ieho
biskupa, volí dvoch predsedov, jednoho ζ farárov, a druhého
ζ pomedzi nefarárov, — troch notárov ζ radu farárov a troch
ζ radu nefarárov a jednoho gazdu, asíce t a k :
a) 2e údovia synody, pri preöítaní ich mien, na vsetkych volif sa majúcich úradníkov, na jednom hlasujúcom
lístku odovzdajú svoj hlas;
b) notári dia veku po odhlasovaní spocítajú hlasy a predsedníctvo oznámi vysledok volby;
c) na ktor^ úrad by ζ odovzdanych lilasov fiadon nebol
obsiahnul v§eobecnú vacáinu, na ten sa dvaja najviac lilasov
obdrzavSí jednotlivci pod nővé hlasovanie pustia.
§. 180.
Na zasadnutiach synody právo lilasovania majú len údovia podla úradu a verifikovaní zastupitelia.
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181. §.

A választások befejeztével a megválasztott elnökség és
jegyzők helyeiket elfoglalják s az új elnökség a zsinatot m e g alakultnak nyilvánítja.
182. §.

Az alakulás után a zsinat legelőször tanácskozási és ü g y rendjét állapítja meg.
183. §.
A ügyrend megállapítása után azonnal, valamint később
is, esetről-esetre választhat a zsinat a tanácskozás tárgyainak
előkészítésére egyes szakbizottságokat.
Ezen bizottságok ülésein, habár azok nem nyilvánosak,
a zsinat tagjai jelen lehetnek.
184. §.
A zsinat rövidebb vagy hosszabb időre elnapolhatja vagy
megszüntetheti üléseit s a megnyitástól számított három év
letelte előtt is, végleg befejezettnek és feloszlatottnak jelentheti ki magát.
185. §.
A zsinat tagjainak napidíjairól s illetményeiről az illető
egyházkerületek gondoskodnak; a zsinattartás egyéb költségeit
az egyházkerületek azon arányban viselik, a melyben képviselők küldésére fel vannak jogosítva.
186. §.

Zsinat annyiszor tartható, a hányszor azt az egyetemes
közgyűlés az egyház érdekében szükségesnek látja és ő Felségének a királynak engedélyét kieszközli.

NEGYEDIK RÉSZ.

AZ

EGYHÁZ

ISKOLÁI.

ELSŐ CZÍM.
Altalános határozatok.

187. §.
Az ágost. hitv. evang. egyház a békekötések, valamint
az 1790/1 : XXVI. t.-cz. által biztosított és százados gyakorlatban gyökerező önkormányzati jogánál fogva s az országos
törvények intézkedéseinek, valamint ő Felsége a király, az
ország törvényeiben meghatározott legfőbb felügyeleti jogának
épségben tartása mellett, az egyház által vagy az egyház
nevére alapított, illetőleg alapítandó és fentartott nevelő és
tanintézeteire közvetlen befolyást gyakorol, azokat szervezi s
ügyeiket jelen törvény szerinti fokozatos hatóságai (δ. és
9. §§.) által intézi.
188. §.
Az ágost. hitv. evang. egyház fokozatos önkormányzati
testületei a nevelés és tanügyre vonatkozó hatósági jogukat
közgyűléseikben és az általuk szervezendő iskolai bizottságok
közvetítésével gyakorolják.
189. §.
Az iskolai bizottságok szervezetét, hatáskörét, ügyrendjét,
az alsóbbfokú hatóságok jogainak tekintetbe vételével, általánosan kötelező módon, az egyetemes közgyűlés határozza
meg és pedig szem előtt tartva a következőket:
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§· 1 8 1 .

Po dokoncenych volbách predsedníctvo vyvolené a 110tári miesta svoje zaujmu a nővé predsedníctvo vyblási synodu za sriadenú.
§. 1 8 2 .

Po sriadení sa synoda ustáli predovsetkym svoj riad
rokovania a pojednávania.
§. 183.
Po ustálení riadu pojednávania, ako aj pozdej§ie s pádu
na pád, volif mó2e synoda ku prípravám predmetov rokovania jednotlivé odborné vybory.
Na zasadnutiach t^chto v^borov, aépráve nenie sú verejn^mi, údovia synody prítomní byf móáu.
§. 184.
Synoda mö2e svoje zasadnutia na kratáí lebo dlbsí éas
odrocif, alebo zastavif a i pred uplynutím troch rokov od
jej zahájenia poéítajúc, za konecne dokonéenú a rozpustenú
sa vyblásif.
§. 185.
0 diurna a príslusnosti údov synody starajú sa patricné
diátrikty; iné útrovy synody snásajú diätrikty ν takej miere,
ν akej sú zastupitelov poslaf oprávnené.

§.

186.

Synoda sa tolkokrát má dráaf, kolkokrát to generálny
konvent ν záujme cirkve za potrebné uzná a privolenie Jeho
Veliéenstva krála vyprostredkuje.

CIASTKA ŐTVRTÁ.
S k o l y

c i r k v e .

NÁZOV PRVY.
Vseobecné

ustanovenia.

§· 187.
Cirkev evanjelická augspurského vyznania na základe
uzavrení pokoja (pacifikacitych), ako aj práva svojho autonomného XXVI. ölánkom zákona ζ roku 1790/1. zabezpeßenélio a ν praxi storoönej zakoreneného, pri áetrení ustanovení
krajinsk^ch zákonov, ako aj najvy§§ieho ν krajinsk^ch zákonoeh urőeného práva Jeho Velicenstva krála, — bezprostredne
vplyva na svoje ústavy vycbovy a v^ucby, kroz cirkev, alebo
na menő cirkve zaloáené, pofaáne zaloáif sa majúce a udráiavané, tieáe zriaduje a kroz postiipné zákona tohoto vrchnosti svoje (§§. 5. a 9.) zále^itosti tyclize vybavuje.
§. 1 8 8 .

Samosprávne sbory cirkve evanj. aug. vyznania postupné
vykonávajú svoje práva vrcbnostenské na vycbovu a na vyuöbu
sa vzfabujúce ν konventoch svojicb a prostriedkom v^borov
svojicli skolskycb, kroz tieto ustrojií sa majúcich.
§. 189.
Zriadenie, kruli éinnosti. riad jednatelsky skolskycb vyborov ustanovuje generálny konvent spösobom vseobecne zavazujúcim, do ohladu berúc práva vrcbnosti ntéáích stupfiov
a na zreteli majúc nasledujúce veci:
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«) az egyes hatóságok az általános szabályzatot, a helyi
viszonyokra való tekintettel s az egyetemes közgyűlés jóváhagyásával módosíthatják ;
ti) a kisdedóvó intézetek és népiskolák rendszeres m e g vizsgálása iránt az illetékes egyházmegyei közgyűlés, a tanítóképző-intézetek és középiskolák megvizsgálása iránt az illetékes
egyházkerületi közgyűlés, a főiskolák megvizsgálása iránt az
egyetemes közgyűlés intézkedik és pedig mindenik, iskolai
bizottsága közvetítésével.
190. §.
Az
A)
B~)
C)

ágostai hitv. egyház nevelő- és tanintézetei:
a népnevelő és oktató intézetek;
a középiskolák;
a főiskolák.
191. §.

Az egyházi hatóságok bármelyike állíthat fel bárminemű
és fokú nevelő és oktató intézetet azon feltétel mellett, hogy
a felállítandó intézet az országos törvények követelte kellékeknek megfeleljen s az intézet felállítását a felsőbb egyházi
hatóságok jóváhagyják.
192. §.
Nevelő és oktató intézeteket az egyházi hatóságok, legyenek bár különböző fokúak, közösen, egyesült erővel is állíthatnak fel és tarthatnak fenn.
Ilyen esetben az elsőfokú kormányzó hatóságot szerződés
határozza meg és az ily szerződések csakis a szerződő felek
fölött álló egyházi hatóságnak, minden esetben pedig az egyházegyetemi hatóságnak jóváhagyásával válnak jogilag érvényesekké.
193. §.
Nevelő- és tanintézetek felállítása és fentartása érdekében,
az egyházi hatóságok állami és más polgári hatósággal is köthetnek szerződést.
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a) jednotlivé vrchnosti móáu váeobecné pravidlá ohladom
na pomery miestne s odobrením generálneho konventu zmenif;
V) dotyéne riadneho visitovania opatrovieii dietok a Iudovycli ákől zakroßuje patriény seniorálny konvent, dotycne
visitovania ucitelskych pripravovien a stredn^ch ékől patricny
distriktuálny konvent, dotyöne visitovania hlavnych sköl generálny konvent a to jedenkaády prostriedkom svojho skolského
vyboru.
§. 190.
Ústavy vychovávacie a ucebné cirkve evanjelickej augspurského vyznania s ú :
A) Ústavy pre vychovu a vyuébu ludu;
Β) Ökoly stredné;
G) Skoly hlavné.
§· 191.
Bársktorá ζ vrchnosti cirkevn^ch móáe postavif bársktorého druhu a stupna ústav vychovávací a uéebny pod tou
vyminkou, ze postavif sa majúci ústav poZiadavkám krajinskymi zákonami predpísan^m zodpovie a
postavenie ústavu
vySäie vrchnosti cirkevné udobria.
§· 192.
Vrchnosti cirkevné, bárs by ony boly i rozlicného stupna,
mö£u postavif a udráiavaf i spoloéne, spojenymi silami ústavy
vychovávacie a ucebné.
V takom pádé spravujúcu vrchnosf prvostupnovú urcí
sraluva a takéto smluvy stávajú sa právoplatnymi len udobrením cirkevnej vrchnosti, stojacej nad stránkami smluvu
ciniacimi, ν kaádom pádé ale udobrením vrchnosti generálnej
cirkve.
§. 193.
V záujme postavenia a udráovania ústavov vychovávacích
a uéebnych mő2u pravomocnosti cirkevné aj so Státnymi a
a in^mi obcanskymi vrclmostami smluvu uzavref.
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Ebben az esetben a szerződés jogérvényességéhez a
lelettes egyházi hatóság jóváhagyásán felül, a legfelsőbb egyházi hatóság jóváhagyása is szükséges.
194. §.
Az ágostai hitv. evang. nevelő- és tanintézeteknek tanügyi rendszerét, az egyházkerületek javaslata alapján s a különböző fokozatú iskolákra nézve külön-külön, főbb vonásokban
az egyetemes közgyűlés határozza meg.
Helyi viszonyok által javasolt módosítások csak az egyetemes közgyűlés jóváhagyásával léptethetők életbe.
195. §.
A tanerők évi díjazása, a megfelelő állású állami tanerők
díjazásával fokozatosan lehetőleg egyenlővé teendő, mindazonáltal az akár hiványilag, akár szabályrendeletileg fennálló díjazás
leszállításának kizárásával.
196. §
A rendes tanerőknek, az államinak megfelelő rendszeres
nyugdíjazásáról és özvegyeiknek és árváiknak évi segélydíjazásáról — a mennyiben arról az állam nem gondoskodnék
— az egyetemes közgyűlés, egyetemes nyugdíjintézet felállításával intézkedik.
197. §.
Az egyház minden tanárától
képesítő oklevél mellett, erkölcsileg
tásában lankadatlan buzgóságot s
hazához hű ragaszkodást követel,
a tanerőknek a magyar nyelvben
lenniük.

és tanítójától, az állására
feddhetetlen életet, hivaegyházához és a magyar
s összes tanintézeteiben,
teljesen jártasoknak kell

198. §.
A tanerőket — ha erről netalán valamely szerződés máskép nem intézkedik — az illető intézetet fentartó testület
választja és pedig a felsőbb hatóság jóváhagyása s a legfelsőbbnek tudomásul vétele mellett.
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V tomto pádé je ku právoplatnosti smluvy, mimo udobrenia vysgej vrchností cirkevnej aj udobrenie najvyásej vrclinosti cirkevnej potrebné.
§· 194.
Sústavu vyuőby 11a ústavoch vychovávacíeh a ucebnych
evanjelickych aug§p. vyznania 11a základe návrhu distriktov,
a pre skoly kaádého stupna osobitne, ustanovuje ν hlavnych
fahoch generálny konvent.
Zmeny miestnymi pomerami ν návrh pnslé, mőáu byf
do íivota uvedené len s udobrením generálneho konventu.
§. 195.
Roőny plat, síi ucebnych má postüpne dia moánosti rovnym sa stat platu zodpovedajúceho postavenia Státnych síi
ucebnych, vytvorením vsak znííenia stávajúceho buci dia
vokatora, bud §tatutárneho platu.
§. 196.
Ο pensionovaní pravidelnom, státnemu zodpovedajúcom,
riadnych síi ucebnych a 0 rocitom podporovaní ich vdov a
sirőt, — nakolko by sa 0 to stát nepostaral, — pokrok urobí
generálny konvent, zaloZením generálneho ústavu pensijného.
§. 197.
Cirkev poáadujj cd jednohoka£dého svojlio uöbára a uéitela, popri diplome na stanicu jeho ho uspősobujúceho, íivot
mravne bezúhonn^, ν povolaní neunavnú horlivosf a k cirkví
a ku vlasti jeho uhorskej vemú oddanosf, a vo vsetkych jej
ústavoch sily ußebne majú byf ν maclarskej reéi úplne sbehlé.
§. 198.
Ucebné sily volí, — jestliáe snád nejaká smluva inác
nanakladá, — sbor patricny ústav udráiavajúci, asíce pri
udobrení vyssej vrchností cirkevnej a pri ν známosf braní
najvyssej.
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199. §.
Az iskolafentartó testületeknek a tanári (középiskolai és
tanítóképző intézeti) és tanítói karhoz való jogi viszonyát s a
tanári és tanítói karnak az iskolafentartó testületek iránti kötelességeit, az iskolafentartó testületek meghallgatásával, a kerületi
közgyűlések szabályrendelettel határozzák meg.
Ezen szabályrendeletek az egyetemes közgyűlés jóváhagyása alá terjesztendők.
200. §.
A nem ág. hitv. evang. tanintézetekbe járó evangelikus
tanulók vallási oktatása, valamint a vele járó terhek iránt, a
növendékek szüleinek esetleges megterheltetésével, első sorban
az illetékes egyházközség, az egyházmegye, illetőleg az egyházkerület, mindenesetre pedig az egyházegyetem intézkedik.
A vallástanítók és vallástanárok évi jelentéseiket az illetékes egyházi hatósághoz fölterjeszteni kötelesek.

MÁSODIK CZÍM.
A népnevelő és oktató intézetek.

201. §.
Az ágostai hitv. evang. egyház népnevelő és oktató
intézetei:
a) a kisdedóvó intézetek;
b) az elemi és felső népiskolák és a polgári iskolák;
c) a felsőbb leányiskolák;
d) a tanítóképző intézetek.
I. Fejeset.

A kisdedóvó

intézetek.

202. §.
A kisdedóvó intézetek a gyermekeket hat éves korukig
gondozzák.
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§. 199.
Právny pomer korpoi'ácií ákoly udráujúcich k sboru
ucbárskemu (strednych skól a uöitelskych pripravoviefi) a k
sboru ufiitelskému, a povinnosti sborov uöbárskeho a uéitelského oproti korporáciám skoly udr^ujúcim, ustanovia úpravami konventy diüstriktuálne, pri vypoéutí korporácií ákoly
udráujúcich. Tieto úpravy sa majú udobreniu generál 11 eh ο kon
ventu predostrief.
§. 200.
Ohladom na náboáenské vyucovanie áiiakov evanjelickych,
ústavy uéebné nie evanjelické aug§p. vyznania navstevujúcich,
ako aj ohladom na s t^m spojené farchy, prípadne obfa2ením
rodiéov chovancov, pokroöí ν prvom rade patricná cirkev,
seniorát, pofaZne distrikt, na ka2dy pád ale generálna cirkev.
Uéitelia náboáenstva a uébári nábo2enstva sú povinní
rocité zprávy svoje patriőnej vrchnosti cirkevnej predostrief.

NÁZOV DRUHY.
Ústavy pre vychovu a vyucbu íudu.

§. 201.
Üstavy cirkve evanjelickej augsp. vyznania pre vychovu
a vyucbu Iudu s ú :
a) opatrovne dietok;
h) elementárne a vygáie skoly ludové a skoly meSfanské;
c) vy§sie §koly dievcenské;
d) pripravovne uéitelské.
ΗΙαυα I.
O p a t r o v n e

dietok.

§. 202.
Opatrovne dietok pestujú dietky aí. po ich sesfroßny vek.
Zákony synodálne.

8
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178. §.
A kisdedóvó intézetek nem szoros értelemben vett tanító-,
hanem inkább ápoló és vallásos irányban nevelő intézetek;
miért is ily intézetekből az elemi iskola tananyaga ki van
zárva.
II. Fejeset.

Az e l e m i és f e l s ő

népiskolák.

204. §.
Az ágost. hitv. evang. egyház elemi népiskoláinak feladata: hogy az evangeliomi keresztyén vallás által áthatott
nemzeti műveltségnek azon elemeit nyújtsák és megvessék
azon alapjait, melyekre egyházunk minden hívének és hazánk
minden fiának szüksége van.
205. §.
Az ágostai hitv. evang. egyház által fentartott elemi népiskolák tannyelvét az iskolának elsőfokú egyházi hatósága határozza meg, mindazonáltal azzal a korlátozással, hogy az ország
hivatalos nyelve okvetetlenül tanítandó.
A vallásoktatásban minden növendék lehetőleg anyanyelvén részesüljön.
206. §.

Az elemi népiskola tanítójától, a 197. §-ban megjelölt
általános követelményeken felül megkívántatik, hogy az ág.
hitv. evang. egyháznak buzgó híve legyen, a lelkészt egyházépítő tevékenységében mindenképen támogassa és nemcsak
az iskolában hivatásához hű és odaadó munkássága által, hanem
nyilvános és magánéletében is, az igazi népnevelőnek élő példája legven.
207. §.
Azok a tanítók, a kik tanfolyamukat nem evang. tanítóképző intézetben végezték, kötelesek abban az esetben, ha
tanítóképesítő bizonyítványukból ki nem tűnnék, hogy az
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§. 203.
Opatrovne dietok nie sú ν úzkom smyslu slova ústavy
ucebné, — ale viac pestovné a vo smeru náboáenskoin vychovávacie; preéo aj ζ takychto ústavov je látka uőebná Skoly
elementárnej vytvorená.
Iiiava

II.

E l e m e η t á r ne a v y s s i e

Skoly

l'udové.

§· 204.
Űloliou elementárnyeh Skól cirkve evanjelickej augSp.
vyznania j e : aby poskytly prvé poéiatky národnej vzdelanosti, preuiknutej náboáenstvom evanjelicko-kresfanskym, a tie
základy poloáily, ktoré sú jednomukaídému údovi cirkvTe a
synovi vlasti nasej potrebné.
§. 205.
Ucebná reö elementárnyeh sköl, vydr^iavanych kroz cirkev evanjelickú augSp. vyznania, uröí prvého stupna vrchnosf
cirkevná Skoly, ale s tym obmedzením, 2e úradná rec krajiny
neomylne vyuőovaná byf má.
Vyucovanie ν náboáenstve jednomu kaMému cliovancovi
podla mo^nosti ν jelio materinskom jazyku udelovaf sa má.
§. 206.

Od uéitela skoly Iudovej elementárnej vyhladáva sa okrem
vSeobecn^ch ν §. 197-om oznaéenych poáiadavok, aby bol
horlivym údom cirkve evanjelickej augSpurského vyznania,
aby farára ν jelio úcinlivosti cirkev zveladujúcej vsemo^ne
podporoval, a aby nielen vernym a oddanym povolaniu svojmu
pracovaním ν skole, ale aj vo verejnom a súkromnom 2ivote
svojom. bol 2ivym pri kiadom opravdového vychovávatela ludu.
§. 207.
Tí ucitelia, ktorí náukobeb svoj nedokonali ν evanjelickej
uŐitelskej pripravovni, ν tom pádé, jestliby ζ ich ußitelskeho
diplomu nevysvitalo, 2e sú i ku vyuőovaniu evanjelického
8*
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evangelikus vallásoktatásra, valamint
és orgonálásra is képesítve vannak,
iskolában való alkalmaztatásuk előtt
nyítványt is, valamely hazai ágostai
intézetben megszerezni.
III.

az egyházi énektanításra
az ág. hitv. evang. népaz ezekre képesítő bizohitv. evang. tanítóképző

Fejeset.

A felsőbb leányiskolák.

208. §.
Felsőbb leányiskolák felállítására első sorban az egyházkerületek vannak hivatva.
IV.

Fejeset.

A tanítóképző intézetek.

209. §.
A tanítóképző intézetek feladata, hogy az egyház számára
vallásos és egyházias, továbbá tekintettel az egyházközségekben
használt nyelvekre is, kellő szakképzettséggel bíró és egyszersmind hazafias szellemű népiskolai tanítókat és orgonistákat
(énekvezéreket) neveljenek.
210. §.
A tanítóképző intézetek egyetemes jellegűek és kormányzásukra nézve első sorban az egyházkerület hatósága alá tartoznak.
211. §.

A tanítóképző intézetek gyakorló iskolával és rendszerint
benlakással láttatnak el.
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náboáenstva, ako aj ku vyucovaniu spevu cirkevného a ku
organovaniu uspősobení, sú povinní pred applikovavím ν evanjelickej augsp. vyznania gkole ludovej, svedectvo i k tomu uspósobujúce ν nektorej evanj. augsp. vyzn. ucitelskej pripravovni
vo vlasti jestvujúcej si zadová£ií.

Hlava

Vysáie

III.

dievcenské

§ k ο 1 y.

§. 208.
Ku postaveniu vyssích §kől dievcenskych sú ν prvom
rade distrikty povolané.
Hlava

U c i t e l s k é

IV.

prípravovne.
§. 209.

Úlohou uéitelskych pripravovien je, aby ony pre cirkev
náboán^ch a cirkevne smyálajúcicb, dalej ohladom i na reci
ν cirkvách uáívané, dostatocnou odbornou spősobnosfou obdaren^ch, spolu vlasteneckého ducha uöitelov ludov^ch skől a
organistov (správcov choru) vychovávaly.
§. 210.
Uöitel'ské prípravovne sú v§eobecného rázu a prinálezia
ohladom ich spravovania ν prvom rade pod pravomocnosf
diStriktu.
§· 2 1 1 .

Ucitelské prípravovne majú byf cviőebnou Skolou a internátom zaopatrené.
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HARMADIK CZÍM.
A

k ö z é p i s k o l á k .
212.

§.

A középiskola feladata: hogy tanulóit hazafias és evangeliomi vallásos szellemben, az országos középiskolai törvényeknek megfelelően, tudományos foglalkozásra nevelje;
közelebbről pedig, hogy őket a főiskolai tanulmányokra alkalmasakká kiképezze.
213. §.
A középiskola feladatának megvalósítása első sorban a
tanároktól függvén: ezeknek evangeliomi szellemtől egészen
áthatott s alapos paedagogiai és tudományos szakképzettséggel
bíró egyéneknek kell lenniök.
214. §.
A vallástanárok, vagy a lelkészek, vagy oly férfiak sorából
választandók, kik a középiskolai vallástanári vizsgát letették.
A vallástanárok a többi szakok tanáraival teljesen egyenjogúak.
NEGYEDIK CZÍM.
A főiskolák.

215. §.
Az ágostai hitv. evang. egyház minden főiskolája egyetemes jellegű.
Azon főiskoláknak, a melyeket nem az egyházegyetem
állít fel és tart fenn, elsőfokú hatósága a fentartó hatóság,
másodfokú hatósága az egyházegyetem.
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NÁZOV TRETÍ.
S t r e d n é
§·

skoly.

212.

Ülohou strednej skoly j e : aby 011a Ziakov svojich ν duchu
vlasteneckom a evanjelicko-náboáenskom, krajinskym zákonom
ο stredn^ch Skolách primerane, ku vedeckému zamestknaniu
vychovávala; menovite ale ku studiám na hlavnych Skolách
uspősobilych vzdelala.
§· 213.
Ked2e uskutoénenie úloliy strednej Skoly ν prvora rade
od ucbárov závisí; títo majú byf duchom evanjelickym úplne
preniknutí a základnou paedagogickou a vedeckou odbornou
vzdelanosfou vládnucí mu2oyia.
§. 214.
Ucbári nábQáenstva majú byf bud ζ radu farárov, búd
ζ takych muáov volení, ktorí zkúsku ucbárov nábo2enstva
pre stredné skoly zloáili.
Uébári nábo2enstva sú s ostatnymi ucbármi odbornymi
úplne rovnoprávni.
NÁZOV áTVRTY.
Hlavné

skoly.

§. 215.
Jednakazdá hlavná Skola cirkve evanjelickej augSpurského vyznania je rázu vSeobeeného.
Vrchnosfou prvého stupna tych skől hlavnych, ktoré
nezakladá a nevydráuje cirkev generálna, je vrchnosf udráujúca, vrchnosfou druhého stupna je cirkev generálna.
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I. Fejedet.
A theologiai főiskolák.
216. §.
A theologiai főiskolák a magyarországi ág. hitv. evang.
egyház szolgálatában álló oly szakintézetek, melyeknek feladata : hogy a theologiának, mint tudománynak, önálló művelése alapján, a magyarországi ág. hitv. evang. egyház számára
alkalmas lelkészeket, középiskolai vallástanárokat és theologiai
tanárokat képezzenek.
217. §.
A lelkészek, középiskolai vallástanárok és theol. tanárok
képzése kizárólag egyházi ügy, miért is annak szervezése és
szabályozása — a legfőbb felügyeleti jog épségben tartása
mellett —- egyedül a magyarországi ág. hitv. evang. egyház
hatásköréhez tartozik.
218. §.

A theologiai főiskolák, ha a szakrendszer alapján teljesen
szervezve vannak, theologiai fakultások ; ha pedig ilv szervezetük nincsen, theologiai intézetek.
219. §.
Minden theol. főiskolán, a szakrendszer követelte tanerőkön kívül, oly tanítók is alkalmazandók, kik az isteni tiszteletnél használt élő nyelveknek s az egyházi éneknek tanítására
képesítve vannak.
220. §.

A theol. főiskolák alapelve: az egyház hitelveinek m e g tartása mellett, a tanszabadság.

221. §.
A theol. főiskoláknak közelebbi szervezetét, tan- és vizsgálati rendszerét s a főiskolai hatóságok jogkörét, a fentartó
testületek meghallgatásával, a jelen törvényben kifejezett elvek
alapján, az egyházegyetem határozza meg.
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Hlava

Hlavné

Skoly

I.

theologické.

§· 2 1 6 .

Hlavné §koly theologické sú také odborné ústavy ν slu^be
cirkve evanjelickej augSpurského vyznania ν Uhorsku stojace,
ktor^ch úlohou j e : aby na základe samostatného vzdelávania
theologie éo vedy, pre cirkev evanjelickú aug. vyzn. ν Uhorsku spösobnych farárov, pre stredné skoly uöbárov náboáenstva, a uébárov theologie vychovávaly.
§· 217.
Vychova farárov, uébárov náboZenstva a ucbárov theologie je záleáitosf v^luőne cirkevná, ζ ktorej príéiny aj jej
zriadenie a usporiadanie-pri nenarusenom práve najvyssieho
dozorstva-prinálezí jedine do kruhu öinnosti cirkve evanjelickej aug. vyznania ν Uhorsku.
§. 2 1 8 .

Hlavné skoly theologické, ak sú na základe odborovej
sústavy zriadené, sú theologické fakulty; ak ale takéto zriadenie nemajú, sú theologické ústavy.
§. 219.
Na jednej kaMej hlavnej skole theologickej majú byí
okrem síi ucebnych odbornou sústavou po2adovan^ch i takí
uéitelia applikovaní, ktorí sú ku vyucovaniu íivych reöí, pri
sluzbách Boísích u^ívanych, a cirkevného spevu uspösobnení.
§. 2 2 0 .

Základná zásada theologickych hlavnych skól j e : pri
zadráaní vierozásad cirkve svoboda ucenia.
§. 2 2 1 .

Bltéáie zriadenie, riad ucenia a zkú§ok theologickych
hlavnych Sköl a kruh práva vrchnosti hlavnych Sköl, ustanovuje
cirkev generálna pri vypoéutí sborov udráiavajúcich a na základe zásad ν prítomnom zákone vyjadren^ch.
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II. Fejedet.

A jogi és államtudományi főiskolák.
222. §.

A jog- és államtudományi főiskola, a protestáns szellemnek e téren is kívánatos ápolása érdekében támogatandó.

III.

Fejezel.

A bölcsészeti főiskolák.
223. §.
Evangélikus egyetemnek, bölcsészeti szaknak vagy tanárképző-intézetnek felállításáig, az ágostai hitv. evang. egyház,
középiskolai tanárainak protestáns szellemben való képzéséről
úgy gondoskodik, hogy azoknak a végzett theologusoknak,
a kik magukat a középiskolai pályán az egyház szolgálatába
lépésre kötelezik s erre alkalmasoknak találtatnak, ösztöndíjat
nyújt, a végett, hogy azok akár külföldi, akár hazai egyetemen
szaktanulmányukat folytathassák és a középiskolai tanárképesítő
oklevelet az országos törvény értelmében megszerezhessék.
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Hlava

II.

Hlavné skoly právne a státnych vied.

§. 2 2 2 .

Hlavná Skola právna a Státnych vied má byf, ν zaújme
pestovania dncha protestantismu i na tomto poli, podporovaná.
Hlava III.
Hlavné skoly

filozofické.

§. 223.
Cirkev evanjelická augápurského vyznania ο vychovávanie ν duchu protestanlskom svojich strednoákolnych uőbárov, a£ do casu postavenia evanjelickej university, íilozofickej
fakulty alebo uőbárskeho seminára, tym spősobom pecuje, 2e
t^m theologiu skonéiváím, ktorí sa zaviaáu vstúpif do sluáby
cirkve na dráhe strednej ákoly a k tomuto za súcich uznaní
budú, poskytuje Stipendia cielom t^m, aby oni vo svojich
studiácli odbornych bud na vonkaj§ej, bud na vlastenskej
universite pokracovaf a ν smysle krajinského zákona si diplom
professorsky" pre stredné ákoly nadobudnúf mohli.

ÖTÖDIK RÉSZ.
AZ

EGYHÁZI

HÁZTARTÁS.

ELSŐ CZÍM.
Általános határozatok.
224. §.
Az egyházközség, az egyházmegye, az egyházkerület s az
egyházegyetem, az országos és egyházi törvényeknek és a
felsőbb egyházi hatóságok törvényes intézkedéseinek korlátai
között, vagyonukkal önállóan rendelkeznek s ezen korlátok
között, a szükséges jövedelem előteremtéséről és hováfordításáról, valamint a háztartás kezeléséről és ellenőrzéséről, ö n k o r mányzati jogkörükben szabadon intézkednek.
225. §.
Az ellenőrzést s illetőleg a fölülvizsgálatot, a jelen t ö r vény alapján alkotandó szabályrendeletben meghatározandó
módon, a legközelebbi felsőbb egyházi hatóság gyakorolja.
Az egyházegyetemnek háztartását, az egyetemes közgyűlés
által, tekintettel az egyes egyházkerületekre, választandó bizottság ellenőrzi és vizsgálja felül, mely bizottság négy tagból áll
s az egyetemes egyházi számvevőszék elnökségének vezetése
alatt működik.
2 2 6 . §.

Rend- és szabályellenes kezelés, valamint hiányos ellenőrzés és felülvizsgálat okozta károkért a kezelő, illetőleg ellenőrző és felülvizsgáló hatóságok és közegek felelősek és kártérítéssel tartoznak.
Az egyházi értékek, szükség esetében, a kezelési jog elvételével is biztositandók.

CIASTKA PIATA.
HOSPODÁRENIE

CIRKEVNÉ.

NÁZOV PRVY.
Vseobecné ustanovenia.

§. 224.
Cirkevná obec, seniorát, distrikt a generálna cirkev saraostatne nakladajú s majetkom svojim ν medzách zákonov
krajinskych a cirkevnycb, a zákonnych ustanovení vyssich
vrchností cirkevnycb, a ν tychto medzácb volne ustanovujú
ν autonomnom kruhu svojom právnom pofahom na zaobstaranie
a vynaloZenie potrebného döchodku, ako aj pofahom na manipulovanie a kontrollu hospodárenia.
§. 225.
Kontrollu a pofaáue superrevisiu vykonáva najbliásia vyssia vrchnosf cirkevná, spösobom ktor^ ν statúfoch, na základe
prítomného zákona utvorif sa majúcich, sa urcí.
Hospodárenie generálnej cirkve kontrolluje a superreviduje generálnym konventom, zretelom na jednotlivé distrikty,
vyvolif sa majúci vybor, ktor^íe vybor zo styroch údov pozostáva a pod vedenim predsedníctva generálnej úctovnej
stolice pősobí.
§. 2 2 6 .

Za skody neríadnym a nepravidelnym manipulovaním,
ako aj nedostatocnou kontrollou a superrevisiou zaprícinené,
sú zodpovední, a vynahradif skodu povinní manipulant, pofa2ne kontrollné a superrevisiou poverené vrchností a medzítka.
Cirkevné hodnoty majú byf ν pádé potreby a j odnatím
práva manipulácie zabezpecené.
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227. §.
Az alapítványoknak, akár ingók, akár ingatlanokból álljanak, kezelése, biztosítása, gyümölcsöztetése és jövedelmüknek
mely czélokra fordítása tekintetében az alapítók akarata szolgál
zsinórmértékül.
Ha az alapító akarata nem volna kétséget kizárólag kifejezve, vagv rendelkezéseit lehetetlen volna a viszonyok változása miatt érvényesíteni: ekkor a legközelebbi felsőbb egyházi
hatóság van hivatva, ügyészének s az alapítványt kezelő kormányzó testületnek meghallgatásával, a mérvadó s az eredeti
rendelkezés szellemének megfelelő intézkedésre. Ezen intézkedés hatálya megszűnik, a mint az eredeti rendelkezés m e g valósítása ismét lehetővé válik.
228. §.

Az alapítványok és alapítványszerű értékek kezelésével
megbízott testület, az alapítványok és alapítványszerű értékek
kezeléseért, a befolyó tiszta jövedelemből mérsékelt, de annak
6%-át meg nem haladható kezelési díjat vonhat le, ha ez az
alapítók határozott akaratával, vagy a felügyeletet gyakorló
egyházi hatóság intézkedéseivel nem ellenkezik.
Tartozik azonban annak a testületnek, melynek czéljaira
az alapítvány rendeltetett, az alapítvány kezeléséről évenként
kimerítő, számszerű kimutatást rendelkezésére bocsátani; viszont
követelheti attól a testülettől, hogy a kiszolgáltatott jövedelemnek az alapítvány czéljaira való fordítását igazolja.
229. §.
Minden egyházi testület köteles ingó és ingatlan vagyonát,
pontosan összeállítandó, az időközi változásoknak megfelelőleg
évenként kiegészítendő s illetőleg módosítandó leltárban nyilvántartani.
Ugyanezen leltárban az adósságok és egyéb az egyházi
vagyont illető terhek is kimutatandók.
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§. 227.
Oliladom manipulácie, zabezpeöenia, na uáitok uloáenia
a ku akym cielom vynaloáenia dőchodku bud movitych, bud
nemovitych základín za pravidlo smerodajné slú2i vőla zakladatel'ov.
Jestli áe by vóla zakladateía nebola spősobom v§etku
pochybnosf vytvárajúcim prejavená, alebo ked by jeho nariadeniam následkom zmeny pomerov nebolo mo2né platnosf
vydobyf, vtedy je ku smerodajnému a duchu pővodného nariadenia zodpovedajúcemu pokroßeniu najbltésia vyásia vrchnosf
cirkevná povolaná, pri vypoßuti právneho zástupcu a základinu manipulüjúceho správneho sboru. Platnosf tohoto ustanovenia vsak prestáva, akonáhle sa uskutocnenie pővodného
nariadenia zase umo2ní.
§. 228.

Sbor manipuláciou základín, a hodnőt ráz základín majúcich povereny, mó2e ztiahnuf ζ éistého dőchodku miernu,
avsak 6% neprevysujúcu manipulacnú taxu za manipulovanie
základín a hodnőt ráz základín majúcich; ak to v$"slovnej
vőli zakladatel'ov, alebo ustanoveniam dozor vedúcej vrchnosti
cirkevnej neodporuje.
Povinny je medzitym sboru tomu, ku jehoáto cielom je
základina urcená, ka£dorocne podaf zovrubny v^kaz císelny
ο manipulácii základiny; na vzájom vsak möíe od tohoáe
sboru poáadovaí, aby on vynaloáenie odovzdaného dőchodku
k cielőm základiny vykázal.
§. 229.
Jedenkazdy sbor cirkevn^ je povinny svoj movity i nemovity majetok ν inventáre náleáite sostavenom a medzicasn^m premenáxn zodpovedne kaídoroöne doplnenom a pofaáne
zmenenom ν evidencii dráaf.
Y tomtoze inventáre majú byf aj dláoby a iné majetku
cirkevného sa t^kajúce bremená vykázané.
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Kötelesek továbbá az egyházi testületek, évi szükségleteiket
s az azok fedezésére szolgáló jövedelmeket rendes előirányzat
alakjában összeállítani s a fedezetről gondoskodni.
230. §.
Az összes bevételekről és kiadásokról pénztári napló
vezetendő s ezek alapján állítandó össze az évi zárszámadás.
A pénztári naplók minden naptári év végén lezárandók
s a számadással és mellékletekkel együtt megvizsgálás alá
bocsátandók.
A zárszámadásban, a hátralékos évi követelések és tartozások részletes kimutatása, s a megelőző év eredményével
szemben mutatkozó vagyonértékkülönbözet feltüntetése mellett,
nyilvántartandó a cselekvő és szenvedő vagyon.

231. §.
Az egyházi kezelés alatt álló:
a) épületek, a belső fölszereléssel s egyéb nem-tűzmentes
ingóságokkal együtt, a felsőbb egyházi hatóság erre vonatkozó szabályai megtartásával, valódi értékük szerint, tűzkár
ellen biztositandók és jókarban tartandók;
b) telkek, minden kártól megóvandók, mesgvékkel ellátandók, s ha haszonbérbe adatnak, intézkedés teendő, hogy értékük és jövedelmezőségük ne csökkenjen; a lelkészek és tanítók
haszonélvezetében levő belső telkek pedig kerítéssel ellátandók;
c) tőkék, ideiglenesen közhitelű takarékpénztárakban kezelendők, állandóan pedig ingatlanok vételére fordítandók; továbbá
árvaszerű biztosítékot nyújtó ingatlanokra adott kölcsönben
vagy oly közértékpapirokban gyümölcsöztetendők, melyeknek
árvaszerű biztossága államhatóságilag elismertetik.
Ezen intézkedés az alapítványi tőkék elhelyezésénél is
mérvadó, hacsak az alapítók határozottan kifejezett rendelkezésével nem ellenkezik.

\
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Cirkevné sbory sú dalej povinné svoje roéité potreby a
ku ich zaokrytiu slú^iace dőchodky ν podobe riadneho rozpoőtu sostavif a ο zaokrytie sa postaraf.
§. 230.
Ο vsetk^ch príjmoch a v^davkoch má byf denník pokladniön^ vedeny a 11a základe jeho majú byf sostavené
záverecné úcty roöité.
Pokladnicné denníky majú byf koncom kaádého roku
kalendárneho zavrené a spolu s úctami a prilohami k prezkúmaniu dané.
V závereőnych úctoch má byf, popri podrobnom vykaze
zaostalych roöit^ch po2iadavok a podl^ností a popri vyzdvi2ení ukazujúceho sa rozdielu stavu majefku u prirovnaní jeho
s v^sledkom minulého roku, ν evidencii drzany akfívny i
passívny majefok.
§. 231.
Pod spravovaním cirkve stojace:
a) sfaviská spolu sich vnútorn^m vystrojením a inymi oliiíu
vzdorovaf nemohúcimi movifosfami, majú byf, pri setrení sem sa
vzfahujúcich pravidiel vyssej vrchnosticirkevnej, dlaich skutoönej
hodnofy oprofi ohíiu poistené a ν dobrom stave udráiavané;
b) grunfy majú byf pred ka^dou Skodou chránené, medzami opatrené, ak by boly do prenájmu dané, má sa pokrocif, aby ich hodnota a vynosnosf umensená nebola; ν u2itku
farárov a uéifelov sa nachodiace vnútorné grunfy ale majú
byf ohradou opatrené;
c) istiny majú byf docasne ν sporitelnach vseobecného
úveru manipulované, stále vsak ku kúpé nepohnutedlností
obrátené; dalej majú byf cielom donásania u2itku 11a nepohnutedlností pupillárnu bezpecnosf poskytujúce vypoáiöané,
alebo do takych cenn^ch papierov vloíené, jejichá pupillárna
bezpecnosf krajinsko-vrchnosfensky je uznaná.
Toto ustanovenie je a j ohladom umiestenia istín základinnych smerodajn^m, ak 2e len uréite vyjadrenému ustanoveniu zakladatelov neodporuje.
Zákony synodálne.

9
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227. §.
Az egyház tőkéi, kivételes esetekben, de csakis a felsőbb
egyházi hatóságnak külön e czélra kikérendő helybenhagyásával és csakis kellő erkölcsi és anyagi biztosítékkal rendelkező
evangelikus egyházközségeknél, árvaszerű biztosítás nélkül is
elhelyezhetők.
233. §.
Az egyházi vagyont, szolgáljon az akár szoros értelemben
vett egyházi, akár közművelődési, akár közjótékonysági, akár
más czél előmozdítására, a felsőbb egyházi hatóság belegyezése
nélkül tulajdonjogilag másra átruházni nem szabad.
Az egyházi vagyon az egyház tulajdona marad és jövedelme kizárólag az ág. hitv. evang. egyház czéljaira fordítandó, abban az esetben is, ha azon intézetek, illetőleg czélok,
melyeknek javára addig jövedelme fordíttatott, a magyarországi ág. hitv. evang. egyház kötelékén kívül álló tényező
rendelkezése alá kerülnek.
234. §.
A magyarországi ágost. hitv. evang. egyház kötelékéhez
tartozó minden nagykorú, keresetképes vagy vagyonnal biró
egyén, tartozik azon egyházközség szükségleteinek fedezéséhez járulni, melynek területén lakik, illetőleg egyenes államadóval van megróva.
Ε végre az összes politikai községek, puszták és telepek,
tekintet nélkül arra, hogy vannak-e lakosaik között ágostai
hitv. evang. vallásúak is, az illetékes egyházmegyei hatóság
által azon anyaegyházközség jogkörébe beosztandók, a mely,
a hívek egyházi gondozása szempontjából erre legalkalmasabb.
235. §.
Minden egyházi testület köteles tisztviselőinek illetményeit, az erre hivatott kezelők közvetítésével beszedetni; az
illetőknek, a megállapított mennyiségben, minőségben és időben kiszolgáltatni; a nekik lakásul, haszonélvezetül, vagy más
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§. 232.
Istiny cirkve mo2u byf umiestené vo vymienecnych pádoch, ale len pri udobrení od vyssej vrchností cirkevnej osobitne ku tomuto cielu vyprosif sa majúcom, a aj to len u
cirkví (cirkev. obcí) evanjelickych, potrebnymi mravu^mi a
hmotn^mi garanciämi vládnucích, aj mimo pupillárneho zabezpecenia.
§. 233.
Majetok cirkevny, bud by on slúáil ku napomoáeniu ciela
cirkevného ν úzkom smysle slova, bud vzdelauostného, bud
dobrocinného, bud iného, právom vlastníckym nesraie byf bez
privolenia vy§sej pravomvrchnosti cirkevnej nainého preneseny.
Majetok cirkevny zostane vlastníctvom cirkve, a jeho
döchodok má sa v^luőne na ciele cirkve evanjelickej augSp.
vyznania aj ν tom pádé vynakladaf, kedby tieíe ústavy
pofaáne ciele, ku jejichá dobru jeho döchodok dosial vynakladan^ bol, i pod Safárenie éinitela, mimo sväzku cirkve
evanjelickej augspurského vyznania krajiny Uhorskej stojaceho, prisly.
§. 234.
JedenkaMy plnolety, k vydelku schopn^, alebo majetok
majúci do sväzku cirkve evanjelickej augsp. vyznania krajiny
Uhorskej prislúchajúci jednotlivec, povinn^ je prispievaf ku
zaokryvaniu potrieb tej cirkve (cirkev. obce), na jejZ priestore bydlí, pofaíúie kde direktnou Státnou dafiou odaneny je.
Κ tomu cielu majú sa v§etky politické obce, pustatiny a
osady bez obiadu na to, ői sa medzi jejich obyvatelmi ai
evanjelického náboáenstva nachodia, patriönou seniorálnou
vrchnosfou do právneho kruhu tej cirkevnej obce pridelif,
ktorá je zo stanoviska cirkevného zaopatrenia veriacich k
tomu najprimeranejsou
§. 2 35.
Ka2dy cirkevny sbor povinny je patriénosti svojich úradníkov prostredkovaním k tomu povolan^ch manipulantov vyberaf; patriénym ν ustálenej kolikosti, jakovosti a dobé
odovzdávaf; ím ku ob^vaniu, poáitku alebo ku inému cielu
9*
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czélra rendelt épületeket és telkeket jó karban tartani; az
utóbbiakat esetleg rendesen megmunkáltatni, s az épületekre
és telkekre eső összes közterheket, valamint a 231. §. a), b)
pontjaiban foglalt intézkedések megtételére szükséges költségeket viselni.
236. §.
A felsőbb egyházi hatóság jóváhagyása nélkül tett minden intézkedés, melynek következménye a lelkész vagv tanító
hiványilag megállapított illetményeinek csökkenése, érvénytelen, még abban az esetben is, ha ahhoz érdekelt lelkész vagy
tanító, akár az illető testület kebelében történt alkalmaztatását
megelőzőleg, akár tényleges hivataloskodása idején, önként
hozzájárult.
237. §.
Rendes lelkésznek hivatala után járó évi összes illetménye, tisztességes lakáson és kerten kívül, 800 írtnál kisebb
nem lehet.
238. §.
Az egyház által fentartott f ő - és középiskolákban alkalmazott rendes tanerők fizetésének és nyugdíjazásának szabályozása érdekében az egvetemes közgyűlés intézkedik.

MÁSODIK CZIM.
Az egyházközségi háztartás.
239. §.
Minden anya-, leány és fiókegyházközség a tulajdonát
képező és kezelésére bízott értékekről pontos leltárt készíttet.
240. §.

Az egyházközségi vagyonleltárt két eredeti példányban
az illetékes egyháztanács állítja össze.
Mind a két példány, az egyházközségi közgyűlés részéről
történt hitelesítés után, jóváhagyás, esetleg helyesbítés végett
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vykázané staviská a grilnty ν dobrom stave udríiavaf; posledné prípadne riadne obrábaf daf a vsetky dane na staviská
a grunty pripadajúce, ako aj váetky útrovy, ku prevedeniu
ustanovení ν §. 231. a) b) bodoch obsa^enych potrebné,
snásaf.
§. 236.
JednokaZdé ustanovenie bez privulenia vyssej cirkevnej
vrcbnosti prevedené, následkom ktorého by sa vokatorom
ustálená patriénosf farára lebo ucitela umenáila, je neplatné,
este aj ν tom pádé, kedby k tomu interessovany farár alebo
ucitel bud pred nastúpením úradu ν lone patricnébo sboru,
bud ν dobé jeho skutoéného úradovania, dobrovolne bol
privolil.
§. 237.
Vsetka roöitá patriénosf riadneho farára s úradom jeho
spojená, mimo pocestnébo bytu a záhrady od 800 zl. mensia
byf nemőze.
§. 238.
V záujme regulovania platu a pensie riadnycb síi ucebitych, ν hlavnych a strednych cirkvou udr2iavan^ch skolách
úcinkujúcich, pokracuje generálna cirkev.
NÁZOV DRUHY
Hospodárenie cirkve (cirkevnej obce).

§. 239.
K a M á matka, fília a filiálka povinné sú nále^ity inventár vyhotovif ο hodnotách ylastnosf ich tvoriacich, alebo ich
manipulovania sverenych.
§· 240.
Cirkevny inventár majetku sostavuje patricná cirkevná
rada (presbyterium) vo dvoch pővodnych exemplároch.
Oba exempláre po ich uhodnovernení kroz cirkevny konvent, cielom udobrenia, prípadne napravenia, cestou senior-
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az esperesi hivatal útján az egyházmegyei számvevőszék elé
terjesztendő. (286. §.)
Helybenhagyás után az egyik példány az egyházközség
rendelkezésére bocsáttatik, a másik példány az egyházmegyei
irattárba helveztetik.
241. §.
A vagyonleltárra nézve időközben előforduló változásoknak, kiegészítő és módosító adatoknak, az egyházközség
rendelkezésére bocsátott példányba való bejegyzését, az évi
zárszámadásnak közgyűlési jóváhagyása után, az illetékes e g y háztanács eszközli, s ennek elnöksége ezen adatokat, az e g y házmegye őrizete alatt levő példányba leendő bejegyzés végett,
az egvházmegyei számvevőszék egyházi elnökével is azonnal
közli.
242. §.
Az egyházközség összes évi jövedelmeit és szükségleteit
feltüntető előirányzatot az egyháztanács állítja össze s az e g y házközségi közgyűlés állapítja meg véglegesen.
Ezen ügynek részletesebb szabályozását az illetékes e g y házmegye szabályrendeletileg eszközli.
243. §.
Az előirányzatba, a jövedelmek közé, első sorban a vagyonleltárilag nyilvántartott ingó és ingatlan értékek után
várható bevételek veendők fel.
244. §.
Az előirányzatban az egyházközség által fedezendő öszszes rendes és rendkívüli szükségletek a kiadások közé s o r o landók.
245. §.
Rendes szükségletek azok, melyeket az egyházközség
évenként feltétlenül fedezni köteles; nevezetesen:
a ) az egyházközségi tisztviselőknek hivánvaik s a szolgáknak díjlevelük, esetleg erre vonatkozó határozat értelmében megállapított összes illetményei;
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ského úradu predostrené byf raajú úctovnej stolici seniorálnej
(§· 286.).
Po ich schválení vydá sa jeden exemplár cirkví k upotrebeniu, druhy vlo£í do archívu seniorálneho.
§. 241.
Zaznaéenie medziőasne zavdanych sa premien, doplnüjúcich a zmenujúcich dát inventárnych do exempláru k upotrebeniu cirkve daného prevedie, po udobrení konventuálnom
závereönych roöitych úctov, patricná cirkevná rada, jejá
predsedníctvo tieto dáta bez odkladu sdelí aj duehovnému
predsedovi seniorálnej úcetnej stolice, cielom zaznacenia ich
do exempláru pod opatrovaním seniorátu sa nachádzajúceho.
§. 242.
Rozpoéef, vsetky roéité dőchodky a potreby cirkve udávajúci, sostavuje cirkevná rada (presbyterium) a záverne ustáli
cirkevity konvent.
Őiastocnej§ie upravidelnenie tejto záleáitosti vykonáva
úpravami patricity seniorát.
§. 243.
Do rozpoístu medzi dőchodky vziaf sa majú ν prvom
rade ocakávaf sa mohúce príjmy ζ movitych a nemovitych
hodnőt inventárne ν evidencii dráanych.
§. 244.
V rozpocte vradujú sa váetky riadne a mimoriadne cirkvou (cirkevnou obcou) zaokryf sa majúce potreby medzi
v^davky.
§. 245.
Riadne potreby sú tie, ktoré cirkev bezvymineéne zaokr^vaf kaádoroéne je povinná; menovite:
a) veskeré patricnosti, ktoré úradníkom cirkve ν smysle
Ich vokatorov, sluhom ν smysle ich platového listu, prípadne
dia sem sa vzfahujúcich uzavretí prislúchajú;
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ti) az egyházközségi épületek tűzkár ellen való biztosítása és tatarozása, továbbá ezeknek s az egyházközségi ingóságoknak és telkeknek jó karban tartása s esetleg az utóbbiaknak megmunkáltatása végett szükséges összegek;
c) az egyházközséget terhelő összes állami, illetékegyenértéki, községi s egyéb közterhek;
d~) az egyházkormányzati, még pedig az egyházmegyei,
egyházkerületi, egyházegyetemi és zsinati költségek, illetőleg
az egyes egyházi testületek által fentartott intézetek s a közalap javára, egyházhatóságilag megállapított járulékok;
e) a templom, iskola, gyűlésterem fölszerelésére szükséges költségek;
/ ) a kamatjárulékok fölvett kölcsön után;
g ) az a)—é) pontok alatt említett kiadások összegének
két százaléka előre nem látható szükségletek fedezésére és
közjótékonysági czélok előmozdítására.
246. §.
Rendkívüli szükségletek azok, melyek egyszer mindenkorra, vagy csak néhány évre igényelnek fedezetet.
Ilyenek: az adósságtörlesztés, hasznos beruházások, tőkegyűjtés, ingatlanok szerzése, továbbá a rendes évi járulékokon
kívül, az egyházközségre kivetett rendkívüli közterhek.
247. §.
A rendkívüli szükségletek fedezésére megkívántató öszszeg, a mennyiben az egyházi hatóság kötelező intézkedésével nem ellenkezik, több évre is arányosan felosztható.
248. §.
Az egyházi rendes szükségletek fedezésére alapul szolgálnak :
a) az egyházközség vagyonának jövedelme:
b) az egyháztagok önkéntes adakozásai;
c) a kivetés.
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V) súcet, ktory pre poistenie stavísk cirkevnych proti
olmu a na ich opravy, dalej na udrZovanie ν dobrom stave
t^chto, ako aj pohnutedlností a gruntov cirkevnych, prípadne
na obrábanie poslednych je potrebn^ ;
c) v§etky cirkev faáiace bremená státne, aeqvivalentu,
obecné, a iné verejné;
d) váetky útrovy cirkevno-správne, asíce seniorálne, distriktuálne, generálne a synodálne, pofa^ne cirkevno-vrchnostensky ustálené príspevky k dobru jednotliv^mi sbory cirkevnymi vydráiavanych ústavov a vseobecného fondu;
e) k vystrojeniu chrámu, skoly, konventuálnej siene
potrebné útrovy;
f ) úroky od vyzdvihnutych poíiöiek;
g) dva procentá zo súétu vydavkov pod a)—e) bodami
spomenuty"ch cielom zaokrytia nepredvídanych potrieb a 11apomáhania cielov dobroőinnych.
§· 246.
Mimoriadne potreby sú tie, ktoré raz navZdy, alebo len
na uekolko rokov zaokrytie poZadujú.
Takéto sú: zplácanie dlhov, u^itocné investície, sbieranie
istín, nadob^vanie nemovitostí, dalej, mimo riadnych roéitych príspevkov, vyhodené na cirkev mimoriadne verejné
bremená.
§. 247.
Κ zaokrytiu mimoriadnych potrieb slú^iaci súöet mőíe
byf pomerne i na viac rokov rozdeleny, nakolko to neodporuje zavazujúcemu ustanoveniu vrchnosti cirkevnej.
§. 248.
Za základ zaokrytia riadnych potrieb cirkve slúáia:
a) dőchodok cirkevného majetku;
b) dobrovolné príspevky údov cirkve;
c) rozvrlmutie.
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227. §.
A rendes szükségletek fedezésére az egyházközség vagyonának csakis jövedelme fordítható.
Rendkívüli szükségletek is csak abban az esetben fedeztethetnek a meglevő vagyonból, ha ez által a vagyonnak
csupán alakja változik, de értéke nem csökken.
Ily vagyoncsere is csak az illetékes egyházmegyei hatóság helybenhagyásával eszközölhető.
250. §.
A mennyiben az egyházközségi vagyon jövedelme és
esetleg az egyháztagok önkéntes adakozásából befolyó összeg
a szükségletek fedezésére nem elégséges, a hiányzó fedezet
az egyháztagoktól kivetés útján szedendő járulékokkal pótoltatik.
251. §.
Kivetés alapjául szolgál a nagykorú, keresetre képes egyházközségi tagok száma s az egyháztagokra kirótt egyenes
állami adó.
252. §.
Munkára képes minden egyházközségi tag, ha önálló,
illetőleg életének 24-ik évét betöltötte, személyes járandósággal terhelhető. Ennek mennyisége aránvlagosan, tekintettel
a tagok keresetére, társadalmi állására s egyszersmind vagyoni
állapotára, állapítandó meg, ha vagyonuk köztudomás szerint
oly értékekből áll, melyek után, hasonló anyagi viszonyok
közt élő tagtársaik adójához képest, egyenes állami adót vagy
épen nem, vagy csekély mennyiségben tartoznak fizetni.
253. §.
Huszonöt forintot meghaladó évi személyes járandóság
fizetésére egy egyházközségi tag sem kötelezhető.
254. §.
Személyes járandóság fizetésére nem kötelezhetők a keresetre teljesen képtelen s egyúttal vagyontalan egyháztagok,
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§. 249.
Na zaokrytie riadnych potrieb mőZe byf len dőchodok
majetku cirkevného obráten^.
Aj mimoriadne potreby mőzu len ν tom pádé byf zaokr^vané ζ jestvujűceho majetku, ked sa tymto len podoba
majetku meni, ale hodnota jeho neumensuje.
I takáto zámena majetku mő2e byf len s udobrením
vrchnosti seniorálnej prevedená.
§. 250Nakol'ko by k zaokrytiu potrieb nebol dostatoön^ dőchodok cirkevného majetku, a prípadne i súöet ζ dobrovoln^ch
príspevkov cirkevnych údov vyplyvajúci: chybujúce zaokrytie
nahradzuje sa poplatkami od údov cirkevnych cestou rozvrhnutia vybraf sa majúcimi.
§. 251.
Za základ rozvrhnutia slúái poőet plnoletych k vydelku schopuych údov cirkve, a na údov cirkve vyhodená
direktná dan.
§. 252.
JedenkaZdy práce schopny úd cirkve móZe byf osobn^m
poplatkom obfaZen^, jestli je samostatn^m, pofa^ne 24-ty rok
svojho áivota vyplnil. Kolikosf tohoto ustálená byf má pomerne, do ohladu berúc v^delok, spoloéenské postavenie a
spolu stav majetku údov, ked ich majetok dia vSeobecnej
vedomosti ζ tak^ch hodnöt zále2í, dia ktorych u prirovnaní
k dani ν podobn^ch hmotn^ch pomeroch áijúcich spoluúdov, direktuú státnu dafi alebo práve nie, alebo len ν chatrnej miere platif sú povinní.
§. 253.
Éiadon úd cirkve nemoZe byf viazany k plateniu dvadsafpäf zlatych prevysujúceiio roöitého osobného poplatku.
§. 253.
Κ zplácaniu osobného poplatku nútení byf nemőíu k
vydelku úplne nescliopní a spolu bezmajetní údovia cirkve,
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továbbá a keresetre képes egyháztagok sem abban az egyházközségekben, melynek területén állandóan nem tartózkodnak, feltéve, hogy állandó lakhelyükön a személyes járandóságot rendesen fizetik.
255. §.
Ha a személyes járandóságok czímén befolyó jövedelem
az egyházközségi szükségletek fedezésére nem elégséges, az
egyházközség tagjai, a megelőző évben reájuk kivetett egyenes
állami adó alapján is — a pótadók kizárásával — megadóztathatok.
256. §.
A fennebbi 255. §-ban megjelölt alapon, köteles az
egyházközség szükségleteinek fedezéséhez járulni az egyházközség területén egyenes állami adóval megrótt minden egyén;
még pedig évi egyenes állami adójának, bizonyos a szükségletnek megfelelőleg megállapított százalékával s a következő
módozatok szem előtt tartásával:
Ugyanazon adótárgy csak egy helyen szolgálhat egyházi
járandóság kivetésének alapjául. Nevezetesen azon egyháztagoknak évi egyenes állami adója,
a) kik állandóan azon egyházközség területén laknak,
melynek körében egyenes állami adóval vannak megróva,
teljesen;
h) azoké, kiknek állandó lakhelye más egyházközség körébe
van beosztva, mint azon község, esetleg községek, a hol adóznak, ha ez utóbbiak egyházi tekintetben
fiók-egyházközségek
vagy szórvánvhelyek, legfölebb egynegyed részben, ha pedig
anya- vagy leányegyházközségek, legfölebb fele részben vehető
tekintetbe az egyházi járandóság kivetésénél.
Az egynegyed részben alapul vett állami adóra eső egyházi járandóság 50 írtnál, a fele részben alapul vett állami
adóra eső egyházi járandóság 100 frtnál nem lehet nagyobb
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cfalej ani k vydelku schopní údovia cirkve ν tej cirkvi, na
jejz priestore stále nebyvajú, predpokladajúc, í e ν stálom
bydlisku svojom riadne platia poplatky osobné.
§. 255.
Jestli pod menőm osobnych poplatkov vlívajúci dőchodok nenie dostatoßnyni k zaokrytiu potrieb cirkevn^ch, údovia
cirkve mő2u byf odanení aj 11a základe direktnej dane ν
predchádzajúcom roku 11a nich rozvrhnutej — s vytvorením
prirázkovvch daní.
§. 256.
Na základe ν §. 255. oznacenom povinny je prispievaf
k zaokrytiu potrieb cirkevnych ka2dy 11a priestore cirkevnej
obce direktnou danou odaneny jednotlivec; asíce istymi potrebám zodpovedne ustálenymi procentami svojej rocitej dane
a na zreteli majúc nasledovné modality:
Ten isty· predmet dane len 11a jednom mieste mó2e slúáit
za základ rozvrlinutia cirkevného poplatku. Menovite roöitá
direktná dan tych údov cirkve:
a) ktorí stále byvajú na priestore tej cirkevnej obce, ν
jejz kruhu direktnou státnou danou sú odanení, úplne;
b) tych, jicb2 stály byt prideleny je do kruhu inej obce
cirkevnej, neáli je tá obec, prípadne obce, kde danujú, jestli
sú tieto posledné ν cirkevnom olilade íiliálky, lebo diaspory,
najviac ν jednej átvrti, jestli sú vsak matko-cirkve, lebo fílie,
najviac ν polovici mo2e byt do ohladu vzatá pri rozvrhnutí
cirkevného poplatku.
V jednej §tvrfi za základ vzaty na státnu daii pripadajúci poplatok cirkevny, nesmie väcSioi byf od 50 zl., ν
jednej polovici za základ vzaty na Státnu dan pripadajúci
poplatok cirkevny ale od 100 zlatych.
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227. §.
Azon járulékok, a melyek a 256. §. b) pontja értelmében
oly egyháztagoktól folynak be, kik közvetlenül valamely
leányegyházközséghez csatolt községben adóznak, ha az érdekelt anyaegyházközség és leányegyházközség közt szerződésileg vagy szokásjog útján más intézkedés nem létezik, fele
részben az anyaegyházközség, fele részben a leányegyházközség javára esnek.
258. §.
Vegyes házasságban élő ág. hitv. evang. egyén, ha egyenes
államadójának kivetése hitvestársáéval közös alapon történt, a
255. és 256. §§. alapján egyházi járandósággal csak azon
összeg erejéig terhelhető, mely az ág. hitv. evang. fél adóalapjának megfelel.
259. §.
A személyes járandóságok s az egyenes állami adó alapján
kivetendő járulékok közti arányt, az illetékes egvházmegye
jóváhagyásával életbe lépő szabályrendelet útján, maguk az
egvházközségek határozzák meg.
260. §.

Azon egyházközségeknek, melyekben az egyházi járulékokat az adóhivatalok szedik be, az illetékes egyházmegye
megengedheti, hogy az egyháztagok járandóságainak kivetésénél, a 40., 256. és 258. §§-ban foglalt intézkedések korlátai
között, kizárólag az egyháztagok egyenes államadója szolgáljon
alapul.
261. §.
Az egyházi tisztviselők terményekben járó illetményeinek
kivetésénél is a 251—256. és 258— 260. §§. intézkedései
szolgálnak zsinórmértékül. A terményjárulékok helyett a megfelelő egyenérték, az egyházközségi közgyűlésnek s az érdekelt
tisztviselőnek, az illetékes egyházmegye jóváhagyásával létrejött közös megállapodása értelmében, készpénzben is leróható.
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§. 227.
Tie príspevky, ktoré ν smysle §. 256. b) bodu od takych iidov cirkve platené byvajú, ktorí ν obci bezprostiedne
k nektorej fílii pripojenej dafiujú, jestli medzi interessovanou
matko-cirkvou a fíliou dia smluvy alebo dia usuálneho práva
iné ustanovenie nejestvuje, pripadajú ν polovici k dobru matkycirkve a ν druliej polovici k dobru fílie.
§. 258.
V mie§anom manáelstve áijúci evanjelik aug§p. vyznania,
jestli sa rozvrhnutie jeho direktnej Státnej dane so spoloőníkom manáelstva jeho na spoloÖnom základe stalo, mőáe byf
poplatkom cirkevnym na základe §§. 255. a 256. len po tú
vysku súétu obfaZeity, ktorá zodpovedá základu dane stránky
evanjelickej augápurského vyznania.
§. 259.
Medzi osobnymi poplatkami a medzi na základe direktnej státnej dane rozvrhnúf sa majúcimi príspevkami stávajúci
pomer urcujú si samé obce cirkevné cestou §tatútov, s udobrením patriöného seniorátu do 2ivota vstupujúcicb.

§. 260.
Tym obciam cirkevnym, ν ktorych príspevky cirkevné
berné úrady vyberajú, mőáe patriőná seniorálna vrchnosf dovolif, 2e za základ pri rozvrhnutí poplatkov cirkevnych údov,
ν medzácb §§. 40., 256. a 258. obsa^eného ustanovenia,
vy^ucne direktná gtátna daíi údov cirkevnycb slú2if mö2e.
§. 2 6 1 .

Pri rozvrhnutí patricnosti úradníkom cirkevnym ν prírodninách prichodiacich, ustanovenia §§. 251—256. a §§.
258—260. slúzia za pravidlo. Na miesto príspevkov ν prírodninách mőáe byf zodpovedajúci aequivalent aj ν hotov^ch
peniazocli vyplaten^ ν smysle spoloöného ustálenia medzi
cirkevnym konventom a interessovanym úradníkom cirkevnym,
pri udobrení patricného seniorátu povstalého.

IU

Az egyházközségi tagokat a lelkész és tanító érdekében
terhelő földművelési munkák, fuvarok és személyes szolgálmányok megválthatók.
262. §.

Az egyháztagok egyházi járandóságainak kivetését, az
alapul szolgáló hiteles adatok alapján, az egyháztanács eszközli,
még pedig úgy, hogy a kivetést feltüntető részletes kimutatás,
az egész költségelőirányzattal együtt, az illetékes egyházmegye
által szabályrendeletileg meghatározandó időre, közgyűlésileg
végleg megállapítható legyen.
A közgyűlés helye és ideje azzal a kijelentéssel teendő
közhírré (40. §.), hogy az egyházközség előirányzatával kapcsolatosan, a kivetésre vonatkozó javaslat is tárgyalás alá kerül.
•

263. §.

A közgyűlés pontról pontra tárgyalja a költségelőirányzatot
s az egyháztagok járandóságait feltüntető részletes javaslatot,
valamint az egyháztagoknak azokra tett észrevételeit és kifogásait s a tételeket a szükséghez képest módosítva és helyesbítve, végleges határozatot hoz.
Az egyházközség területén kívül lakó tagokkal, a reájuk
kivetett egyházi járandóságok, az egyházközségi kivetés közgyűlési megállapítása után, azonnal Írásban közlendők.
264. §.
Az egyházközségi költségelőirányzatnak és kivetésnek közgyűlési megállapítását az illetékes lelkész, az illetékes esperesnek, az egyházmegye által szabályrendeletileg meghatározandó
időben bejelenti.
265. §.
Ha a bejelentés a 264. §". értelmében meghatározandó
határidőig meg nem történik s a mulasztás fontos okokkal
nem igazolható: az esperes személyesen megy, esetleg egy
vagy két megbízottat küld az illető egyházközségbe, az egyházközségi költségelőirányzatnak és kivetésnek, a hanyag elnökség
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V záujme farárov a uőitelov údov cirkevnych obfa^ujúce
rolnícke práce, záprahy a osobné slu2ebnosti (peniazmi) vymenif sa mő2u.
§. 262.

Rozvrhnutie poplatkov na údov cirkevnych prevádza
rada cirkevná (presbyterium) na základe hodnovernych za
základ slúáiacich dát, asíce tak, aby rozvrhnutie podávajúci
podrobny vykaz, spolu s celym rozpoőtom, konventuálne
mohol byf koneßne ustáleny, na cas kroz patricny seniorát
úpravami urcif sa majúci.
Miesto a cas konventu vyhlásif sa má (§. 40.) s tym
osvedöením, 2e súvisne s rozpoétom cirkevnym pojednávaf sa
bude aj návrh na rozvrhnutie sa vzfahujúci.
§. 263.
Konvent pojednáva ζ bodu na bod rozpoőet a poplatky
údov cirkevnych podávajúci podrobny návrh, ako aj na to
uSinené poznámky a námietky údov cirkevnych a podla potrebv zmeniac a ponapraviac jednotlivé poloáky vynása záverné
uzavretie.
Tym údom, ktorí mimo priestoru cirkve byvajú, majú
na nich rozvrhnuté cirkevné poplatky bezodkladne po ustálení konventuálnom cirkevného rozvrhnutia písomne byf
sdelené.
§. 264.
Konventuálne ustálenie rozpoétu a rozvrhu cirkevného
patriény farár oznámi patriénému seniorovi, ν éase kroz seniorát úpravami uréif sa majúcom.
§. 265.
Jestliby sa oznámenie do termínu ν smysle §. 264. urőenom nestalo, a premeákanie dóleáitymi príéinami ospravedlnif by sa nedalo: ide senior osobne, prípadne jednoho bud
dvoch povereníkov vyále do patriönej obci cirkevnej cielom
sostavenia cirkevného rozpoötu a rozvrhu na mieste samom,
Zákony synodálne.
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vagy egyháztanács s esetleg közgyűlési tagok
helyszínén leendő összeállítása végett.

költségén, a

266. §.

Azon egyháztagok, kik az egyházközségi kivetést magukra
nézve sérelmesnek találják, a kivetést végleg megállapító közgyűlés napjától számítandó SO nap alatt, sérelmük orvoslása
végett, az egyházmegyei számvevőszékhez felebbezhetnek.
Az egyházmegyei számvevőszék, az ügynek tüzetes m e g vizsgálása után határozatot hoz, melyről úgy a felebbezőket,
mint az illető egyháztanácsot értesíti.
Ε határozat foganatosítandó. Szabadságában áll azonban
úgy az egyházközségnek, mint az elégedetlen feleknek, sérelmeik orvoslása végett, az illetékes egyházmegyei közgyűléshez
folyamodni.
267. §.
Az egyháztagok járulékainak beszedése az egyházközségi
gondnokok kötelessége, kik az adózó feleket, a szedés idejéről
előre értesíteni s a beszedett összes járulékokat nyugtázni
tartoznak.
2 6 8 . §.

Azon feleknek, kik járulékaikat a kitűzött határidőre
be nem szolgáltatták, hátralékaik törlesztésére újabb határidő
tűzendő ki. Ha ekkor sem fizetik meg tartozásukat, az egyházközség elnöksége az illetékes polgári hatóságot keresi meg,
hogy a hátralékoknak végrehajtás útján leendő behajtását
eszközölje.
269. §.
A gondnok, illetőleg pénztáros kezeli az egyházközségnek
vagyonát és vezeti háztartását.
270. §.
A gondnoki és pénztárosi kezelést közvetlenül ellenőrzi
az egyháztanács, mely a kezelők felelősségében osztozik.
Őrködik ennélfogva a fölött, hogy a gondnokok és pénz-
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na útraty nedbalého predsedníctva alebo rady cirkevnej, prípadne údov konventu.
§.

266.

Tí údovia cirkve, ktorí rozvrh cirkevny" pofahom na seba
za uráZliv^ dr2ia, raő2u cielom odpomoZenia urááky svojej od
dfia konventu rozvrh konecne ustálivsiebo 30 dní pocítajúc,
ku seniorálnej úctovnej stolici appellovaf.
Úőtovná stolica seniorálna vyná§a uzavretie po dőkladnom prezkúnianí zálezitosti, ο ktorom ako appellujúcich, tak
aj patricnú cirkevnú radu uvedomí.
Toto ustanovenie má sa ν skutok uviesf. Volno je vsak
tak cirkvi, ako ai nespokojnym stránkam cielom odpomoZenia ich urázok, ku patriénému seniorálnemu konventu sa
utiekaf.
§· 267.
Vyberanie príspevkov od údov cirkve je povinnosfou
cirkevnych kurátorov; ktorí danujúce stránky ο case vyberania napred uvedomia a v§etky vybrané príspevky poiéfovaf
sú povinní.
§. 2 6 8 .

Pre tie stránky, ktoré svoje príspevky a í do uréeného
casu neodovzdaly, má sa cielom zapravenia ich zavislostí nov^
termín urßif. Jestli by zavislosti svoje ani vtedy nevyrovnaly,
cirkevné predsedníctvo poáiada patriénú obciansku vrchnosf,
aby táto sohnanie zavislostí cestou exekucie vykonala.
§. 269.
Kurátor, pofaZne pokladník, manipuluje majetok cirkve
a vedie jej hospodárenie.
§. 270.
Manipulaciu kurátorskú a pokladnícku bezprostredne kontrolluje rada cirkevná, ktorá je s manipulantami spolu zodpovedná.
10*
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tárosok az egyházközség vagyonát híven s a fennálló törvényekben és szabályokban meghatározott módon kezeljék, jó
karban tartsák, gyarapítsák, jövedelmeit pontosan beszedjék',
szükségleteit fedezzék s a pénztári naplót rendesen vezessék,
a pénztárt időről időre, évenként legalább kétszer megvizsgálja; hanyag vagy hűtlen kezelés esetében a kezelőt hivatalától azonnal felfüggeszti, az egyházközség vagyonát fenyegető kár elhárítására törekszik s ily esetben az egyházközségi
vagyon biztosítása s a netán támasztható kártérítési igény
érvényesítése végett a közgyűlés összehívását eszközli s erről
az illetékes egyházmegye elnökségét értesíti.
271. §.
Ha a kezelők, esetleg a kezelést ellenőrző egyháztanácsosok vagy a felülvizsgálatra hivatott közgyűlési tagok, a
hűtlenségök vagy mulasztásuk folytán, az egyházközség vagyonán esett kárt önként és azonnal megtéríteni vonakodnának:
az ügy, az egyházközség érdekeinek, az egyházmegyei ügyész
által haladéktalanul eszközlendő biztosítása után, az egyházmegyei számvevőszék határozata alá bocsátandó.
A számvevőszék végzésének kézbesítésétől számítandó
30 napi határidőn belül, az érdekelt felek birtokon kívül
felebbezhetik ügyüket végérvényes eldöntés végett az egyházkerületi s ettől az egyetemes egyházi számvevőszékhez.
272. §.
A 271. §-ban megszabott eljárásnak van helye akkor is,
ha a hűtlenség vagy mulasztás által okozott kár a számadás
megvizsgálása alkalmával állapíttatik meg.
273. §.
Az egyházközségi számadást, esetleg számadásokat, a
230. §-ban foglalt intézkedésnek megfelelőleg, az illető kezelők
állítják össze s a szabályrendeletileg meghatározandó időre az
egyháztanács elé terjesztik.
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Dia tohoto bdie nad tym, aby kurátori a pokladníci
majetok cirkve verne a sposobom ν zákonoch a pravidlách
stávajúcich uißenym manipulovali, ν dobrom stave udráovali,
roznmo2ovali, jeho dőchodky náleííite vyberali, jeho potreby
zaokr^vali, a pokladnicn^ denník riadne viedli, tá2e rada pokladnicu ζ dasu na őas, roöite najmieíí dvakráf prezkúma; manipulanta ν pádé nedbalej alebo nevernej manipulácie ζ úradu
bezodkladne vyzdvihne, k odstráneniu majetku cirkevnému
hroziacej Skody sa vynasnazuje a ν takomto pádé prostredkuje
svolanie konventu cielom zabezpecenia cirkevného majetku a k
platnosti privedenia ásnád pozdvihnúf mohúceho nároku na odSkodenia, a ο tomto predsedníctvo patriéného seniorátu upovedomí.
§. 271.
Jestliáe by sa manipulanti, prípadne manipuláciu kontrollujúci údovia cirkevnej rady, alebo k superrevísii povolaní údovia konventu skodu, následkom svojej nevernosti alebo
nedbalosti majetku cirkevnému zaprícinenú, samovolne a bezodkladne vynahradif zdráhali: záleáitosf má byf po zabezpecení záujmov cirkve kroz seniorálneho právneho zástupcu
bezodkladne prevedenom, k uzavretiu seniorálnej úőtovnej
stolici predlo^ená.
Interessované stránky möáu ν záleáitosti svojej cielom
jej konecného riesenia extra dominium, pocítajúc od dna doruöenia v^nosu úötovnej stolice tridsaf dní, ku di§triktuálnej
a od tejto ku generálnej úőetnej stolici cirkevnej appellovaf.
§. 272.
Pokraßovanie ν §. 271. uréené má miesto aj vtedy, jestli
by sa skoda neverou lebo zanedbaním zapríéinená pri príleáitosti prezkúmania úötov dokázala.
§. 273.
Űőty cirkevné, jedné, prípadne viac, sostavujú zodpovedne ν §. 230. obsaáenému ustanoveniu, patriőní manipulanti
a ν éase úpravami uréif sa majúcom predostierajú pred cirkevnú radu.
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Az egyháztanács a számadást, esetleg számadásokat megvizsgálja és észrevételeivel s a felmentésre vagy elmarasztalásra vonatkozó javaslatával együtt, a szabályrendeletileg
meghatározandó időben tartandó közgyűlés elé terjeszti, észrevételeit pedig azonnal közli a számadókkal.
274. §.
A számadóknak az egyháztanács észrevételeire, akár
írásban, akár élő szóval tett ellenészrevételei, a 273. §. szerint
tartandó egyházközségi közgyűlésen, a számadások felülvizsgálása alkalmával tárgyalandók.
275. §.
A közgyűlésnek fölmentő vagy elmarasztaló végzése az
eredeti számadásra is rájegvzendő. A számadás hiteles másolata,
az eredeti mellékletekkel együtt, további felülvizsgálat végett,
az egyházmegyei számvevőszék egyházi elnökéhez, a szabályrendeletileg meghatározott időre fölterjesztendő.
276. §.
Ha valamely egyházközség számadását az egyházmegyei
számvevőszékhez a kitűzött határidőre be nem küldi és
mulasztását fontos okokkal nem igazolja: az elnökség a számvevőszék két tagját bízza meg, hogy a hanyag kezelők,
esetleg az egyháztanács vagy a közgyűlés elnökei és tagjai
ök tségére, a számadást a helyszínén elkészítsék.
277. §.
Az egyházmegyei számvevőszék esetleges kifogásait, az
eredeti számadási mellékletek visszazárása mellett, a szabályrendeletileg megharározandó idő lejártáig közli az érdekelt
egyházközséggel, mely a számadást a kifogásoknak megfelelőleg helyesbíteni tartozik, esetleg a végzés kézbesítésétől
számítandó 30 nap alatt az ügyet, eldöntés végett, az egyházkerületi számvevőszékhez terjeszti föl.
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Cirkevná rada úíty jedné, lebo viac, prezkúma a s poznámkami svojimi a návrhom na absolutorium lebo konvinkovanie sa vzfahujúcim, konventu ν case úpravami urcit sa
majúcom dr2af sa majúcemu predloáí, svoje poznámky ale
bezodkladne sdelí úöty skladajúcim.
§. 274.
Bud písomne, bud ústne prednesené protipoznámky úéty
skladajúcich na poznámky cirkevnej rady, majú byf na cirkevnom konvente dia §. 273. dráiaf sa majúcom, pri príleZitosti
superrevísie úctov pojednávané.
§· 275.
Absolvujúce, lebo konvinkujúce uzavretie konventu má
sa aj na úcty pövodné preznacif. Hodnovern^ odpis úötov
i s pővodnymi prílobami má byf cielom tlalsej superrevísie
predostrety ducbovnému predsedovi seniorálnej úctovnej stolice
ν öase úpravami uréenom.
§. 276.
JestliZe nektorá cirkev úcty svoje seniorálnej úctovnej
stolici na urceny termín nedoposle a premeSkanie svoje dőle2itymi príéinami neospravedlní: predsedníctvo poverí dvoch
údov úctovnej stolice, aby oni na útraty íiedbatych manipulantov, prípadne cirkevnej rady, alebo predsedov a údov
konventu na mieste samom úöty zhotovili.
§. 277.
Seniorálna úőtovná stolica sdelí svoje prípadné námietky,
s prinavrátením pővodnych príloh úctov do ubelmutia őasu
úpravami urcif sa majúcebo, interessovanej cirkvi, ktorá
úéty námietkam zodpovedne napravif je povinná, prípadne
predloáí zále^itosf pod tridsaf dnami od doruöenia uzavretia
poéítajúc, distriktuálnej úötovnej stolici cielom rieáenia.
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227. §.
Az egyházmegyei s esetleg az egyházkerületi számvevőszék határozatával véglegesen elintézett számadás, mellékleteivel
az egyházközségi —· hiteles másolata pedig, az egyházmegyei
levéltárba helyezendő.
279. §.
Ha valamely gondnok vagy kezelő hűtlen kezelés vagy
rendellenes számadás miatt elmarasztaltatott, hivatalban nem
maradhat és egyházi vagyonkezeléssel soha többé meg nem
bízható.
280. §.
A lelkésznek és tanítónak egyházközsége vagyonát kezelnie
nem szabad, köteles azonban mind a kettő az egvháztanácscsal
az ellenőrzés és felügyelet munkájában osztozni, a számvitel
munkájába befolyni s a levéltárt kezelni.
281. §.
Az egyházközségi közgyűlésnek csak akkor van joga az
egyházközség terhére adósságot fölvenni, ingatlan vagyont
eladni, részére ingatlanokat vásárolni, új építkezéseket eszközölni, meglevő épületeit gyökeresen átalakítani és vagyonát
csere útján változtatni, ha erre vonatkozó határozatát az egyházmegyei közgyűlés helybenhagyta.
Sürgős és kivételes esetekben megadhatja az engedélyt
felelősség terhe alatt az egyházmegye elnöksége is, köteles
azonban erről az egyházmegyei közgyűlést utólagosan értesíteni.
282. §.

A pénztár, a melyben az egyházközség értékesebb ingóságai őriztetnek, lehetőleg biztos helyiségben tartandó. Ellenzárának egyik kulcsa a kezelőnek, másik kulcsa a lelkésznek,
esetleg .pedig más, az egyházközség által választandó, de
egyházközségi vagyont nem kezelő, bizalmi férfiúnak gondviselésére bízandó.
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§. 278.
Űőty uzavretím seniorálnej a prípadne di§triktuálnej
úötovnej stolice konecne vybavené s ich prílohami májú byf
do archívu cirkevného odlo^ené, ich hodnoverny odpis ale do
archívu seniorálneho.
§. 279.
Jestli nektory kurátor
manipuláciu alebo neriadné
vany, ν úrade ponechanym a
viacej nikdy poveren^m byf

alebo manipulant pre nevernú
skladanie úötov bol kouvinkomanipuláciou cirkevného majetku
nemo2e.

§. 280.
Farár a uéitel nesmie majetok cirkevná manipulovaf,
povinní sú vsak oba ν kontrolié a naddozore s radou cirkevnou podiel braf, na vedenie úötov vpiyvaf a archív
opatrovaf.
§. 2 8 1 .

Konvent cirkevny má len tenkrát právo pozicku na
farchu cirkve zodvihnúf, nemovity jej majetok predaf, na j e j
stránku nemovitosti kúpif, nővé stavby prostredkovaf, dosavádne staviská základne pretvorif a majetok jej zacarovaí,
jestliáe jeho na toto sa vzfahujúce uzavretie seniorálny konvent udobril.
V súrnych a vyminecirfch pádoch mó2e daf povolenie pod
farchou zodpovednosti aj predseclníctvo seniorálne, je ale povinné ο tom seniorálny konvent pozatymne uvedomif.
§. 282.

Pokladnica, ν ktorej sa cirkevné movitosti väßäej ceny
ostriehajú, má dia moánosti ν bezpeőnej miestnosti byf dráaná.
Jeden klúő tej protizámky má byf manipulantovi, druhy
farároví, prípadne inému kroz cirkev -vyvolif sa majúcemu,
ale cirkevn^ majetok nemanipulujúcemu dőverníkovi do opatery oddany.
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HARMADIK CZÍM.
Az egyházmegyei háztartás.
283. §.
Az egyházmegyei háztartás ügyeinek részletes szabályozása, az egyházmegyei közgyűlés által, a törvény és felsőbb
egyházhatósági intézkedések korlátai közt alkotandó szabályrendelettel történik, mely jóváhagyás végett az illetékes e g y házkerületi közgyűlés elé terjesztendő.
284. §.
Az egyházmegye hatásköréhez tartozó háztartási ügyeknek közgyűlési tárgyalás végett való előkészítése s esetleg
elintézése egy szakbizottságra, az egyházmegyei számvevőszékre ruháztatik át.
285. §.
Az egyházmegyei számvevőszéket, mely az elnökségen
kívül legalább három tagból áll, az egyházmegyei közgyűlés
választja hat évi időtartamra.
2 8 6 . §.

Az egyházmegyei számvevőszék gyakorolja mindazon
jogokat és kötelességeket, melyek a 240., 241., 260., 266.,
271., 272., 276., 277. és 281. § - o k értelmében (v. ö.
316—322. §§.) az egyházközségi háztartási ügyekre nézve
hozzá utaltatnak.
Az egyházmegyei számvevőszék az egyházmegyei közgyűlésnek évenként kimerítő jelentést tesz.
287. §.
Az egyházmegyei vagyonnak kezelése az egyházmegyei
pénztárosnak, esetleg pénztárosoknak, a kezelés közvetlen
ellenőrzése pedig az egyházmegyei ellenőrnek, esetleg ellenőröknek kötelessége.
o
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NÁZOV TRETÍ.
Hospodárenie seniorálne.

§. 283.
Podrobné upravidelnenie zále2itosti hospodárenia seniorálneho deje sa Statútami, kroz seniorálny konvent ν medzácli
zákona a ustanovení vy§§ej vrchnosti cirkevnej utvorif sa
majúcimi, ktoré cielom udobrenia predostreté byf majú patriénemu konventu distriktuálnemu.
§. 284.
Prihotovenie ku pojednávaniu konventuálnemu, pofaáne
vybavenie záleáitostí hospodárenia do kruhu cinnosti seniorátu
patriacich, prenása sa na odborny vybor, na seniorálnu úőtovnú
stolicu.
§. 285.
Seniorálnu úctovnú stolicu, ktorá ökrein predsedníctva
najmenej zo troch údov pozostáva, volí seniorálny konvent
na sesf rokov.
§. 286'.
Seniorálna úétovná stotica vykonáva v§etky tie práva a
povinnosti, ktoré ku nej ohladom záleíitostí hospodárenia
cirkví ν smysle §§. 240., 241., 260., 266., 271., 272., 276.,
277. a 281. (srovnaj: §§. 316—322.) odkázané sú.
Seniorálna úötovná stolica dáva konventu seniorálnemu
kaádorocne zovrúbnu zprávu.

§. 287.
Manipulácia seniorálneho majetku je povinnosfou pokladníka prípadne pokladníkov, bezprostredné vsak kontrollovanie
manipulácie je povinnosfou seniorálneho kontrollora, prípadne
kontrollorov.
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2 8 8 . §.

Az egyházmegye a szükségletei fedezésére megkívántató
összegeket, a mennyiben erre más jövedelmi forrása nincsen,
kiveti a kötelékéhez tartozó egyházközségekre.
289. §.
Az érvényben levő kivetési kulcsnak megváltoztatása
s az egyházközségekre kivettetni szokott évi összeg f ö l emelése tárgyában hozott egyházmegyei közgyűlési határozat
csak abban az esetben válik jogérvényessé, ha ahhoz az
érdekelt egyházközségek többsége szavazatával hozzájárult.
290. §.
Ha valamely egyházközség az egyházmegye kivetését
magára nézve sérelmesnek találja, ügyét birtokon kívül, az
egyházkerületi s ettől az egyetemes egyházi közgyűlésre
felebbezheti, és pedig a végzés hozatalától számítandó 30
napi határidőn belül.
291. §.
Az egyházmegyei vagyonleltár s az évi számadás hiteles
másolata, felügyelet s ellenőrzés gyakorlása végett, az illetékes egyházkerületi számvevőszékhez fölterjesztendő.
292. §.
Az egyházmegye köteles esperesének tiszteletdíjat s irodaátalányul, esetleg segédlelkész tartására megfelelő évi összeget
utalványozni, miről szabályrendeletileg intézkedik.

NEGYEDIK CZÍM.
Az egyházkerületi s az egyetemes háztartás.
293. §.
Az egyházkerületek s az egyházegyetem hatáskörébe
tartozó háztartási ügyeknek, közgyűlési tárgyalás végett való
előkészítése s esetleg elintézése két szakbizottságra bizatik.
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§. 2 8 8 .

Seniorát, na kolko by ku tomu iného pramena döchodkového nemal, rozvrhuje summy ku zaokrytiu potrieb seniorátu nevyhnutné, na cirkve do jeho sväzku prislúchajúce.
§. 289.
Uzavretie seniorálneho konventu vynesené ν záleáitosti
premenenia ν platnosti jestvujúceho klúca poplatkového, a
povysenia súctu na cirkve k a M y rok obycajne rozvrhnütého,
právoplatnym sa stáva len ν tom pádé, jestliáe k tomu väc§ina interessovany^ch cirkví hlasom svojím pristúpila.
§. 290.
Jestli nektorá cirkev rozvrh seniorátu
uráálivym byf vidi, möáe záleáitosf svoju
asíce ν termíne od vynesenia uzavretia 30
pellovaf ku diátriktuálpemu a od tohoto ku
ventu.
§. 291.

pofahom na seba
extra dominium,
dní pocítajúc, apgenerálnemu kon-

Inventár seniorálneho majetku a hodnoverny odpis roéitycli úctov má byf cielom vykonu dozorstva a kontrolly patricnej diStriktuálnej úctovnej stolici predostrety.
§. 292.
Seniorát je povinny svojmu seniorovi vykázaf cestny plat
a na kancellariu, prípadne na dräanie kaplána zodpovedajúci rocity súcet, co úpravami usporaduje.

NÁZOV STVRTY.
Hospodárenie distriktuálne a generálne

§. 293.
Priliotovenie kü pojednávniu konveutuálnemu a pot'azne
vybavenie záleíitostí hospodárenia do kruhu cinnosti diátriktov a generálnej cirkve prinálezajúcich, sveruje sa dvom od-
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Ezek, az egyházkerületekre vonatkozólag az egyházkerületi, az egyházegyetemre vonatkozólag az egyetemes egyházi pénzügyi bizottság és számvevőszék.
294. §.
A 293. §-ban említett szakbizottságok egyházi és
elnökeit és tagjait, kiknek számát a választó közgyűlés
rozza meg, az illető egyházkerületi, illetőleg egyetemes
gyűlés választja.
A pénzügyi bizottságoknak tagjai a kezelők és
őrök is.
295. §.

világi
hatáközellen-

A pénzügyi bizottság az egyházkerületre s illetőleg az
egyházegyetemre nézve a vagyon kezelése, ellenőrzése, épségben tartása és gyarapítása, a jövedelem folyósítása, a járulékok
kivetése és beszolgáltatása s a szükségletek fedezése érdekében megteszi mindazon szükséges intézkedéseket, melyek az
egyházközségi háztartásra nézve az egyliáztanács hatásköréhez
tartoznak (242., 262., 270. és 273. §§.). Ε minőségében az
egyházkerületi, illetőleg egyetemes közgyűlésnek előkészítő *és
végrehajtó közege s osztozik a felügyelete alatt álló kezelőkkel a felelősségben.
296. §.
A számvevőszék gyakorolja a felügyeleti, felülvizsgálati
és mindazon jogokat és kötelességeket, melyek a törvénynek
az egyházközségi s egyházmegyei háztartásra vonatkozó szakaszai szerint (271., 272., 277., 291. és 300. §§. v. ö. 315.
és 318—320. §§.) az egyházkerületi, esetleg az egyetemes
egyházi számvevőszékhez utaltatnak.
Intézkedéseiről az egyházkerületi, illetőleg egyetemes közgyűlésnek évenként kimerítő jelentést tesz.
297. §.
Az egyházkerületi, illetőleg egyetemes egyházi vagyon
kezelése s a kezelés közvetlen ellenőrzése végett az illető
közgyűlések pénztárosokat és ellenőröket választanak.
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born^m v^borom. Tieto sú pofahom na di§trikty diátriktuálny
a pofahom na generálnu cirkev generálny penaány vybor
a úctovná stolica.
§· 294.
Duchovnych a svetskych predsedov a údov odborn^ch
vyborov ν §. 293. spomenutycli, jejich£ pocef konvent volebny
urcuje, volí patricny diStriktuálny, pofaáne generálny konvent.
Manipulanti a kontrollori sú tieá údami penaán^ch vvborov.
§. 295.
Pena^ny vybor ohladom na diátrikt, pofaíne na generálnu cirkev ν záujme manipulovania majetku, jelio protidozorstva, jebo ν neporuSenosti udrZania a rozmnoáenia, döchodku
vtekania, rozvrhu a splácania príspevkov, a zaopatrovania potrieb, koná vSetky tie kroky, ktoré do oboru cinnosti
rady cirkevnej ohladom na hospodárenie cirkevnej obce (§§.
242., 262., 270. a 273.) prináleZia. V tejto jakovosti svojej
je ono pripravujúcim a v^konnym medzitkom konventu diátriktuálneho, pofaíüne generálneho, a berie podiel na zodpovednosti jeho dozoru podriaden^ch manipulantov.
§. 296.
Úctovná stolica vykonáva práva a povinnosti dozoru a
superrevísie, ako aj váetky tie, ktoré sú podla odsekov zákona
ο hospodárení cirkví a seniorátov (§§. 271.. 272., 277., 291.
a 300., srovnaj 315. a 318—320.) ku diátriktuálnej, prípadne
ku generálnej úctovnej stolici odkázané.
0 svojom pokracovaní podáva kaMorocne distriktuálnemu,
pofaíne generálnemu konventu zovrúbnu zprávu.
§. 297.
Patriőné konventy volia, cielom manipulácie majetku
diátriktnálneho pofazne generálneho, a cielom bezprostrednej
kontrolly manipulácie, pokladníkov a kontrollorov.
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227. §.
A szükséglet fedezésére megkívántató összeget kiveti az
egyházkerület az egyházmegyékre, az egyházegyetem az egyházkerületekre.
299.
Az érvényben levő kivetési kulcsnak megváltoztatása s
az egyházmegyékre, illetőleg egyházkerületekre kivettetni szokott évi járulékok fölemelése érdekében hozott közgyűlési
határozat, csak abban az esetben emelkedik jogerőre, ha ahhoz
az érdekelt egyházközségek többsége szavazatával hozzájárult.
300. §.
Az egyházkerületi kivetést sérelmesnek találó egyházmegye orvoslás végett birtokon kívül, az egyetemes egyházi
számvevőszékhez felebbezhet.
301.
Az egyházkerületi vagyonleltár és évi számadás egy-egy
hiteles másolata, felülvizsgálat végett, az egyetemes egyház
rendelkezésére bocsátandó, az egyetemes egyház vagyonállása
és évi számadása pedig hiteles másolatban az egyházkerületekkel közlendő.
302. §.
Ugy az egyházkerületek, valamint az egyházegyetem,
háztartásuk részletes szabályozását, a törvény korlátai közt alkotandó szabályrendelettel eszközlik.
303. §.
Az egyházkerület köteles püspökének tiszteletdíjat és
irodaátalányul, valamint irodavezetőjének díjazására, megfelelő
összeget utalványozni, miről szabályrendeletileg intézkedik.
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§. 227.
Ku zaokrytiu potrieb nevyhnutnú summu rozhodí distrikt
na senioráty, generálna cirkev na diStrikty.
§. 299.
Uzavretie konventuálne, vynesené ν záujme premenenia ν
platnosti jestvujúceho kl'úca poplatkovébo, a povysenia súétu
na senioráty, pofaáne na diStrikty obycajne rozvrhnutého,
stáva sa právoplatnym len ν tom pádé, jestli2e k tomu väcsina interessovan^ch cirkví lilasom svojím pristúpila.
§. 300.
Seniorát rozvrb distriktuálny ohladom seba urááliv^m
nachodiaci, mö2e extra dominium cielom odpomoáenia k úőtovnej stolici generálnej cirkve appellovai
§. 301.
Po jednom exemplári hodnoverného odpisu inventáru
diStriktuálneho majetku a rocitych úctov má byf cielom superrevísie generálnej cirkvi predostrety, v^kaz stavu majetku
a roöitych úctov generálnej cirkve ale ν hodnovernom odpise
s diStriktami sdeleny.
§. 302.
Upravidelnenie podrobnébo hospodárenia svojbo tak
distrikty, ako aj generálna cirkev vykonávajú ν medzách
zákona utvorif sa majúcimi úpravami.
§. 303.
DiStrikt je povinn^ svojmu biskupovi vykázaf cestny
plat a na kancelláriu, ako aj na platenie správcu jeho kancellárié, odpovedajúci súcef, co úpravami usporaduje.

Zákony synodálne.
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ÖTÖDIK CZÍM.
Az egyházi közalap.
304. §.
A magyarországi ág. hitv. evang. egyház egyeteme a
vallásszabadságot biztosító állami alaptörvény s az első egyetemes zsinat százados emlékére közalapot alkot.
305. §.
Az egyházi közalapnak czélja: hogy a magyarhoni ág.
hitv. evang. egyház egyetemének fejlődése, megerősödése, vallási, közművelődési és közjótékonysági intézményeinek fölvirágoztatása érdekében, anyagi támogatással való megvalósítását mozdítsa elő, mindazon intézkedéseknek, melyeknek
saját körükben való foganatosítására az egyházközségek, egyházmegyék és egyházkerületek a maguk erejéből képtelenek.
Czélja nevezetesen:
a ) oly szegény egyházak gyámolítása, melyeknek önálló
fennállását az egyetemes egyház érdeke követeli, ha fennállásuk sem a maguk erejéből, sem az egyházmegyei és egyházkerületi hatóságok anyagi támogatásával nem eszközölhető;
h) új egyházközségek, illetőleg missiók szervezésének és
fentartásának, főkép pedig a magyarországi ágost. hitv. evang.
egyház azon tagjai lelki gondozásának előmozdítása, kik az
anyaegyházközség oltalmától távol eső helyen laknak;
c;) egyházi, iskolai s emberbaráti, különösen evang. nőnevelő
és árvaintézetek felállításának és fentartásának és az ág. hitv.
evang. ifjúság hitünkben való oktatásának és vallásos nevelésének
előmozdítása, illetőleg eszközlése oly tanintézetekben, melyek
az ág. hitv. evang. egyház intézkedési jogköréhez nem tartoznak;
d) elöregedett, vagy hivataluk folytatására képtelenné vált
lelkészek s ezek özvegyei és árvái számára nyugdíjintézet
ezervezése és gyámolítása;
e) egyéb, a jelen szakasz kezdőpontjával összhangban álló
czélok előmozdítása.
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NÁZOV PIATY.
Vseobecny fond cirkevny.

§. 304.
Obecenstvo cirkve evanjelickej auggpurského vyznania
krajiny Uhorskej utvorí na storocnú pamiatkuzákladnéhoslobodu náboáenskú poisfujúceho zákona, a prvej generálnej
synody váeobecny fond cirkevity.
§. 305.
Cielom vüseobecného cirkevného fondu j e : aby ν záujme
v^vinu, sosilnenia a rozkvetu náboíenskych, vzdelanostitych
a dobrocinnych ustanovizní obecnej evanjelickej aug§purského
vyznania cirkve krajiny Uhorskej, napomáhal uskutocnenia
vsetkych tych ustanovení hmotnou podporou, ku jicháto ν áivot uvedeniu cirkevné obce, senioráty a diStrikty svojou silou
nie sú schopné. Jeho cielom j e menovite:
a) podporovanie takych chudobnych cirkví, ktor^ch samostatné trvanie záujem obecnej cirkve poáaduje, jestli ich
trvanie ani vlastnou silou, ani hmotnym podporovaním pravomocností seniorálnych a di§triktuálnych uskutocnené byf nemőZe;
b) napomáhanie zakladania a udráovania nov^ch cirkví,
pofaíne missií, hlavne ale duchovnej opatery tych údov cirkve
evanjelickej aug§p. vyznania krajiny Uhorskej, ktorí na vzdialen^ch od ochrany matky-cirkve miestach preb^vajú;
c) napomáhanie postavenia a udr2ovania cirkevnych, §kolskych a Íudomilnych, obzvlástne evanjelickych dievcensk^ch
vychovávacích ústavov a sirotincov, ako a j vyucovania evanjelickej mládeáe aug§p. vyznania ν naáej viere, a jej náboáenskej v^chovy, pofa^ne tejto prevedenie ν takych ucebn^ch
ústavoch, ktoré do právneho kruhu pösobenia cirkve evanjelickej augspurského vyznania neprináleáia;
d) utvorenie a podporovanie pensijného ústavu pre sostaretych alebo ku zastávaniu úradu svojho nesposobn^mi sa
stavsích farárov a ich vdova sirőt;
é) napomáhanie inych s pociatocnym bodom tohofo odseku ν súzvuku stojacich cielov.
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227.

§.

Az egyházi közalap jövedelme a következőkből áll:
a) Az egyházközségek részéről, tagjaik egyenes évi államadójának fél(V 8 ) százaléka erejéig beszolgáltatandó évi járulékokból.
Az egyházközségek a reájok e czimen kivetett járandóságok fedezéséről, a saját szükségleteik fedezésére a 250—258.
§-okban kijelölt összes források igénybevételével szabadon
intézkednek. Az egyháztagokra való egyházközségi kivetés, ha
az évi egyenes államadó alapján eszközöltetik, a 256—258.
§-okban foglalt intézkedések korlátai között foganatosítandó.
A közalaphoz való járulás kötelezettsége kiterjed a lelkészekre, tanárokra és tanítókra is.
A mely családfő évi egyenes államadója fél százalékának
húszszorosát a közalap javára egyszerre befizeti, az saját személyére nézve, a közalaphoz járulás kötelezettsége alól fölmentetik.
b) Kegyes adományokból és hagyományokból.
c) Az alaptőke kamataiból.
d) Egyéb rendkívüli bevételekből, melyeket az egyetemes
egyház a közalaphoz csatol.
307. §.
A létesítendő alaptőke javára fordíttatnak:
a) az első évben az összes jövedelem;
b) a második évtől fogva az alaptőke kamatainak húsz
( 2 0 % ) százaléka;
c) a családfők részéről évi egyenes államadójuk fél százalékának húszszorosa fejében befolyó összegek;
d) a tőke gyarapítására szánt adományok, hagyományok
és alapítványok.
308. §.
Az egyházi közalap kezelése, a járulékok kivetése, a tőkék
elhelyezése, az ellenőrzés gyakorlása és a segély kiosztása az
egyetemes közgyűlés által alkotandó szabályrendelet értelmében történik.
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§. 306.
Dőchodok v§eobecného cirkevného fondu pozostáva:
ά) ζ príspevkov roöitych zo stránky cirkevn^ch obcí po
v^sku pol (»/,) procenta rocitej direktnej §tátuej dane j e j údov
odvádzaf sa majúcich.
Cirkevné obce pofabom na zaokrytie pod tymto názvom
na ne vyhodenych poplatkov svobodne ustanovujú, do nároku
braním vsetkych pramefiov ν §§. 250—258. vyznaéen^ch.
Rozvrh cirkevny na údov, jestli2e sa koná na základe roéitej direktnej Státnej dane, má byf ν medzách ustanovení ν
§§. 256—258. obsazen^ch prevedeny.
Po^innosf prispievania ku vseobecnému fondu rozprestiera sa i na farárov, uöbárov a uéitelov.
Ktorá blava rodiny by ku dobru vgeobecného cirkevného
fondu odrazu dvadsafuásobn^ úbrn pol procenta svojej roéitej
direktnej δ tát η ej dane zaplatila, tá sa ohladom svojej osoby
od povinnosti prispievania ku vseobecnému fondu oslobodzuje.
b) zo zboánych milodarov a porucenství;
c) ζ úrokov základnej istiny;
d) ζ inych mimoriadnych príjmov, ktoré generálna cirkev
ku vseobecnému fondu pripojí.
§. 307.
Ku prospechu utvorif sa majúcej základnej istiny sa obrátia:
a) ν prvom roku cety dochodok;
b) poénúc od druhého roku dvadsaf procentov (20%)
úrokov základnej istiny;
c) summy, ktoré ζ dvadsafnásobného súhrnu pol procenta direktnej §tátnej dane zo strany hláv rodín vtekajú;
d) ku zveíadeniu istiny venované milodary, poruöenstvá
a základiny.
§. 308.
Manipulovanie vseobecného cirkevného fondu, rozvrhnutie
príspevkov, umiestnenie istín, vykonávanie profridozorstva a udelovanie podpör deje sa ν smysle úprav generálnym konventom
utvorif sa majúcich.
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227.

§.

A felsőbb egyházi kormányzó hatóságok kivetik, a 306.
§ - b a n meghatározott módon és mennyiségben fizetendő járulékokat, az alsóbb kormányzó hatóságokra; nevezetesen az
egyházegyetem az egyházkerületekre, ezek a kötelékükbe tartozó egyházmegyékre, ezek pedig a hatóságuk alá tartozó
egyházközségekre.
310. §.
A mely egyházközség járulékait pontosan be nem fizette
és mulasztását alapos okokkal nem igazolta, vagy a mely
egyházközség háztartási bajait más úton-módon is orvosolhatja,
a nélkül, hogy a közalap támogatását kellene igénybe vennie,
az a segélyezésből kizáratik.
311. §.
A szegény egyházak és iskolai tápintézetek javára g y a korlatban levő, gyülekezetenként és házanként való a d o m á n y gyűjtés ügye, a megváltozott viszonyoknak megfelelő, netán
szükséges szabályozás végett, az egyetemes közgyűlés hatáskörébe utaltatik.
HATODIK CZIM.
Az egyházi háztartásra vonatkozó intézkedések
végrehajtása.
312. §.
Az egyházközségek, egyházmegyék, egyházkerületek s
az egyházegyetem háztartásának a 2 2 4 — 3 0 3 . § § - o k értelmében
való rendezése 1896. évi január l - i g teljesen foganatosítandó.
A végrehajtás érdekében szükséges előleges intézkedések
a következő §§-okban foglalt intézkedések
figyelembevételével
1895. év végéig teendők meg.
313. §.
A 312. § - b a n foglalt rendelkezésekre való tekintettel, a felsőbb egyházi hatóságok az alsóbbakat részletes utasítással látják el.
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§. 309.
Vyssie spravujúce vrchnosti cirkevné rozvrhujú príspevky,
spősobom a súctom ν §. 306. urcen^m platif sa majúce, na
niá§ie spravujúce vrchnosti cirkevné; menovite: generálna
cirkev na distrikty, tieto na senioráty ku ich sväzku patriace,
tieto ale na cirkevné obce pod ich pravomocnosf prislúchajúce.
§. 310.
Ktorá cirkev (cirkevná obec) príspevky svoje nálezite nesplatila a zanedbanie svoje dole^itymi prícinami neospravedinila, alebo ktorá cirkev biedam svojim hospodárskym i inou
cestou a spősobom odpomöcf mö2e, bez toko £eby podporovanie zo strany v§eobecného í'ondu do nároku vziaf prinútená
bola, vytvára sa ζ podporovania.
§. 311.
Záleíitost sbierania zvycajitych milodarov po cirkvách
a domoch ku prospechu chudobnych cirkví a skolskych
alumnií odkazuje sa cielom zmenen^m pomerom zodpovedajúceho ásnád potrebného upravidelnenia do kruhu éinnosti
generálneho konventu.
NÁZOV SIESTY.
Exekvovanie ustanoveni na cirkevné hospodárenie sa vzfahujúcich.

§. 312.
Usporiadanie cirkevného hospodárenia cirkevnych obcí,
seniorátov, diátriktov a generálnej cirkve vo smysle §§. od
2 2 4 — 3 0 3 . má byf do 1-ho januára r. 1896. úplne do áivota
uvedené.
Predbe2né ν záujme exekucie potrebné ustanovenia majú
byt do povahy bratím ν nasledujúcich §§-och obsa^enych
ustanoveni do konca roku 1895 vykonané.
§. 313.
Ohladom na nariadenia ν §. 312. obsaáeué vy§§ie vrchnosti cirkevné dávajú niásím zovrubné (podrobné) úpravy.
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227.

§.

A közalapra való intézkedés, az alap létesítését illetőleg,
a zsinati törvények szentesítését követő évben lép életbe;
a végrehajtás szabályozása az egyetemes közgyűlésre bízatván.
315. §.
Az egyházi vagyonnak leltározása, a leltáraknak megerősítése s a felsőbb egyházi hatóságokhoz való beszolgáltatása
(240. §., 291. §., 301. §.) az összes politikai községeknek,
pusztáknak és telepeknek valamelv egyházközségbe való bekebelezése (234. §.), továbbá az egyházközségek költségelőirányzatainak és zárszámadásainak egyöntetű elkészítése végett
szükséges intézkedéseket az egyházegyetem, az egyházkerületek
közvetítésével azonnal megteszi s a szükséges nyomtatványokról is gondoskodik.
316. §.
Az egyházközségi tagok részéről fizetendő járulékok kivetése végett az egyházmegyék intézkednek az iránt, hogy az
egyes egyházközségekben, a törvény szerinti kivetés alapjául
szolgáló adatok pontosan és hitelesen beszereztessenek, ezek
alapján az 1896-ik évi kivetés és költségelőirányzat 1895.
végéig elkészüljön s erről az egyházmegyei számvevőszékek
az esperesek útján értesíttessenek.
317. §.
A lelkészek fizetésének összeírása iránt az egyházmegye
intézkedik s e végre 10 évi átlag alapján meghatározza a
terményekben, szolgálmányokban, palástdíjakban, haszonélvezetekben és egyéb, nem készpénzben járó illetmények értékét.
318. §.
A
lakáson
tekintve
hogy a

mely egyházközségben a lelkész díjazása, tisztességes
és kerten kívül nem megy 800 frtra s a viszonyok,
az egyházközség anyagi erejét, annyira kedvezők,
fizetésemeléssel járó új teherviselés elrendelhető : ott
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§· 314.
Ustanoveiiie, vzfahujúce sa na vseobecny fond dotyéne
jeho utvorenia, vstúpi do zivota ν najbliááí rok po potvrdení
zákonov synodálnych; upravidelnením vykonu poveruje sa
generálny konvent.
§. 315.
Generálna cirkev prostredníctvom distriktov bez odkladu
porobí potrebné poriadky cielom inventovania cirkevného majetku, potvrdenia a odovzdania inventárov vyssím cirkevnym
vrchnosfam, (§. 240., §. 291., §. 301.) vtelenia vesker^ch
politickych obcí, pustatín a osád do nektorej obce cirkevnej
(§. 234.) dalej cielom jednostajného vyhotovenia rozpoötov a
závereén^ch úötov obcí cirkevnych, a obstaráva potrebné
tlacivá.
§. 316.
Cielom rozvrhu príspevkov, kroz údov cirkví platif sa
majúcich, senioráty pokroßia ohladom toho, aby ν jednotlivych obciach cirkevnych dáta, zákonitémn rozvrhu za základ
slúáiace, správne a hodnoverne zaobstarané boly, na základe ty-chto rozvrh a rozpocef na rok 1896. do konca roku
1895. sa zhotovil a ο tomto seniorálne úctovné stolice cestou
seniorov upovedomené boly.
§. 317.
Ohladom popisu platov farárskych seniorát pokracuje a
ζ tej príciny na základe priemeru desafroöného uríí hodnotu
patriéností ν prírodninách, sluáebnosfach, Stólach, ú2itkoch a
ν inom, nie ν hotovosti pripadajúcich.
§. 318.
V ktorej cirkvi plat farára krem pocestného bytu a zahrady nevynáSa osemsto zlatych a pomery ohladom na hmotnú
moánosf cirkve sú na tolko priaznivé, í e snásanie nového
bremena, s pozdviáením platu spojeného, naloáené byf móáe:
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az egyházmegye határozatával a lelkészi fizetés 1896-tól fogva
a 800 frt minimalis összeg erejéig javítandó.
Ha ezen határozatot az illető egyházközség sérelmesnek
találja, ügyét az egyházkerületi s ettől az egyetemes közgyűléshez felehbezheti; köteles azonban ebbeli szándékát, a határozat kézbesítésétől számítva, 30 nap alatt az illetékes esperesnél bejelenteni, mit ha elmulaszt, felebbezési joga megszűnik
s a határozat jogerejűvé válik.
319. §.
A mely egyházközség saját erejéből nem képes a lelkészi
fizetést, 800 frtra kiegészíteni, arra nézve a viszonyoknak minden oldalról való megvizsgálása után, az illetékes egyházmegye
véleményes jelentést tesz az egyházkerületi közgyűlésnek, mely
döntő határozatra van hivatva abban a kérdésben, hogy az
illető egyházközségnek önálló fentartása, az egyetemes egyház
magasabb érdekében, szükséges-e vagy sem?
Ha önállóságában való fentartását az egyházkerület szükségesnek találja, akkor az egyházmegye — föltéve, hogy a
hiányzó összeget más úton pótolni, vagy a lelkészi és tanítói
hivatalnak egy személyben egyesítésével a bajon segíteni nem
lehet — a törvény által kijelölt úton, a közalap segélyezését
veszi igénybe.
Ha ily egyházközségben a lelkészi hivatal időközben m e g üresedik, annak betöltése az eddigi díjazás mellett is eszközölhető abban az esetben, ha az illetékes egyházkerület a közalapból való segélyezést szükségesnek jelentette ki.
320. §.
Oly egyházközségekben, melyeknek önálló fentartását az
egyházkerület, az egyházmegye jelentése alapján szükségesnek
nem tartja s a melyek a lelkészi fizetést a maguk erejéből
kiegészíteni nem képesek: az egyházmegye intézkedik, hogy
a lelkészi hivatal megüresedés esetében többé be ne töltessék;
hanem az egyházközség, lelkészi gondozás tekintetében a leg-
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tam má byf plat farára poénúc od roku 1896-ho 11a minimálnu summu 800 zlatych uzavretíin seniorátu napraven^.
Jestli toto uzavretie patricná cirkevná obec pre seba
uráálivym byf povazuje, móíe zále^itosf svoju na diStriktuálny
a od tohoto na generálny konvent appellovaf; povinná je vsak
tento svoj úmysel poéítajúc za 30 dní od dorucenia uzavretia
u patriéného seniora oznámif, co jestli zameáká, jej appellaéné
právo prestane a uzavretie právoplatnym sa stane.
§. 319.
Ktorá cirkev nenie vstave zo svojich síi plat farára do
800 zlatych doplnif, ohladom tolio patriőny seniorát po vsestrannom prezkúmaní pomerov mienku podá di§triktuálnemu
konventu, ktor^ je k rozhodnému uzavretiu povolany- ν tej
otázke, éi je samostatné udráanie patricnej cirkve vo vySSom
záujme generálnej cirkve potrebné a éi nie? Ked£e jej samostatné udrZanie diátrikt za potrebné uzná, predpokladajúc 2e
chybujúcu summu inou cestou nahradif, alebo spojením farárskeho a uéitelského úradu ν jednej osobe veci odpomo£ené
byf nemő£e, seniorát bere do nároku podporu vseobecného
fondu cestou zákonom vyznaéenou.
Jestli sa ν takejto cirkvi úrad farársky medziéasne
uprázdni, tohoZe zaplnenie mőáe byf aj pri doterajSom plate
prevedené ν tom pádé, jestli patriőny di§trikt podporu zo
vseobecného fondu za potrebnú vyhlásil.
§. 320.
V takych cirkvách, jejichá samostatné udrZanie distrikt
na základe zprávy seniorátu za potrebné nedráí, a ktoré plat
farára svojimi silami doplnif ν stave nie sú, seniorát zakrocuje, 2eby farsky úrad ν pádé jeho uprázdnenia viacej zaplven^ nebol; ale aby cirkev ζ okiadu opatery duchovnej ku
najprimeranejiej, ku nej dia moánosti blízko leáiacej matke-
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alkalmasabb, hozzá lehetőleg közel eső anyaegyházközségbe
beolvasztassék, esetleg egy hasonló viszonyok közt levő egyházközséggel egyesíttessék.
Ebben az esetben a két érdekelt egyházközség közötti
viszony rendezése, az egyházmegye közbejöttével, egyesség
s esetleg egyházmegyei határozat útján eszközlendő.
Az egyházmegyének mindezen intézkedései csak az illetékes egyházkerület jóváhagyásával emelkednek érvényre.
Az érdekelt egvházközségek, ha az egyházkerület határozatát sérelmesnek tartják, ügyöket az egyetemes közgyűléshez
felebbezhetik; kötelesek azonban ebbeli szándékukat, a sérelmesnek talált határozat kézbesítésétől számítva 30 nap alatt
bejelenteni, mit ha elmulasztanának, a határozat jogereje többé
meg nem támadható.
321. §.
A mely egyházközségben a lelkészi hivatal megszűnik,
az egyházközség tagjainak megadóztatása, a mennyiben a kivetés alapja megengedi, továbbra is érvényben marad.
A jövedelemnek az a része, mely a szükségletek fedezésére nem okvetlenül szükséges, arra a czélra tőkésítendő,
hogy idővel a lelkészi hivatalnak újra felállítása lehetővé váljék.
322. §.
Az esperesek, esetleg helyetteseik kötelesek a lelkészi és
tanítói hivatal megüresedése esetében, az egyházközségekben
személyes befolyásukkal oda hatni, hogy az egyházközségi
tagokat, a lelkész és tanító érdekében terhelő földművelési
munkák és személyes szolgálmányok, készpénzben lerovandó
megfelelő egyenérték alapján megváltassanak.
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cirkvi pripojená, prípadne s jednou ν podobn^ch pomeroch sa
nachodiacou cirkvou sjednotená bola.
V tomto pádé má sa pomer medzi dvoma interessovan^mi
cirkvami prostredníctvom seniorátu cestou vyrovnania a prípadne uzavretím seniorálnym usporiadaf.
YSetky tieto ustanovenia seniorátu len vtedy dojdú k
platnosti, ked ich diátrikt potvrdí.
Interessované cirkve, jestliáe uzavretie diátriktuálne pre
seba za urá^livé povaáujú, mő2u zále2itosf svoju na generálny konvent appellovaf; po vinné sú ale tento svoj úmysel,
od doruőenia uzavretia za uráálivé pova^ovanébo 30 dní poöítajúc, oznámif, co jestli by zame§kaly, právoplatnosf uzavretia
viacej nemö2e byf napadnutá.

§. 321.
Y ktorej cirkvi úrad farsky prestane, tam odanenie údov
cirkevn^ch, nakolko to základ rozvrhu dovolí, i na dal ej ν
platnosti sotrvá. Tá éiastka dochodku, ktorá je ku zaokrytiu
potrieb nie nevyhnutne potrebná, má byf ku tomuto cielu
sjistinovaná, aby casom postavenie farského úradu na novo sa
umoánilo.
§. 322.
Seniori, alebo ich námestníci sú ν pádé uprázdnenia farárskych a ucitelsk^ch úradov povinní, osobitym svojím vplyvom ν cirkvách na to doliehaf, aby ν záujme farára a uéitela
údov cirkve obfaáujúce rolnícke práce a osobné sluáebnosti,
na základe zodpovedajúceho aequivalentu ν hotovosti splácaf
sa majúcelio, vymenené boly.

HATODIK RÉSZ.
AZ

EGYHÁZI

TÖRVÉNYKEZÉS.

ELSŐ CZÍM.
Az egyházi törvénykezésre tartozó ügyek.
323. §.
Az egyházi törvénykezés az egyházi vétségekre és a
329. §-ban meghatározott vitás ügyekre terjed ki.
324. §.
Egyházi vétséget követ el azon egyházi tisztviselő:
a) a ki egyházunk hitvallásával ellenkező tant hirdet;
B) a ki tettel vagy mulasztás által az ág. hitv. evang.
egyháznak az ország törvényeiben gyökerező jogait és szabadságait veszélyezteti;
c) a ki az egyház törvényeit, törvényes szabályrendeleteit,
egyéb szabályzatait vagy jogerős határozatait szándékosan
megszegi;
d~) a ki hivatalával visszaél, hivatalos kötelességét m e g tagadja, szándékosan vagy vétkes gondatlanságból elmulasztja,
vagy pedig hivatalos kötelességei teljesítésében nagyobb mérvű
hanyagságot vagy rendetlenséget követ el;
e) a ki az egyház ügyeiben való szabad közreműködés
jogát vagy tisztviselői állását a magyar király, a magyar haza
és a magyar nemzet ellen izgatásra használja fel;
f ) a ki az egyház békéjét saját egyházunkbeliek vagy
más vallásúak elleni izgatással veszélyezteti vagy viszály előidézése által zavarja;
g ) a ki az egyházi felsőség iránt nagyobb mérvű engedetlenséget vagy tiszteletlenséget tanúsít;
/i) a ki magaviseletével a közerkölcsiséget sérti, vagy a
kinek magaviselete hivatalának jellegével össze nem fér;

ŐIASTKA

SŰDOBNÍCTVO
NÁZOV

SIESTA.

CIRKEVNÉ.
PRVY.

Κ súdobnictvu cirkevnému prislúchajuce zálezitosti.

§. 323.
Súdobníctvo cirkevné rozprestiera sa na cirkevné (kanonické) priestupky a na sporné zálezitosti ν §. 329. urcené.
§. 324.
Cirkevny priestupok spácha ten cirkevny úradník:
a) ktory vierovyznaniu cirkve nasej odpornú náuku zvestuje;
δ) ktorú skutkom alebo premeskaním znebezpeéuje cirkve
evanjelickej augspurského vyznania ν zákonocli krajinskych
zakorenené práva a svobody;
c) ktoity zúmyslne prestupuje zákony, zákonné statúty,
iné ustanovizne, alebo právoplatné uzavretia cirkevné;
d) ktory svoj úrad naduíije, povinnosf úradnú odopre
zúmyslne, alebo hrieSnou nebedlivosfou premeská, alebo pri
plnení svojicb úradnyeh povinností nedbalosf vaéáej miery,
alebo neporiadok spácha;
e) ktory právo svojho svobodného spolupősobenia ν záletosfach cirkve, alebo svoje úradnícke postavenie k popudzovaniu proti uhorskému královi, uhorskej vlasti a uhorskému
národu pouáíva;
f ) ktory pokoj cirkve poburovaním proti na§ím vlastnym
spoluveriaciai alebo proti inoveriacim znebezpeöuje, alebo vyvolaním roztrzitostí rusí;
g) ktory proti vyssej vrchností cirkevnej väß§ej miery
neposlusnosf alebo neúctu prejavuje:
li) ktory svojím chovanim sa uráZa verejnú mravnosf,
alebo jehoZ drZanie sa s rázom úradu jeho sa nesrovnáva;
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t) a ki
cselekvényt
művelődési,
szempontból

az állam büntetőtörvényeinek súlya alá eső oly
követ el, mely az egyház vallási, erkölcsi, közrendtartási és jogi feladatai érdekében, egyházi,
is büntetendő.
325. §.

Az egyházi vétségekre megszabott törvénykezési útra tartozik, ha a lelkész, tanár vagy tanító oly foglalkozást űz, mely
állásával vagy hivatásával össze nem fér.
326. §.
Az egyházi vétségek büntetései:
a) itéletileg kimondott feddés;
b) 500 frtig terjedhető pénzbüntetés;
c) elmozdítás a hivataltól;
d) a hivataltól való elmozdítás és egyszersmind képtelenné nyilvánítás minden egyházi és iskolai hivatal viselésére.
Hogy ezen büntetések közül melyik alkalmaztassák, azt
a vétség nagyságához, netáni ismétléséhez s a súlyosító és
enyhítő körülményekhez mérten, a bíróság határozza meg.
Pénzbüntetés alkalmazása esetében, kimondandó egyúttal
az ítéletben, hogy megfizetésének elmulasztása a 441. §-ban
említett következményekkel jár; oly esetekre nézve pedig,
melyekben a pénzbüntetés nem az illetőnek fizetéséből hajtatik
be, megállapítandó egyszersmind a határidő, melynek elteltével
az ily esetekre vonatkozólag a 441. §-ban meghatározott
következmény beáll.
A pénzbüntetés az egyházi közalaphoz (304. §.) csatoltatik.
327. §.
Azon körülmény, hogy valamely vétség nemcsak az egyházi, de az állami törvényekbe is ütközik, az egyházi bíróság
eljárására nincs befolyással s az egyházi bíróságok jogosítva
vannak a 324. §-ban felsorolt ügyekben, tekintet nélkül az
állami bíróságok eljárására s annak eredményére, saját törvé-
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i) ktory pod gtátne trestné zákony spadajúci taky skutok spácha, ktory ν záujme náboáenskych, mravn^ch, v§eobecne vzdelanostnych, poriadkovych a právnych úloli cirkve,
aj zo stanoviska cirkve trestany byf má.
§. 325.
Na cestu súdobníctva pre cirkevné priestupky urüfeného
patrí, ked farár, uöbár a uöitel také zamestknanie prevádza,
ktoré sa s jeho postavením a povolaním nesrovnáva.
§. 326.
Treaty priestupkov cirkevnych sú:
a) vyrokom vyslovené pokarhanie;
b) trést pena^ity po vysku 500 zl.;
c) odstránenie ζ úradu;
d) odstránenie ζ úradu a spolu za neschopného vyhlásenie k vedeniu kaZdého cirkevného i skolského úradu.
2e ktory- ζ t^chto trestov upotrebeny mai by byf, to
urcí súd primerane velkosti priestupku, jeho snácf opätovaniu
sa a dia obfa^ujúcich a nlavujúcich okolnosti.
V pádé upotrebenia peiía^itej pokuty, má byf spolu vyrokom vyslovené, 2e zameskanie platenia spojené je s následkami ν §. 441-vom spomenutymi; ohladom tych pádov ale,
ν ktor^ch penaíit^ trést nie ζ platu patricného sohnaty b^va,
pod jednym ustanovená byf má aj lehota, po ktorej uplynutí
vzfahom na takéto pády ν §. 441-vom urcen^ následok nastúpi.
Peftazitá pokuta k u vseobecnému cirkevnému fondu sa
pripojí (§. 304.).
§. 327.
Tá okolnosf, ze nektory priestupok nielen do cirkevnych,
ale aj do Státnych zákonov zavadí, nerná vplyvu na pokraéovanie cirkevného súdu a súdy cirkevné sú oprávnené ν
zále^itosfach ν §. 324. vypocítanych bez ohladu na pokraéovanie státnych súdov a jeho vysledku, dia vlastn^ch zákonov
Zákony synodálne.

12
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nyeik szerint függetlenül eljárni s Ítéletet hozni; ha azonban
az egyházi biróságok az ügy érdekében szükségesnek tartják,
az eljárást mindaddig függőben hagyhatják, míg az állami biróságok jogerejű végleges határozatot nem hoztak.
328. §.
A 324. §. súlya alá nem eső, azonban az egyház t ö r vényes rendbe ütköző oly csekélyebb kötelességszegések,
melyekre nézve az egyházi felsőbbség figyelmeztetése vagy
rendreutasítása sikertelennek mutatkozott, Írásbeli megintéssel
vagy 50 frtig terjedhető pénzbirsággal büntetendők.
Ezen rendbüntetési jognak miként való gyakorlása iránt
az egyházkerületi közgyűlések szabályrendeletben intézkednek.
329. §.
Az egyházi törvénykezési eljárásra tartoznak az egyházi
közigazgatás terén felmerült következő vitás ügyek:
a) egyházak vagy egyházmegyéknek elválását és szövetkezését illető vagy abból eredő vitás kérdések;
b~) egyházi testületeknek az egyházi viszonyból származó
keresetei;
c) az egyházi tisztviselők s esetleg azok örökösei által vagy
ellen, hivány vagy hivatali viszony alapján indított keresetek;
d) az egyháztagoknak az egyház vagy egyházi tisztviselők
ellen az egyházi viszonyból eredő s őket egyénileg érdeklő
ügyekben indított keresetei;
e) az egyházközségi gyűlések illetőségéhez tartozó választások és felsőbb egyházi tisztviselőkre megejtett szavazások
érvényessége ellen beadott keresetek;
/ ) egyházi tisztviselők ellen a hivatal viselésére való képtelenség miatt, a hivataltól felmentés iránt indított keresetek;
g) valamint egyáltalában az egyházi közigazgatás terén
felmerült mindazon vitás ügyek, melyek az egyházmegyei,
egyházkerületi vagy egyetemes közgyűlések által, esetről-esetre,
az egyházi törvénykezési eljárásra utaltatnak.
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neodvisle pokraßovaf a vyrok vynásaf; jestli ale súdy cirkevné ν záujme veci za potrebné dr2ia, mózu svoje pokracovanie aá do tedy zavisnutym nechaf, k^m súdy státne
právoplatné konecné uzavretie nedonesú.
§. 328.
Pod farchu §. 324. nepadajúce, avsak do zákonného poriadku cirkevného zavadiace také mensieho vyznamu narusenia
povinností, ohladom ktorych upozornenie alebo kporiadku upravenie vrchnosti cirkevnej neviedlo k cielu, trescú sa písomnym
napomenutím, alebo peíiaznou pokutou po v^sku 50 zlatych.
Ohladom spösobu vykonávania tohoto práva trestania
neporiadku pokrocia statutámi distriktuálne konventy.
<

«

§. 329.

Do oboru cirkevného sudobného pokracovania prináleáia
na poli administrácie cirkevnej vyskytnuvsie sa nasledujúce
sporné záleáitosti:
a) rozlúcenia alebo slúcenia sa cirkví (cirkevnych obcí)
a seniorátov sa tykajúce, alebo ζ toho vzniklé sporné otázky;
b) 2aloby korporácií cirkevnych ζ pomeru cirkevného pochádzajúce;
c) kroz úradníkov cirkevnych a prípadne kroz ich dedicov, alebo proti ním, na základe vokatora lebo pomeru úradného pozdvihnuté áaloby;
d) 2aloby údov cirkevnych proti cirkvi. alebo úradníkom
cirkevnym ν záleáitosfach ζ pomeru cirkevného pochádzajúcich a ich osobne sa tykajúcich pozdvihnuté;
e) 2aloby zadané proti platnosti ku patricnosti cirkevnych
konventov prináleáajúcich volieb a hlasovania na vy§sích cirkevnych úradníkov prevedeného;
f ) pre nesposobnosf k vedeniu úradu proti úradníkom
cirkevnym ohladom ich osvobodenia od úradu pozdvihnuté zaloby;
g) ako aj vöbec na poli administrácie cirkevnej sa vyskytnuvsie v§etky tie sporné záleáitosti, ktoré seniorálnymi,
distriktuálnymi lebo generálnymi konventy ζ pádu na pád k
pokracovaniu cirkevno-súdobnému odkázané boly.
10*
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330. §.
Az egyházi vétség (324. §.) büntethetősége annak elkövetésétől számítva 3 év alatt évül el, ha a vádlott ezen idő
alatt újabb egyházi vétséget el nem követett. Ha azonban az
egyházi vétség az állami büntetőtörvényekbe is ütközik, s
ezen törvények szerint az elévülés 3 évnél hosszabb idő alatt
áll be, ez esetben az elévülés idejére nézve az állami büntető
törvények intézkedései irányadók.
331. §.
A 329. §. a), í), c), d \ g), alapján indítható keresetek
azon idő alatt évülnek el. mely azokra nézve az egyházi t ö r vények vagy szabályrendeletekben meg van állapítva; ennek
hiányában az elévülés kifogásának hely nem adható.
A 329. §. e) pontja esetében a kereset 15 nap alatt
nyújtandó be, azon naptól számítva, melyen a megtámadott
választás vagy szavazás történt.
A 329. §. / ) pontja esetében elévülésnek nincs helye.
332. §.
A 330. és 331. §§-ban szabályozott elévülést megszakítja
a panasznak az illetékes egyházi hatóságnál beadása vagy a
vétség tárgyában tett hatósági intézkedés; az állam törvényei
szerint is büntetendő cselekvényekre nézve pedig, ezenkívül
az eljárásnak az állami hatóságnál megindítása.

MÁSODIK CZÍM.
Az egyházi bíróságok.
/. Fejezet.

A bírósági

szervezet.

333. §.
A magyarországi ág. hitv. evangelikus egyház, bírói hatalmát egyházi törvényszékei által gyakorolja.
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§. 330.
Trestatelnosf priestupku cirkevnélio (§. 324.) od spáchania jeho 3 roky po&'tajúc zastarne, jestli ob2alovan^ pod
t^mto ßasom novy cirkevny priestupok nespácbal. Jestli v§ak
priestupok cirkevny aj do átátnych trestnych zákonov zavadil a dia tychto zákonov zastarenie od 3. rokov ν dlhäom
case nastúpi, ν tomto pádé ohladora casu zastarenia, ustanovenia Státneho trestného zákona sú smerodajn^mi.
§. 331.
Na základe §. 329. a), b), c), d), g) pozdvtéitelné áaloby
pod tymto casom zastarejú, ktory ohladom nich ν zákonoch
alebo Statútoch cirkevnych je ustáleny; ν nedostatku tohoto
námietke zastarenia miesto dané byf nemő2e.
V pádé bodu é) §. 329. má sa obZaloba pod 15 dfiami
zadat, od toho díia poöítajúc, ν ktorom sa napadnutá volba
lebo napadnuté hlasovanie dialo.
V pádé f ) bodu §. 329. zastarenie miesta nemá.
§. 332.
V §§. 330. a 331. upravidelnené zastarenie pretrhne
zadanie ísaloby u patriénej cirkevnej vrchnosti, alebo ν záleZitosti priestupku ucinené zakroßenie vrchnostenské; ohladom
ale i dia státnych zákonov trestaf sa majúcich cinov, mimo
tohoto, zapoéatie pokracovania pri vrchnosti Státnej.

NÁZOV DRUHY.

Sudy

cirkevné.
Hlava I.

Sriadenie

súdu.

§. 333.
Cirkev evanjelická augspurského vyznania krajiny Uhorskej vykonáva svoju sudcovskú moc kroz svoje konsistoria
(súdne stolice) cirkevné.
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3S4. §.
Egyházi törvényszékek:
a) az egyházmegyei törvényszék;
b) az egyházkerületi törvényszék;
c) az egyetemes egyházi törvényszék.
335. §.
Az egyházmegyei törvényszék tagjai: az egyházmegyei
felügyelő és esperes mint elnökség, továbbá 10 közbiró, kik
közül 4 a világiak, 4 a lelkészek közül s 2 a tanári vagy
tanítói karból választatik és végül a jegyző.
Az egyházmegyei törvényszék közbiráit és jegyzőjét 6 évre
az egyházmegyei közgyűlés választja s a mennyiben a 6 évi
időszak alatt szükségessé válnék, a hiányzó tagok helyett a
6 évből hátralévő időre új tagokat választ.
Az első 3 év leteltével a közbirák fele kilép, mi felett
sorshúzás h a t á r o z ; az így kilépett közbirák újra megválaszthatok.
336. §.
Az egyházmegyei törvényszék a két elnökből, akadályoztatásuk esetében, a választás sora szerint következő s őket
helyettesítő világi s egyházi közbiróból, továbbá 1 világi, 1 lelkészi és 1 tanári vagy tanítói közbiróból s a szavazat nélküli
jegyzőből álló tanácsban határoz s üléseit, sürgősebb esetek
kivételével, rendszerint az egyházmegyei közgyűlés alkalmával
tartja.
337. §.
Az egyházkerületi törvényszék tagjai: a püspök és az
egyházkerületi felügyelő, mint elnökség, továbbá 12 közbiró,
kik közül 5 a világiak, 5 a lelkészek, 2 a tanárok vagy tanítók
sorából választatik és végül a jegyző.
Az egyházkerületi törvényszék közbiráit és jegyzőjét a
335. §-ban meghatározott időre, az egyházkerületi közgyűlés
választja s eszközli szükség esetében a 335. §. szerint a
kiegészítést.
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§. 334.
Konsistoria cirkevné sú:
a) konsistorium seniorálne;
l·) konsistorium distriktuálne;
c) konsistorium generálne.
§. 335.
Üdami konsistoria seniorálneho sú: dozorca seniorálny a
senior ako predsedníctvo, dalej 10 obecnych sudcov, ζ ktorych 4. zo svetskych, 4. ζ farárov a 2. ζ ucbárskeho lebo
ucitelského stavu sa volia a konecne notár.
Obecnych sudcov a nótára seniorálneho konsistoria volí
konvent seniorálny na sesf rokov, a nakolko by to pod casom
6 rokov potrebné bolo, volí na miesto chybujúcich údov, nov)vch údov na cas zo 6 rokov zb^vajúci.
Po uplynutí prv^ch 3. rokov vystúpi polovica obecnych
sudcov konsistoriálnych, nad cím fahanie losu rozhoduje; takto
vystúpení sudcovia znovu volení byf mő2u.
§. 336.
Konsistorium seniorálne uzaviera ν senáte, záleáajúcom
ζ dvoch predsedov, ν pádé preká2ky tycl)2e ζ nahradzujúcebo ich svetského a duchovnébo obecného sudcu, podla poriadku vyvolenia nasledujúceho, dalej ζ 1. svetského, 1. farárskeho a 1. ucbárskeho lebo uöitelského obecného sudcu a
lilás nemajúcebo nótára, a svoje zasadnutia, súrnejsie pády
vynímajúc, obycajne pri príleíitosti konventu seniorálneho vydráiava.
§. 337.
Udami konsistoria distriktuálneho sú: biskup a dozorca
diStriktuálny ako predsedníctvo, dalej 12. obecní sudcovia, ζ
ktorych 5 zo svetskych, 5 ζ farárov, 2. ζ ucbárov lebo ucitelov sa volia a konecne notár.
Obecnych sudcov a nótára distriktuálneho konsistoria
na cas ν §. 335. urceity volí konvent diStriktuálny a ν
pádé potreby prevádza doplnenie podla §. 335.
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338.

§.

Az egyházkerületi törvényszék a két elnökből, — akadályoztatásuk esetében, a választás sora szerint következő
s őket helyettesítő világi és egyházi közbiróból, — továbbá
két világi, két lelkészi és egy tanári vagy tanítói közbiróból
és a szavazat nélküli jegyzőből álló tanácsban határoz s üléseit,
sürgősebb esetek kivételével, rendszerint az egyházkerületi
közgyűlés alkalmával tartja.
339. §.
Az egyetemes egyházi törvényszék tagjai: az egyetemes
felügyelő és a hivatalánál fogva legidősebb püspök, mint
elnökség, továbbá 20 közbiró, még pedig nvolcz a világiak,
nyolcz a lelkészek s négy a tanárok sorából és végül a jegyző.
Az egyetemes egyházi törvényszék közbiráit — minden
kerületből egyenlő számmal — és jegyzőjét a 335. §-ban m e g határozott időre, az egyetemes közgyűlés választja s esetleg
eszközli a 335. §. megfelelő alkalmazása mellett, a kiegészítést.
340. §.
Az egyetemes törvényszék a két elnökből — akadályoztatásuk esetében, a választás sora szerint következő s őket
helyettesítő világi és egyházi közbiróból, —továbbá három világi,
három lelkészi és egy tanári közbiróból s a szavazat nélküli
jegyzőből álló tanácsban határoz. Ε tanácsban minden kerületből legalább egy bírói tagnak jelenléte szükséges és üléseit,
sürgős esetek kivételével, az egyetemes közgyűlés alkalmával
tartja.
341. §.
Az egyházi törvényszéknél a meghatározott számnál sem
több, sem kevesebb tag nem vehet részt az eljárás és határozathozatalban. Az elnökség a bírákat megválasztatásuk sorrendje szerint köteles behívni.
A megjelenésben akadályozott törvényszéki tag, köteles
ezt az elnökségnek kellő időben bejelenteni.
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§. 338.
Konsistorium diStriktuálne uzaviera ν senáte, záleáajúcom
ζ dvoch predsedov, ν pádé p r e k á i k y tych£e ζ nahradzujúceho ich svetského a duchovného obecného súdcu, podla
poriadku vyvolenia nasledujúceho, dalej ζ dvoch svetskych,
ζ dvoch farárskych a jednoho ucbárskeho lebo ucitelského
obecného sudcu a hlas nemajúceho nótára, a svoje zasadnutia,
súrnejSie pády vynímajúc, obyéajne pri príle^itosti konventu
distriktuálnebo vydráiava.
§. 339.
Údami konsistoria generálneho sú: generálny dozorca a
dia úradu najstarsí biskup, ako predsedníctvo, dalej 20.
obecní sudcovia, asíce ősmi zo svetskych, ösmi ζ farárov a
Styria ζ ucbárov, a koneCne notár.
Obecnych sudcov generálneho konsistoria — ν rovnom
pocte ζ kaásdélio di8triktu — a nótára, na <5as ν §. 335 uréeny,
volí konvent generálny, a prípadne prevádza doplnenie pri
zodpovedajúcom upotrebení §. 335.
§· 340.
Konsistorium generálne uzaviera ν senáte, záleiíajúcom
ζ dvoch predsedov, ν pádé p r e k á i k y tychze ζ nahradzujúceho ich svetského a duchovného obecného sudcu, podla
poriadku vyvolenia nasledujúceho, dalej ζ troch svetskych,
troch farárskych a jednoho ζ ucbárskeho obecného sudcu a
blas nemajúceho nótára. V tomto senáte potrebná je prítomnosf najmien jednoho sudcu ζ kaMého diátriktu, a svoje zasadnutia, surné pády vynímajúc, pri príleZitosti konventu
generálneho vydr2iava.
§. 341.
V konsistoriume pri pokracovaní a donááaní uzavretia, nemőíe
ani viac, ani menej údov podiel braf, neáli je pocef urceny.
Predsedníctvo je povinné sudcov dia radu ich volby svolávaf.
V ustanovení sa prekazeny úd konsistoria povinny je
predsedníctvu to ν pravy éas oznámif.

186

A rendes jegyző akadályoztatása esetében, jegyzőt az
elnökség helyettesít.
Az elnökség minden pernek előadót rendel a közbirák
sorából·
Az egyházi törvényszékhez vagy az elnökséghez intézett
minden beadvány átvételére, az egyházmegyei és egyházkerületi
törvényszéknél az egyházi elnök, az egyetemes törvényszéknél
a világi elnök illetékes.
Az egyházi törvényszékeknél a határozatok át alános szótöbbséggel hozatnak. Mindkét elnök külön bír szavazattal.
342. §.
Nem vehet részt egy biró sem oly ügy elintézésében:
íí) melyben maga, neje, jegyese, édes-, mostoha- vagy
fogadott atyja, anyja, nagyatyja, nagyanyja, gyermeke vagy
unokája, — melyben továbbá testvére, mostoha testvére vagy
elsőfokú sógora van érdekelve;
b) melyben mint tanú, ügyvéd, ügyész, szakértő, közbenjáró vagy biró járt el;
f ) melyben vádlottal, illetve a felekkel ellenséges viszonyban áll.
Ha a biró abbeli akadályoztatását bejelenti, az elnökség — a mennyiben a bejelentést alaposnak találja — más
birót hív be.
Ha valamely fél emel e szakasz alapján kifogást s a törvényszék azt alaposnak találja, más biró hívandó be.
Ha a törvényszék tagjainak többségére nézve van ily
akadály, más törvényszék kiküldésének van helye.
343. §.
Az egyházi törvényszék rendes elnökei az általuk letett
hivatali eskün kívül, más esküt nem tesznek. A törvényszéki
bírák és jegyzők az őket megválasztó közgyűlésben s ha
jelen nincsenek, a legelső törvényszéki ülésben a következő
esküt teszik le:
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V pádé preká2ky riadneho nótára, predsedníctvo nahradif
dá nótára.
Predsedníctvo ustanovuje pre kaádú pravotu zprávodajca
ζ radu sudcov.
Κ prevzatiu kazdého na konsistoriuin alebo predsedníctvo upraveného podatia prísluSnym je, pri konsistoriume
seniorálnom a diStriktuálnom duchovny predseda. pri konsistoriume generálnom svetsky predseda.
V konsistoriácli donáíajú sa uzavretia v£eobecnou väßsinou
hlasov. Oba predsedovia majú osobitny blas.
§. 342.
Ziadon sudca nemö^e braf podiel pri vybavení takej zále2itosti:
a) pri ktorej je on sám, jeho manáelka, suúbenica, vlastnynevlastny, lebo adoptovany otec, matka, star^ otec, stará matka,
jeho diefa, lebo vnuk, pri ktorej je dalej jeho brat (sestra),
nevlastny brat (sestra) alebo Svagor prvého stupna interessovany;
b) ν ktorej ako svedok, pravotár, fiákál, odborny znalec,
prostredník, lebo sudca pokracoval;
c) pri ktorej s obáalovan^m, pofaZne so stránkami ν nepriateLskom pomere stojí.
Kedáe sudca takúto prekááku oznámi, predsedníctvo —
nakolko oznámenie základnym byf uzná iného sudcu povolá.
Jestli niektorá stránka pozdvihne na základe toboto odseku námietku a konsistorium ju základnou byf uzná, má
iny sudca byf povolany.
Jestli oliladom väcsiny údov konsistoria jest takáto
preká^ka, vyslanie iného konsistorium má miesto.
§. 343.
Riadni predsedníci konsistoria, mimo nimi zlozenej úradnej prísahy, neskladajú inú prísahu. Sudcovia a notári konsistoria skladajú ν konvente ich vyvolivsom, a jestli nie sú
prítomní, ν najbliááom zasadnutí konsistoriálnom nasledujúcu
prísahu:
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A bírák esküje: «Én Ν. N. (egyházmegyei, egyházkerületi,
egyetemes) törvényszéki bírónak választatván, esküszöm az
élő Istenre, ki Atya, Fiu és Szentlélek egy igaz Isten, hogy
birói tisztemben lelkiismeretesen járok el, az előttem lefolyó
peres ügyekben és birói kötelességemhez tartozó minden
dolgokban híven s pontosan fogok eljárni, tiszta meggyőződésem szerint szolgáltatok igazságot s mondok ítéletet. Isten
engem úgy segéljen!»
A jegyzők esküje: «Ηη Ν. Ν. (egyházmegyei, egyházkerületi, egyetemes) törvényszéki jegyzőnek választatván, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és Szentlélek egy igaz Isten,
hogy jegyzői hivatalos kötelességemet az ülésekben, tanácskozásokban, a vizsgálatoknál s azon kívül erőmhöz és tehetségemhez képest teljesítem, a jegyzőkönyvet pontosan és lelkiismeretesen vezetem, a hivatalomhoz tartozó ügyekben vett
meghagyásokat hűségesen végrehajtom és tisztemben pontosan
és serényen eljárok. Isten engem úgy segéljen! ο
344. §.
A közvádlói teendőket, az egyházmegyei törvényszék
illetőségéhez tartozó összes egyházi vétségekre nézve, valamint az egyházkerületi és egyetemes törvényszékek előtt a
423. s illetve a 425. §§. értelmében tartandó szóbeli tárgyalásoknál, a püspök által esetről-esetre megbízott tiszti ügyészek
teljesítik, kik megbízójukat az ügyek állásáról értesíteni s annak
utasításait követni tartoznak.
Ε szabály alól kivételnek van helye akkor, ha az eljárást
az egyetemes közgyűlés rendelte el, s ezen esetben, valamint
az egyetemes törvényszék, mint elsőfokú bíróság (348. §.) előtt
indított vétségi ügyekre nézve a közvádló kirendelésének eme
joga az egyetemes felügyelőt s esetleg (342. £.) az egyházi
alkotmány szerinti helyettesét illeti meg.
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Prísaha sudcov: „Ja Ν. N. za sudcu (seniorálneho,
distriktüálneho, generálneho) konsistoria zvoleny súc, prisahám 11a íivého Boha, ktory je Otec, Syn i Duch Sväty, jeden
pravy^ Bőh, 2e ν mojom sudcovskom povolaní svedomite
pokraíovaf budem, ν pravotnyck predo miíou ν beliu súcich záleZitosfach a vo vsetkych k sudcovskej povinnosti mojej
patriacich' veciach verne a náleíite pokroéím, dia öistého
presvedőenia mojho spravedlnosf prisluhovaf a vyrok vynásaí
budem. Tak mi Bőh pomáhaj!"
Prísaha notárov: ,,Ja Ν. N. za nótára (seniorálneho,
distriktüálneho, generálneho) konsistoria vyvoleny súc, prisahám 11a 2ivého Boha, ktor^ je Otec, Syn i Duch Sväty,
jeden prav^ Boll, 2e notárske úradné povinnosti moje ν zasadnutiach, poradách, pri vySetrovaniach a mimo toho dla
svojích sil a spösobnosti plnif budem; zápisnicu náleáite a
svedomite povediem, prijaté naloáenia ν záleZitosfach k úradu
mójmu patriacich verne vykonám a ν povolaní svojom náleáite a usilovne pokraéovaf budem. Tak mi Böh pomáhaj! - '
§. 344.
Diela verejnélio 2alobníka vykonávajú, ohladom vsetkych k príslusnosti seniorálneho konsistoria patriacich priestupkov cirkevnych, ako aj pri ústnych pojednávaniach pred
distriktuálnymi a generálnymi konsistoriami ν smysle §. 423.
a dotycne §. 425. dráaf sa majúcich, biskupom ζ pádu na
pád poverení úradní fiskáli, ktorí svojho poverujúceho povinní
sú 0 stave zále^itostí uvedumovaf a jeho úpravy nasledovaf.
Ζ pod pravidla tohoto v^nimka má miesto vtedy, jestli
zakroőenie konvent generálny nariadil, a ν tomto pádé, ako aj
ohladom 11a zále2itosti priestupkové, pred konsistoriumom generálnym ako súdom prvostupnovym (§. 348.) pozdvihnuté,
toto právo vyslania verejného áalobníka tyka sa generálneho
dozorcu, prípadne (§. 342.) ν smysle ústavy cirkevnej jeho
námestníka.
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II. Fejedet.
Az e g y h á z i t ö r v é n y s z é k e k h a t á s k ö r e s i l l e t ő s é g e .

345. §.
Az egyházmegyei törvényszék, mint elsőfokú biróság
illetőségéhez következő ügyek tartoznak:
1. Rendes hatóságánál fogva:
rt) az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek összes
tisztviselőinek, továbbá — az egyházmegyei felügyelő és esperes
kivételével — az egyházmegyei tisztviselőknek, nemkülönben,
az egyházkerületi felügyelő és püspök kivételével, az egyházmegye körében egyházközségi illetőséggel bíró egyházkerületi
tisztviselőknek, úgyszintén az egyházmegye területén működő
közép- és főiskolák tanárainak s többi tisztviselőinek, s végül
— az egyetemes felügyelő kivételével — az egyházmegye
körében' egyházközségi illetőséggel bíró egyetemes tisztviselőknek egyházi vétségei;
b) azon ügyek, melyeket a 329. §. a), b), c), / ) , g) pontjai
alapján az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek vagy más
egyházi testületek s intézetek indítanak egymás ellen, vagy
a melyek a fentebbi a) pont szerint, az egyházmegyei törvényszék illetősége alá tartozó, tisztviselők vagy azok örökösei
által vagy ellen, hivány vagy hivatali viszony alapján, avagy
hivatalviselésre való képtelenség miatt tétetnek folyamatba;
c) a 329. §. d) pontja esetében, az egyházmegyéhez
tartozó egyházközségek vagy egyházi tisztviselők ellen indított
keresetek;
d) a 329. §. e) pontja esetében, az egyházmegyébe kebelezett egyházközségi gyűlések jogköréhez tartozó választások
és felsőbb hatósági tisztviselőkre történt szavazások érvényessége ellen beadott keresetek.
2. Kiküldetés folytán:
a ) más egyházmegye elnökségének (úgy ezen, mint
esetleg más egyházi hivatalból eredő) ügyei (324. és 329.
szakaszok);
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Hlava II.
Krüh c i n n o s t i a príslusnosf

konsistoriov.

§. 345.
Κ prísluánosti konsistoria seniorálneho, ako súdu prvostupfiového, nasledujúce zále^itosti náleáia:
1. öo k riadnej vrchnosti:
a) priestupky cirkevné veskerych úradníkov cirkví k
seniorátu patriacich, dalej — s v^nimkou dozorcu seniorálneho a
seniora — úradníkov seniorálnych, nie ináce ν kruhu seniorátu cirkevno-obecnou príslusnosfou vládnucích distriktuálnych úradníkov, s v^nimkou distriktuálneho dozorcu a biskupa,
taktieá na priestore seniorátu úÖinkujúcich ucbárov strednych
a hlavitych sköl a ich in^ch úradníkov, a konecne ν kruhu
seniorátu cirkevno-obecnou príslusnosfou vládnucích generálnych úradníkov, s vymmkou dozorcu generálneho;
b) tie zálezitosti, ktoré k seniorátu prislúchajúce cirkevné obce, alebo iné cirkevné sbory a ústavy zadajú jeden
profi druhému na základe §. 329. bodov a), 5), c), /), g),
alebo ktoré dl'a naduvedeného a) bodu kroz úradníkov, k
príslusnosti seniorálneho konsistoria patriacich, lebo jicli dedicov, alebo proti nim, na základe vokatora lebo pomeru úradného, alebo pre neschopnosf vedenia úradu do behu dané boly;
c) ν pádé §. 329. bodu d) proti cirkevitym obciam, leb <
cirkevnym úradníkom k seniorátu prislúchajúcim, pozdvihnuti
Zaloby;
d) ν pádé §. 329. bodu e) proti platnosti volieb, k
právnemu kruhu konventov do seniorátu vtelenych obcí
cirkevn^ch patriacich a proti platnosti hlasovania na úradníkov vysSích vrchnosti prevedeného zadané áaloby.
2. Následkom vyslania:
a) predsedníctva iného seniorátu (tak ζ tohoto, ako prípadne ζ iného úradu cirkevného pochádzajúce) zálezitosti
(odseky 324. a 329.);
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b) mindazon, a 329. §. a), b), g) pontjai alapján indított
ügyek, melyekben az egyházmegyei törvényszék rendes hatósága alá nem tartozó egyházi testületek (más egyházmegyei
egyházközségek", egyházi testületek, egyházmegyék, egyházkerületek, egyetem) vannak mint peres felek érdekelve;
c) a jelen szakasz 1. pontja alatt említett ügyek, ha a
kiküldés a törvényszék tagjai többségének akadályoztatása miatt
történik (342. §.·);
d) midőn az egyházmegyei törvényszék, mely valamely
ügyben eljárni s ítélni volna hivatva, az eljárást megtagadja,
vagy megkezdeni, illetőleg folytatni egy évnél tovább vonakodik : azon ügy, a melyre vonatkozólag ez az eset előfordult.
346. §.
A biróküldés joga a 345. §. 2. a ) pontja esetében az
egyházkerületi törvényszéket, a 345. §. 2. b), c), d) pontjai
esetében az egyetemes törvényszéket illeti. Ha e törvényszék
a biróküldés iránti kérelmet alaposnak találja, a 345. §. 2. d)
pontja esetében, a biróküldésen kívül, egyszersmind az iránt
is intézkedik, hogy azon törvényszéki tagok ellen, kik miatt
a biróküldés szükségessé vált, a 324. §. d) pontja alapján a
birói eljárás megindíttassék.
347. §.
Az egyházkerületi törvényszék, mint másodfokú bíróság
jár el mindazon ügyekben, melyek elsőfokban az egyházmegyei
törvényszékhez tartoznak (345.
1. és 2.).
348. §.
Az egyetemes egyházi törvényszék, mint első- és utolsófokú biróság jár el az egyházkerületi elnökségeknek és az
egyetemes felügyelőnek (úgy ezen, mint esetleges más egyházi hivatalukból eredő) ügyeiben (324. és 329. §§.).
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b) vsetky tie, na základe §. 329. bodoy a), b), g) pozdvihnuté záleáitosti, ν ktorych pod riadnú vrchnosf seniorálneho súdu neprislúchajúce sbory cirkevné (cirkevné obce
in^cli seniorátov, sbory cirkevné, senioráty, diStrikty, generálna cirkev) sú co stránky pravotiace sa interessované;
c) ν 1. bode tohoto oddielu spomenuté záleíitosti, jestli
sa vyslanie ζ príciny prekááky väß§iny údov súdu deje
(§· 342.);
d) ked konsistorium seniorálne, ktoré by ν niektorej
záleáitosti pokracovaf a súdif bolo povolané, pokracovanie
odopre, alebo zaéaf ho, pofaáne pokraéovaf ν fiom, od roka
dalej sa zdráha: tá záleáitosf, pofahom na ktorú tento pád
sa zavdal.
§. 346.
Právo delegovania súdu prislúcha ν pádé §. 345. bodu
2. a) konsistorium diátriktuálnemu, ν pádé §. 345. bodov
2. δ), c), d), konsistorium generálnemu. Jestli toto konsistorium prosbu ohladom delegovania súdu za základnú uzná, ν
pádé §. 345. bodu 2. d) mimo delegovania súdu spolu i ohladom toho pokroßi, aby oproti t^m údom konsistoria, vinou
ktorych delegovanie súdu potrebnym sa stalo, na základe
§. 324. bodu d) súdobné pokracovanie zavedené bolo.
§. 347.
Konsistorium distriktuálne, éo súd druhostupnovy, pokracuje vo vsetk^ch t^ch zále^itosfach, ktoré na prvom stupni
ku konsistorium seniorálnemu prináleáia. (§. 345. 1. a 2.)
§. 348.
Konsistorium generálne pokracuje öo prvo- a poslednostupnovy súd, ν záleáitosfach predsedníctiev diitriktuálnych
a dozorcu generálneho (ktoré tak ζ tohoto, ako pripadne ζ
in^ch ich úradov cirkevnych pochádzajú) (§. 324. a 329.).
Zákony synodálne.

13

194

349. §.
Az egyetemes törvényszék, mint harmadfokú bíróság jár
el mindazon ügyekben, melyek elsőfokban az egyházmegyei
törvényszékhez és másodfokban az egyházkerületi törvényszékhez tartoznak.
350. §.
Az egyházi törvényszékek között, avagy azok és a közigazgatási hatóságok között előforduló illetékességi összeütközések esetében a döntés joga az egyetemes közgyűlést illeti.
351. §.
Az egyházi törvényszék a feleket a vizsgálatnál vagy
tárgyalásnál elkövetett rendzavarás, különösen pedig a bíróságnak vagy kiküldötteinek, az ellenfélnek vagy képviselőinek,
úgyszintén a tanuknak vagy szakértőknek a vizsgálatnál, a
tárgyalásnál vagy valamely beadványban elkövetett megsértése
esetében rendre utasíthatja vagy 50 forintig terjedhető pénzbirsággal megbüntetheti, mely határozat ellen felebbezésnek
nincs helye.
HARMADIK CZÍM.
E l j á r á s egyházi vétségek esetében.
/. Fejezet.

P a n a s z és v i z s g á l a t .
352. §.
Az eljárás folyamatba tehető hivatalból, továbbá egyházi
hatóság megkeresésére vagy magánosok által emelt panasz
íolytán és az egyházi tisztviselőnek saját kérelmére.
353. §.
Mind a megkeresésben foglalt, mind a magánosok által
emelt panaszban, a panasz tárgyát képező tényeken kívül, a
támogatásul szolgáló adatok s illetőleg bizonyítékok is elő-
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§. 349.
Konsistorium generálne, 60 súd trefostupnovy pokraéuje
vo vgetky-ch tych záleáitosfach, ktoré ν prvom stupni ku
konsistorium seniorálnemu a ν druhom stupni ku konsistorium
distriktuálnemu prinále2ia.
§. 350.
V pádé sporu 0 príslusnosf medzi súdy cirkev n^mi, alebo
medzi nimi a pravomocnosfmi administratívnymi povstalého,
právo rozhodnutia patrí konventu generálnemu.
§. 351.
Súd cirkevny möZe stránky pre ru£enie poriad ku pri
vysetrovaní, lebo pojednávaní spáchané, obzvlá§te ν pádé urazenia súdu lebo jeho vyslanych, protivnej stránky alebo jej
zastupitelov, ako aj svedkov a odbornych znalcov pri vysetrovaní, pojednávaní alebo ν ktoromkolvek podatí spáchané,
k poriadku uprayif, alebo peüaínou pokutou po v^§ku 50 zl.
potrestaf, proti ktorému uzavretiu appelláta miesta nemá.

NÁZOV TRETÍ.
P o k r a c o v a n i e ν padoch p r i e s t u p k o v

Hlava

cirkevnych.

I.

Ponos a vy&etrovanie.
§. 352.
Pokracovanie do behu dané byf mö2e ζ úradu, dalej 11a
poáiadanie vrchnosti cirkevnej alebo následkom ponosu od
súkromn^ch pozdvihnutého, alebo na vlastnú áiadosf úradníka
cirkevného.
§. 353.
V ponose tak ν po2iadaní obsaíenom, ako aj kroz súkromnych pozdvihnutom, krom skutkov predmet ponosu tvoriacich, majú byf i dáta k podopreniu slúZiace, pofaáne dokazy
13*
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adandók. Abban a kérvényben pedig, melyben valaki maga
ellen kér eljárást, azon okokon kívül, melyeknél fogva ezt
teszi, előadandók egyszersmind az adatok s illetőleg bizonyítékok is, melyekkel ártatlanságát kimutathatni véli.
354. §.
A panasz vagy kérelem
a) oly tisztviselőre nézve, ki az egyetemes törvényszéknek elsőfokú bíráskodása alá tartozik (348. §.), továbbá az
egyetemes egyház tisztviselőire s egyetemes egyházi jelleggel
biró főiskolák tanáraira s többi tisztviselőire vonatkozólag az
egyetemes felügyelőnél s illetőleg (342. §.) az egyházi alkotmány szerinti helyettesénél;
b) egyházmegyei felügyelő és esperesre nézve, továbbá
az egyházkerületi felügyelőt és püspököt kivéve — az
egyházkerületi tisztviselőkre s egyházkerületi jelleggel biró
főiskolák és középiskolák tanárai s többi tisztviselőire vonatkozólag a püspöknél;
c) az a) és b) pontok alatt nem említett többi egyházi
tisztviselőre vonatkozólag az esperesnél adandó be.
Ha a panasz vagy kérelem nem az ezen szakaszban megjelölt tisztviselők elé terjesztetett, az átvevő tisztviselő köteles
azt az illetékes tisztviselőhöz juttatni.
355. §.
Ha a 328. §. értelmében alkalmazott rendbüntetés sikertelen maradt, az egyetemes felügyelő, püspök vagy esperesnek
joga van, a vizsgálatnak az alábbi szabályok értelmében való
folyamatba tétele iránt, hivatalból intézkedni.
356. §.
Ha a panasz oly vétségre vonatkozik, mely egyházi vagy
állami közérdeket nem sért, az annak átvételére illetékes tisztviselő mindenekelőtt az ügynek békés úton leendő elintézését
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prednesené. V tej prosbe ale, ν ktorej nekto proti sebe samému
2iada súdne pokracovanie, mimo tych prícin, pre ktoré to cini,
spolu prednesené byf májú aj dáta pofaZne dőkazy, ktor^mi
svoju nevinnosf vykázaf mőcf mieni.
§. 354.
Ponos lebo prosba podaná byf má:
a) ohladom takého úradníka, ktory pod prvostupnovy súd
generálneho konsistorium prislúcha (§. 348.), dalej ohladom
úradníkov generálnej cirkve a uébárov rázom generálnej cirkve vládnucích hlavn^ch skől a inych ich úradníkov, u dozorcu generálneho, pofaZne (§. 342.) u jeho dia ústavy cirkevnej námestníka;
b) ohladom dozorcu seniorálneho a seniora, dalej —
dozorcu distriktuálnebo a biskupa vynímajúc — ohladom úradníkov diStriktuálnych a uöbárov rázom diátriktuálnym vládnucích hlavnych a strednych Sköl a in^ch ich úradníkov u
biskupa;
c) ohladom inych pod body a) a b) nespomenutych úradníkov cirkevnycb u seniora.
Ak prosba lebo ponos nie pred úradníkov ν tomto oddiele
spomenutych predostrely sa, povinny je ten úradník, ktory to
prevzal, príslusnému úradníkovi odoslaf.
§. 355.
Jestli ν smysle §. 328. upotrebeny trést neporiadku bezvyslednym ostal, generálny dozorca, biskup lebo senior, má
právo, ohladom do behu dania vy§etrovania ν smysle niááie
oznaéenych pravidiel, ζ úradu zakroőif.
§. 356.
Jestli sa ponos na t a k y priestupok vzfahuje, k t o r y vseobecny z á u j e m c i r k e v n y lebo Státny n e u r á á a , k u j e h o prevzatiu prísluSn^ ú r a d n í k pokúsi sa p r e d o v á e t k ^ m vec pokojnou
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kisérti meg. Ha ez sikerül, avagy ha a bepanaszolt egyházi
tisztviselő állásáról lemond, akkor a további eljárás megszüntetendő.
357. §.
Ha a 356. §. szerint a békés elintézés nem sikerült, sem
pedig lemondás n e m történt, vagy ha a panasz oly vétségre
vonatkozik, mely egyházi vagy állami közérdeket sért: a
panasz átvetelére illetékes tisztviselő a panaszlottat nyilatkozatra hívja fel. Ezen felhívás azonban mellőzhető, ha panaszlottnak, a panasz tárgyára vonatkozó nyilatkozata az iratok
közt foglaltatik.
358. §.
A panaszlott a kitűzött határnapon vagy élőszóval adhatja
elő nyilatkozatát, mely esetben arról jegyzőkönyv vétetik fel,
vagy azt a határnapig, mely rendszerint 15 napnál hosszabb
nem lehet, Írásban küldheti be.
Ha a panaszlott alapos okkal kimutatja, hogy a nyilatkozásra kitűzött határidő rövid, egy izben halasztás engedhető.
A nyilatkozatban előadandók egyszersmind azon adatok
és bizonyítékok, melyek a panasz alaptalanságának kimutatására szolgálnak.
359. §.
A 358. § - b a n említett nyilatkozat beérkezése után, vagy
ha azt panaszlott záros határidő alatt be nem adta:
a) ha a panasz oly ügyre vonatkozik, mely az egyetemes törvényszék illetősége alá tartozik (348. §.), az egyetemes törvényszék hoz határozatot a panasz elutasítása, avagy
a vizsgálat elrendelése iránt;
b) ha a panasz az egyetemes egyháznak a 348. §-ban
nem érintett tisztviselőire vagy az egyetemes főiskolák tanáraira és többi tisztviselőire vonatkozik: e határozat meghozatala az egyetemes felügyelő hatásköréhez tartozik; a ki, ha
vizsgálatot rendelt, az ügyet további eljárás végett a 345. §.
1. aj pontja szerint illetékes törvényszék elnökségéhez teszi át;
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cestou vybavif. Jestli sa to podari, alebo jestli oMalovany
úradník cirkevn^ úradu svojho sa zreßie, dalSie pokracovanie
má byf zastavené.
§. 357.
Jestli sa dia §. 356. vybavenie pokojnou cestou nepodarilo, ani zrieknutie sa úradu nenastalo, alebo jestli sa ponos
na taky priestupok vzfahuje, ktory v§eobecn^ cirkevn^", lebo
§tátny záujem u r á í a : ku prevzatiu ponosu príslu§ny úradník
obáalovaného k osvedceniu sa vy volá. Toto vyzvanie ale mó2e
byf pominuté, jestli osvedöenie ob^alovaného, na predmet
ponosu sa vzfahujúce, medzi listinami sa nachodí.
§. 358.
Obáalovany mő2e ν urcity den termínu alebo ústne predniesf svoje osvedöenie, ν ktorom pádé má sa ο tom protokoll
bore vziaf, alebo to2e do dna termínu, ktory vyse 15 dní
dlhSím byf nemőZe, písomne doposlaf.
Jestli obáalovany základnymi dövodami dokááe, 2e termín ku osvedceniu urßeny je krátky, jedon raz odroőenie sa
povolif mő2e.
V osvedéení spolu prednesené majú byf tie dáta a dókazy, ktoré k dokázaniu bezzákladnosti ponosu slúZia.
§. 359.
Po dojdení osvedéenia ν §. 358. spomínaného, alebo
jestli ho obáalovany ν zátvornom termíne neodovzdal:
a) jestli sa ponos na takú záleáitosf vzfahuje, ktorá ku
príslusnosti generálneho konsistoria prináleíí (§. 348.), konsistorium generálne vynesie uzavretie dotyßne odmietnutia ponosu, alebo nariadenia vy§etrovania;
b) jestli sa ponos na úradníkov generálnej cirkve ν
§. 348. nepodotknut^ch, alebo na uébárov hlavnych §köl generálnych a inych ich úradníkov vzfahuje: vynesenie tohoto
uzavretia patrí do kruhu őinnosti dozorcu generálneho; ktor^,
jestli vysetrovanie nariadil, záleíitosf k dalsiemu ν nej pokraéovaniu dia §. 345. bodu 1. a) k predsedníctvu príslusného
konsistorium preloáí;
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c) ha a panasz egyházmegyei felügyelő vagy esperesre
vonatkozik: a püspök az ügyet az egyházkerületi törvényszék
elé terjeszti, mely a panasz elutasítása vagy a vizsgálat elrendelése felett határoz, s ha vizsgálatnak látja helvét, a további
eljárásra nézve valamely nem érdekelt egyházmegye törvényszékét küldi ki (345. §. 2. p o n t ) ;
d ) ha a panasz az egyházkerületi tisztviselőkre (az elnökséget ide nem értve) vagy az egyházkerületi fő- és középiskolák tanáraira és többi tisztviselőire vonatkozik: a panasz
elutasítása vagy a vizsgálat elrendelése iránti határozat az
egyházkerületi elnökséget illeti meg, s ha ez a vizsgálatot
rendelte el, az ügyet további eljárás végett a 345. §. 1. a )
pontja alatt meghatározott törvényszék elnökségéhez teszi át;
e) ha pedig a panasz az a), ί>), c\ d) pontok alatt nem
érintett s az egyházmegyei törvényszék rendes illetősége alá
(345. §. 1. a ) tartozó tisztviselőkre vonatkozik: az egyházmegyei elnökség határoz a panasz elutasítása avagy a vizsgálat elrendelése iránt, s ha ezt elrendelte, arról a püspököt
azonnal értesíti.
360. §.
Az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes közgyűléseknek eddig gyakorolt azon joga, hogy a hatóságuk alá
tartozó egyházi tisztviselők ellen az eljárást és a vizsgálatot
elrendelhetik, ezentúl is épségben marad.
361. §.
A püspök s illetőleg az egyetemes felügyelő a vizsgálat
elrendelése után a 344. §. értelmében közvádlót rendel s annak
nevét és lakását az azon ügyben eljárni hivatott törvényszék
elnökségével tudatja.
362. §.
Az elsőfokú bíróság elnöksége a közvádló kirendelése
után, a vizsgálat keresztülvitelével a törvényszék egyik tagját
bízza meg.
Ε határozatról a közvádló ügyész és a felek értesítendők.
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c) jestli sa ponos na dozorcu seniorálneho, lebo seniora
vzfahüje: biskup záleáitosf pred konsistorium diátriktuálne
predostrie, ktoré nad odmietnutím ponosu, alebo naloáením
vyáetrovania uzaviera, a jestli potrebu vygetrovania uzná,
ohladöm dal§iebo pokraéovania vyále konsistorium nektorého
neinteressovaného seniorátu (§. 345. bod 2.);
d) jestli sa ponos na úradníkov diStriktuálnych (v to
nerozumejúc predsedníctvo), alebo na uíbárov hlavnych a strednych skől diStriktuálnych a in^ch úradníkov ich vzfahüje:
uzavretie ο odmietnutí ponosu, alebo naloáení vySetrovania
patrí predsedníctvu distriktuálnemu, a jestli ono vySetrovanie
naloZilo, zále2itosf k dalsiemu pokraßovaniu k predsedníctvu
ν §. 354. bodu 1. a) uréeného konsistoria preloáí;
e) jestli sa ponos na úradníkov ν bodoch a), h), c), d)
nepodotknutych a pod riadnu príslu§nosf konsistorium seniorálneho (§. 345. I. a) patriacich vzfahüje: obiadom odmietnutia
ponosu alebo naloáenia vyáetrovania uzaviera predsedníctvo
seniorálne, a jestli ho nariadilo, ο tom biskupa naskutku upovedomí.
§. 360.
Konventy seniorálnymi^ di§triktuálnymi a generálnymi
dosiaf vykonávané to právo, &e oni proti úradníkom pod pravomocnosf ich patriacim zakroéenie a vysetrovanie nariadif
mő2u, i napozatym nenaruSenym zostáva.
•

§. 361.
Biskup a pofaáne dozorca generálny po nariadení vysetrovania ν smysle §. 344. verejného íalobníka ustanoví a jeho
menő a bydlisko predsedovi konsistoria, ν tej záleZitosti pokrocif povolaného, oznámi.
§. 362.
Predsedníctvo prvostupnového súdu po ustanovení verejného íalobníka s prevedením vyáetrovania jednoho úda konsistoria poverí.
0 tomto uzavretí fiSkál-2alobník a stránky sa upovedomia.
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338.

§.

A vizsgáló biztos köteles a tényállás kiderítésében késedelem nélkül eljárni, a bizonyítékul szolgáló okiratokat eredetiben, vagy általa hitelesített másolatban beszerezni, a feleket
és tanúkat, esetleg a szakértőket kihallgatni és ha szükséges,
szembesíteni; azon tanúkat és szakértőket pedig, kiknek a tárgyaláson megjelenése kétséges, megesketni.
A vizsgáló biztos a meg nem jelent, vagy esküt tenni
vonakodó tanúk kihallgatása és megesketése iránt a világi
hatóságot keresi meg.
Ha a vizsgálat érdeke úgy kívánja, a vizsgáló biztosnak
joga van a vizsgálatot, a nyilvánosság teljes kizárásával foganatosítani.
364. §.
A vizsgálatról jegyzőkönyv veendő fel, mely annak p o n tos leírását, a felek, tanúk és szakértőknek külön-külön felvett
nyilatkozatait foglalja magában, s általuk az illető helyen, a
vizsgáló biztos s esetleg az általa kirendelt jegyzőkönyvvezető
által pedig, a jegyzőkönyv végén aláírandó.
Ha a jelenvoltak közül valamelyik az aláírást megtagadná,
ez a jegyzőkönyvben megemlítendő.
365. §.
Az ügyész és a felek úgy a vizsgálatnál, mint annak
befejezte után indítványokat tehetnek, mely czélból a vizsgáló
biztos nekik az iratok megtekintését megengedni köteles,
s indítványaik, ha el nem fogadtatnak is, kívánságukra röviden
a jegyzőkönyvbe veendők, vagy ahhoz csatolandók.
366. §.
Ha a vizsgáló biztos a tényállás kinyomozásában nem
jár el szorgalommal és gondosan, vagy eljárása befejezését
alapos ok nélkül késlelteti: a törvényszék elnöksége az iratokat az ügyész kérelmére bekivánhatja, tőle elveheti s mást
bízhat meg a vizsgálat teljesítésével.
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§. 363.
Vysetrujúci poverenník povinn^ je ν dovedení stavu veci
na ßisto bez meSkania pokroÖif, za dőkaz slúíiace listiny ν
póvodine, lebo ν odpise níru uhodnovernenom zaopatrif, stránky
a svedkov, prípadne odbornych znalcov vypoőuf a je-li potrebné, ζ oci ν oci postavif; tych svedkov a odbornych
znalóov ale, ktorych dostavenie sa pri pojednávaníj e pochybné,
sprisahaf.
Vysetrujúci poverenník ohladom vyslyáania a sprisahania
nedostaviv&ích sa, alebo prísahu sloZif sa zdráhajúcich svedkov,
vrchnosf svetskú poáiada.
Jestli záujem vysetrovania tak poáauuje, vyáetrujúci poverenník má právo vysetrovanie s úplnym vytvorením verejnosti
uskutoénif.
§. 364.
0 vySetrovaní má sa protokoll liore vziaf, ktory toho2e
nále^ité opísanie, — stránok, svedkov a odbornych znalcov osobitne liore vzaté osvedéenia ν sebe obsahuje, a kroz nicli na
patricnom mieste, kroz vysetrujúceho poverenníka ale a
prípadne kroz ním ustanoveného protokoll vedúceho na konci
protokolla podpísan^ byf má.
Jestliby nektor^ ζ prítomnych podpísanie zápisniee odoprel, to má byf ν zápisnici pripomenuté.
§. 365.
Fiskál a stránky tak pri vySetrovaní ako aj po jeho
dokonőení mő2u návrhy robif, cielom coho im vyáetrujúci
poverenník nazretie do listin povolif je povinn^ a ich návrhy,
bárs by sa i neprijaly, na ich 2iadosf ν krátkosti do protokolla vzaté, alebo k nemű pripojené byf majú.
§. 366.
Jestli vysetrujúci poverenník vo vystopovaní stavu veci
nepokracuje pilne a peélive, alebo zakonéenie svojho pokraéovania bez základnej príéiny prefahuje: predsedníctvo konsistoria móZe na prosbu íi§kála listiny od neho poáiadaf,
jemu takové odobraf a vedením vysetrovania iného poverif.
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3 3 8 . §.

Ha a vizsgáló biztos a vizsgálatot befejezettnek találja,
az iratokat indítvány tétele végett az ügyészhez teszi át, ki
15 nap alatt köteles indítványát a törvényszék elnökségénél
beadni.
368. §.
Ha valamely, az egyház szempontjából is büntetendő
vétség, állami törvényszéki jogerejű ítélettel igazolva van,
vagy ha a tény, a panasz- és nyilatkozatban foglaltakkal
már kellően ki van derítve: a vizsgálat mellőzhető s az elsőfokú egyházi törvényszék elnöksége az iratokat minden t o vábbi eljárás mellőzésével, indítványtétel végett kiadhatja az
ügyésznek.
369. §.
Beérkezvén az ügyészi vádindítvány s beszereztetvén a
még netán szükséges iratok, az egyházmegyei törvényszék
elnöksége:
a ) vagy a vizsgálat kiegészítését rendeli el, a még kiderítendő ténykörülmények megjelölése mellett, ha a vizsgálatot
hiányosnak találja:
l>) vagy elrendeli a tárgyalást s kitűzi a tárgyalás helyét, napját, óráját, s a tárgyalásra megidézi a panaszlottat,
tanúkat s esetleg a szakértőket, s meghívja az ügyészt és a
panaszost.
Ha az egyházmegyei törvényszék elnökségének tagjai
közt az ezen §. értelmében teendő intézkedésekre nézve nézeteltérés merülne fel, az ügy határozathozatal végett az egyházmegyei törvényszék elé terjesztendő.
370. §.
Ha az ügyész az eljárás megszüntetését indítványozta,
az egyházmegyei törvényszék elnöksége az ügyet a törvényszék elé terjeszti, mely az iratok alapján hoz határozatot a
megszüntetés kérdésében.
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§. 367.
Ked vyáetrujúci poverenník vy§etrovanie za ukonéené
najde, preloáí listiny cielom podatia návrhu k fi§kálovi, ktory
je povinny behora 15 dní svoj návrh u predsedníctva konsistoriálneho zadaf.
§. 368.
Jestli nektory, aj zo stanoviska cirkevného trestaf sa
majúci priestupok, právoplatnym vyrokom státneho súdu dokázany je, alebo jestli vec obsahom ponosu a osvedéenia náleáite objasnená je : mő2e sa vySetrovanie pominúf a predsedníctvo
prvostupnového cirkevného súdu mo£e listiny s preminutíni
kaádého dalsieho pokraéovania cielom podatia návrhu vydaf
fiákálovi.
§. 369.
Po dojdení návrhu obáaloby od fiákála a po zaopatrení
este snád potrebnych listín, predsedníctvo konsistoria seniorálneho :
a) alebo nariadi doplnenie vysetrovania, oznaőenim objasnif
sa e§te majúcich okolností samej veci, jestli vyáetrovanie nedostatoénym byf nachodí;
b) alebo nariadi pojednávanie a uréí miesto, den, hodinu
pojednávania, a k pojednávaniu pozve obáalovaného, svedkov, a prípadne odbornych znalcov, a povolá fii-skála a £alujúceho.
Jestli by medzi údami predsedníctva konsistoria seniorálneho ohladom poriadkov ν smysle tohoto §. porobif sa
majúcich odchylnosf náhladu sa vyskytla, záleáitosf cielom
donesenia uzavretia predloáif sa má konsistorium seniorálnemu,
§. 370.
Jestli fi§kál zastavenie pokraöovania navrhnul, predsedníctvo seniorálneho konsistoria vec konsistoriumu predostre,
ktoré na základe listín vynesie uzavretie ν otázke zastavenia.
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Ha a törvényszék az ügyésznek megszüntetési indítványát elfogadta, e végzés ellen az egyházkerületi törvényszékhez egyfokú felebhezésnek van helye (420., 421. §§.), mely
bíróság e kérdésben a fölterjesztett iratok alapján határoz.
Ha a törvényszék az ügyésznek megszüntetési indítványát nem fogadta el, vagy ha a másodfokú bíróság megváltoztatta az egyházmegyei törvényszéknek megszüntető határozatát, az egyházmegyei törvényszék elnöksége a további
eljárásra nézve a 369. §. értelmében intézkedik.
371. §.
Az egyetemes törvényszék elsőfokú bíráskodása alá
(384. §.) tartozó ügyekben a 369. és 330. §-okban foglaltak felett ezen törvényszék határoz végérvényesen.
372. §.
Ha a vizsgálat kiegészítése rendeltetett el, annak megtörténte után a vizsgáló biztos az iratokat az illető törvényszéki elnökséghez adja be, s a további határozat a 369., 370.
§§., illetve a 371. §. értelmében hozandó.

II. Fejeset.

T á r g y a l á s és í t é l e t .
373. §.
A tárgyalás szóbeli és nyilvános. A nyilvánosság azonban kizárható, ha ezt a bíróság a közerkölcsiség szempontjából szükségesnek találja, vagy ha a hallgatóság a csendet
és rendet zavarja és az elnöki rendreutasítás sikertelen marad.
Ezen esetekben is a felek s az ügyész által megnevezendő 2 —2 hallgató jelenlétében tartandó a tárgyalás.
374. §.
A panaszlottnak joga van magát a vizsgálatnál őt illető
jogok tekintetében ügyvéd által képviseltetni, úgyszintén a
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Jestli konsistorium zastavujúci návrh fiskálov prijalo,
proti tomuto vynosü k digtriktuálnemu konsistorium jednostupüová appelláta má miesto (§§. 420., 421.), ktoty súd ν
tejto otázke na základe predostretych listín uzaviera.
Jestli konsistorium zastavujúci návrh fiskálov neprijalo,
alebo jestli druhostupnovy súd premenil zastavujúce uzavretie
konsistoria seniorálneho, predsedníctvo seniorálneho konsistoria
ohladom dalsieho pokraßovania ν smysle §. 369. ustanovuje.

§· 371.
V zále^itosfach k prvostupnovému súdu konsistoria generálneho (§. 384.) patriacich, nad vecmi ν §§. 369. a 370.
obsa^enymi, tento súd právoplatne uzaviera.
§. 372.
Jestli doplnenie vyäetrovania nariadené bolo, po vybavení tolioze vygetrujúci poverenník listiny predsedníctvu patriőného súdu odovzdá a dalsie uzavretie má byf ν smysle
§§. 369., 370. pofa2ne §. 371. donesené.
Hlava II.
P o j e d n á v a n i e a vyrok.
§. 373.
Pojednávanie je ústne a verejné. Yerejnosf v§ak mo2e
byf vytvorená, jestli to súd ν záujme verejnej mravopocestnosti za potrebné uzná, alebo jestli poslucháéstvo tichosf a
poriadok ru§í a predsednícke k poriadku odkázanie bezvyslednym zostalo.
A j ν tychto pádoch má byf pojednávanie ν prítomnosti 2 — 2
stránkami a fiskálom pomenovanych posluchácov zadráané.
§· 374.
OMalovany má právo pri vysetrovaní ohladom práv jemu
prislúchajúcich kroz pravotára sa daf zastupovaf, ako aj pri
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tárgyalásoknál az ügyvédek sorából választandó védő segélyével élni.
Panaszlott a tárgyaláson oly tanúkat is állíthat, kik meg
nem idéztettek.
375. §.
A tárgyalást az elnökség a kitűzött ügy megnevezésével
nyitja meg.
Ezután elintéztetvén a halasztás, utólagosan állított tanúk elfogadása iránti s egyéb előleges kérdésekre nézve
netán előterjesztett indítványok: az ügyész, mint közvádló,
előterjeszti főbb vonásokban a bizonyítás tárgyát képező
tényállást.
Megkezdetvén ezzel a bizonyítási eljárás, az elnökség felolvastatja a szükséges iratokat, kihallgatja a feleket, a tanúkat,
illetőleg szakértőket s a tanúkat, a mennyiben az eddigi eljárás folyamán megesketve nem volnának s ellenök aggálv
nincs, úgyszintén a szakértőket megesketi.
A meg nem jelent vagy esküt tenni vonakodó tanúk
kihallgatása s megesketése iránt a világi hatóság keresendő meg.
A közvádló, a birák és a védő, a felekhez is intézhetnek
kérdéseket, az elnökségnek azonban joga van őket, valamint
a tanúkat egyes kérdésekre nézve, melyek faggatok, vagy
egyébként a tárgygyal összefüggésben nincsenek, a felelettől
fölmenteni.
376. §.
A tanúk esküje következő: «En Ν. Ν. esküszöm az élő
Istenre, ki Atya, Fiu és Szentlélek egy igaz Isten, hogy minden körülményre nézve, mi iránt megkérdeztettem, legjobb
tudomásom és lelkiismeretem szerint a tiszta és teljes valóságot vallottam, és semmit azokból, melyek a kérdésekre tartoznak és a melyekről tudomásom van, el nem hallgattam.
Isten engem úgy segéljen!»
A szakértők esküje következő": «Én Ν. N. esküszöm az
élő Istenre, ki Atya, Fiu és Szentlélek egy igaz Isten, hogy
a szemle tárgyát pontosan megvizsgáltam és véleményemet

209

pojednávaniach pomoc obhajcu ζ radu pravotárov volif sa majúceho pou2i£.
Obáialovany mó2e pri pojednávaní aj tak^ch svedkov
posta vif, ktorí neboli predvolaní.
§. 375.
Pojednávanie otvorí predsedníctvo s pomenovaním vytknutej záleáitosti.
Za tymto vybaviac návrhy dotycne odroéenia, prijatia
potomne postaven^ch svedkov a inych predbeZnych otázok
predostreté: fiskál ako verejny 2alobník ν hlavnych faboch
predostre stav veci predmet dokázania tvoriací.
Zapoéaté súc tymto dokazovacie pokraßovanie, predsedníctvo preöítaf dá potrebné listiny, vypocuje stránky, svedkov pofaZne odbornych znalcov, a nakolko by ν behu dosavádnelio pokracovania svedkovia sprisahaní neboli a proti ním
obavy niet, tych2e ako aj odbornych znalcov sprisahá.
Ohladom vypoéutia a sprisahania nedostavivsích sa a
prísahu zlo^if sa zdráhajúcich svedkov, svétská vrchnosf má
byf po^iadaná.
Verejny áalobník, sudcovia a obhajca, mő2u aj k stránkam otázky upravif, predsedníctvo váak má právo ich, ako
aj svedkov ohladom nektorych otázok, ktoré sú podchytávajúce alebo ináce s predmetom nesúvisia, ζ pod odpovede osvobodif.
§. 376.
Prísaha svedkov je nasledujúca: „Ja Ν. N. prisahám na
2ivého Boha, ktory je Otec, Syn i Duch Svaty, jedon pravy
Böh, ze som ohladom kaMej okolnosti, na ktorú som bol
vyzpytovany, dia svojho najlepSieho vedomia a svedomia cistú
aúplnú skutocnosf svedcil, a nie ζ toho, co k otázkam náleáalo a
ο com som vedomosf mai, som nezamlcal. Tak mi Bőh pomáhaj!"
Prísaha odborny-ch znalcov je nasledujúca: „Ja Ν. N.
prisahám na 2ivého Boha, ktory je Otec, Syn i Duch Svaty,
jeden prav^ Böh, 2e som predmet okuláty bedlive prezkúma?
Z á k o n y synodálne.
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részrehajlás és melléktekintet nélkül, szakismeretem szerint jó
lélekkel a valósághoz híven adtam elő. Isten engem úgy segéljen!»
377. §.
Befejeztetvén a bizonyítási eljárás, az ügyész röviden
összegezi annak eredményét, előterjeszti a panaszlott fölmentése vagy vétkesnek nyilvánítása iránt indítványát s az utóbbi
esetben a büntetés nemére nézve is nyilatkozik.
Az ügyésznek s esetleg a panaszosnak előterjesztésére a
vádlott és védője válaszolhatnak.
Ha az ügyész vagy a panaszos viszonválaszszal él, az
esetben a vádlottat és védőjét végszó illeti.
További szóváltásnak nincs helye.
378. §.
Ha a szabályszerűen idézett panaszlott a tárgyaláson nem
jelent meg s elmaradását alapos okokkal nem igazolta; úgyszintén ha panaszos nem jelent meg: a tárgyalás — habár
panaszlott védőt nem rendelt is — megtartandó s a törvényszék az előtte kifejlendőkhöz képest határoz.
Ha ellenben panaszlott elmaradását igazolta, vagy ha a
tárgyalás folyama alatt fölmerült körülmények újabb s azonnal
ki nem hallgatható tanúk kihallgatását teszik szükségessé, a
tárgyalás elhalasztandó.
379. §.
A folytatólagos tárgyalásnál, a tárgyalásra nézve a fennebb megállapított szabályok alkalmazandók.
380. §.
A törvényszék a tárgyalásnál fölmerült bizonyítékok szabad mérlegelése útján szerzett meggyőződése szerint, az egyházi vétség büntetésére nézve azonban a 326. §. korlátai közt
határoz s határozatára nézve sem az ügyész, sem a panaszos
által előterjesztett indítványokhoz kötve nincs.
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a mienku svoju bez stranníctva a bocnych ohladov, dl'a odbornej svoiej známosti dobrym svedomím skuíocnosti verne
predniesol. Tak mi Bőh pomáhaj!"
§. 377.
Dokonőené súc dokazovacie pokraőovanie, fiskál ν strußnosti podá jeho vysledok, predostre svoj návrh ohladom osvobodenia, alebo za vinného uznania obíalovanébo a ν poslednom
pádé aj ohladom druhu trestu sa osvedéuje.
Na predostretie fiskála a prípadne áalujúceho möáu obáalovan^· a jeho obhajca odpovedaf.
Jestli fiákál alebo Zalujúci odvetu pouáiije, ν tom pádé
patrí obáalovanému a jeho obhajcovi záverecné slovo.
Daliia reő miesta nemá.
§. 378.
Ked riadne predvolany obíalovany ku pojednávaniu sa
neustanovil, a svoje vystatie základirymi dóvodami neospravedlnil; práve tak, jestli sa 2alujúci neustanovil: pojednávanie
— aj ked obáalovany obhajcu nepostavil — zadríaf sa má
a konsistorium dia toho uzaviera, co sa pred ním rozvinie.
Naproti tomu, jestli obáalovany svoje vystatie ospravedlnil, alebo jestli behom pojednávania vyskytnuváie sa okolnosti vypoßutie novych, a naskutku vypocuf sa nedajúcicb
svedkov ßinia potrebitym, pojednávanie má sa odroöif.
§. 379.
Pri pokracovacom pojednávaní ohladom
majú sa vySsie ustálené pravidlá upotrebii
§. 380.

pojednávania

Konsistorium uzaviera dia svojho, cestou svobodného uvaáovania pri pojednávaní sa vyskytnuvsích dőkazov, si nadobudnutého presvedőenia, ohladom trestauia cirkevného priestupku ale ν medzach §. 326. uzaveria a potahom svojho
uzavretia nenie viazané k návrhom ani kroz fiskála, ani kroz
áalujúceho predostretym.
u*
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A fölmentés vagy vétkesség s ennek alapján a büntetés ítélettel mondandó ki. Minden egyéb kérdés végzéssel
döntetik el.
381. §.
A törvényszék zártülésben határoz.
A tanácskozás a 341. §. értelmében kirendelt előadó
véleményének és szavazatának előterjesztésével kezdődik;
azután nyilatkoznak a többi birák, az elnökség által kijelölt
sorban.
A határozatot abban az ülésben kell hozni, a melyben
a tárgyalás befejeztetett s az elnökség azt szóval azonnal kihirdeti.
382. §.
A tárgyalásról jegyzőkönyv veendő fel, melyben megnevezendők a biróság, a tárgyalás ideje és helye, a birák,.
a jegyző és a felek; megjelölendő az ügv s a tárgyalás m e nete, különösen pedig a bizonyítékok; bejegyzendő továbbá
a feleknek, tanúknak s esetleg a szakértőknek nyilatkozata, a
biróság által hozott végzés vagy ítélet, indokaival együtt, a n nak kihirdetése s az ítélet ellen netán bejelentett felebbezés.
A jegyzőkönyvet az elnökség és a jegyző írják alá.
383. §.
Az ítélet, indokaival együtt, nyolcz nap alatt annyi példányban adandó ki, hogy mindegyik fél egy példányt kapjon. Ezen kiadvány a törvényszék és a felek neveit, az ügyet,
az ítélethozatal helyét, napját s az ítéletet indokaival együtt
foglalja magában, s az elnökség és a jegyző által írandó alá
és az illető törvényszék elnökségének hivatalos pecsétjével
látandó el.
884. §.
Ha az ítéletben fölmentés mondatik ki: a törvényszéki,
valamint az előző eljárásnál fölmerült költségeknek, nevezetesen azoknak is, melyek a panaszlottnak okoztattak, 15 nap
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Osvobodenie alebo vinnosf a na základe toho trest vyrokom má sa vypovedaf. Ka2dá iná otázka vynosom sa rozliodne.
§. 381.
Konsistorium uzaviera ν zatvorenom zasedaní.
Porada poőína sa s predostretím mienky a hlasu ν
smysle §. 341. ustanovenélio zpravodajcu; potom osvedcujú
sa ostatní sudcovia, poriadkom kroz predsedníctvo vykázanym.
Uzavretie ν tom zasadnutí doniesf sa má, ν ktorom pojednávanie ukoncené bolo a predsedníctvo ho aj ústne naskutku
vyhlási.
§. 382.
Ο pojednávaní má sa zápisnica bore vziaf, ν ktorej majú
s a pomenovaf súd, cas a miesto pojednávania, sudcovia, notár a stránky; oznaéif sa má záleáitosf a priebeh pojednávania, obzvláste ale dokazy: vpísané má byf dalej osvedíenia stránok, svedkov, prípadne odbornych znalcov, súdom
donesen^ vynos lebo vyrok, spolu s odővodnením, vyhlásenie
toho2e a proti vyroku oznámené ásnád odvolanie sa.
Zápisnicu podpíse predsedníctvo a notár.
§. 383.
Vyrok spolu s odővodnením má byf behom osem dní ν
tolkych exemplároch vydany, aby kazídá stránka jedon exemplár
obdráala. Táto vydaná listina obsahovaf má mená konsistoria
a stránok, záleíitosf, miesto a deö vynesenia vyroku spolu aj s
odővodnením a má byf predsedníctvom a notárom podpísaná
a peéafou predsedníckou príslusnébo súdu opatrená.
§. 384.
Jestli sa vo vyroku osvobodenie vysloví: na zaplatenie
útrov tak pri konsistoriálnom, ako aj pri predbe^nom pokraőovaní sa vyskytnuváích, menovite i tych, ktoré ob^alovanému
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alatti megfizetésében a panaszos, vagy ha hivatalból indíttatott
az eljárás, azon egyházi testület pénztára marasztalható el, a
mely az eljárást kezdeményezte.
385. §.
Ha az ítéletben vétkesség mondatik ki: a vétkesnek nyilvánított büntetése is megszabandó s a vétkesnek nyilvánított
egyúttal a törvényszéki, valamint az előző eljárásban fölmerült,
nevezetesen a panaszosnak okozott költségeknek is, 15 nap
alatti megfizetésére kötelezendő.
A perköltségek közé nemcsak az ügyésznek, továbbá a
tanúknak és szakértőknek, hanem a bíróság tagjainak és kiküldötteinek költségei és napidíjai is tartoznak, melyek a bíróság
által esetről-esetre állapíttatnak meg.
386. §.
A tanúk utazási költségeit, kivéve igazolt szegénység
esetét, a tanúállító fél, igazolt szegénység esetében pedig,
valamint az ügyész által netán állított tanúkét, úgyszintén a
többi, az ítélethozatalig, illetve az ítélet alapján való behajtásig
el nem halasztható költségeket, azon egyházi testület pénztára
előlegezi, mely az eljárást kezdeményezte, s ha az hivatalból
lett. megindítva, azon hatóság pénztára, mely azt elrendelte.
387. §.
Egyházi vétséget tárgyazó panasz vagy egyházi vétség
jelenségei miatt folyamatban levő eljárás esetében, a hivatalról
való lemondás alapján, a vizsgálat elrendelése után csak akkor
mondhatja ki az elsőfokú bíróság, az ügyész meghallgatása után,
az eljárás megszüntetését, ha nyilvánvaló, hogy a jelenségek
szerinti tényállás nem olyan, mely bebizonyosodása esetében
a 326. §. d } pontja alatti büntetéssel volna büntethető.
A panaszlott azonban, lemondás folytán kimondott megszüntetés esetében is, kötelezendő a költségek megfizetésére.
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zapríéinené boly, k zaplateniu behom 15 dní mo£e byf posúden^ Zalujúci, alebo jestli pokracovanie ζ úradu sa dialo,
pokladnica toho sboru cirkevného, ktory pokracovanie zapocal.
§. 385.
Jestli vo vyroku vinnosf vyslovená bola: vinníkovi má
sa aj trést vymeraf a za vinného vyhlásen^ má byf jednou
cestou aj na zaplatenie behom 15 dní útrov pri konsistoriálnom ako aj to predchádzajúcom pojednávaní sa vyskytnuvsích, menovite i útrov 2alujúcemu zaprißinen^ch, posúden^.
Medzi útrovy pravotné patria nielen útrovy a diurna
fiSkála, dalej svedkov a odbornych znalcov, ale aj útrovy a
diurna údov a vyslan^ch konsistoria, ktoré sa súdom ζ pádu
na pád ustanovujú.
§. 386.
Cestovné útrovy svedkov, vyjmúc pád ospravedlnenej
chudoby, stránka svedkov postavujúca napred dá, ν pádé
ospravedlnenej chudoby ale, ako aj fiSkálom snád postaven^ch svedkov a práve tak i iné, a2 do vynesenia
vyroku, pofazne do ich sohnania na základe vyroku odrocif
sa nedajúce útrovy, pokladnica toho sboru cirkevného napred
dá, ktory pokracovanie zapoőal, a jestli to ζ úradu bolo zapoéaté, pokladnica tej vrchností, ktorá to nariadila.
§. 387.
V pádé tom, ked je pokraöovanie ν behu pre ponos, za
predmet majúci cirkevny priestupok alebo pre príznaky cirkevného priestupku, na základe zrieknutia sa úradu, po nariadení vysetrovania prvostupnové konsistorium len vtedy mőáíe,
po vypocutí fiskála, zastavenie pokraéovania vypovedaf, jestli
je zjavné, £e stav veci dia priznakov nenie takym, ktory^ by
ν pádé jeho dokázania sa, trestom dia §. 326. bodu d)
trestan^ byf moliol.
Ob2alovany povinny je zaplatif útrovy aj po vypovedaní
zastavenia následkom zrieknutia sa úradu.
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III. Fejezet.

A felfüggesztés.
388. §.
Az egyházi törvényszék hivatalától felfüggesztheti a panaszlottat, ha ezt az egyház érdekében állónak, vagy egyébként a
jelenségek szerint mutatkozó egyházi vétség súlyos voltánál
fogva szükségesnek találja.
Ha a felfüggesztést az egyházmegyei törvényszék mint
elsőfokú biróság rendelte el, ezen határozata ellen, birtokon
kívül, az egyházkerületi törvényszékhez egyfokú félebbezésnek
van helye (420., 421. §§.), mely ezen kérdést az iratok alapján
dönti el.
Ha a felfüggesztést az egyetemes törvényszék, mint elsőfokú biróság mondotta ki (348. §.), ily határozat ellen felebbezésnek nincs helye.
389. §.
Különösen sürgős esetekben, vagy ha az egyházi tisztviselő
büntető eljárás folytán, jogerős birói határozattal vád alá helyeztetett: az egyetemes felügyelő felfüggesztheti hivataluktól az
egyetemes egyház és az egyetemes jellegű főiskolák tisztviselőit; az egyházkerületi elnökség felfüggesztheti az egyházkerületi tisztviselőket, egyházmegyei felügyelőket s espereseket, az egyházkerülethez tartozó f ő - és középiskolák
tisztviselőit és az egyházmegyei és egyházközségi tisztviselőket ; az egyházmegyei elnökség pedig felfüggesztheti az
egyházmegyei és az egyházközségi tisztviselőket.
A felfüggesztő határozatot irásba kell foglalni, indokolni
s a felfüggesztettnek kézbesíteni.
390. §.
Ha a felfüggesztést az egyházmegyei elnökség mondotta
ki: köteles azt az egyházkerületi elnökségnek felülvizsgálat
végett haladéktalanul bejelenteni; a felfüggesztettnek pedig
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Hlava

III.

Vyzdvihnutie.
§. 388.
Konsistorium mőáe olráalovaného ζ úradu vyzdvihnúí,
jestli to ν záujme cirkve alebo aj ináöe následkom íaZkej povahy cirkevného priestupku, ν príznakoch sa ukazujúceho,
za potrebné uzná.
Jestli vyzdvihnutie konsistorium seniorálne ako prvostupiíovy súd nariadilo, proti tomuto uzavretiu jeho von ζ
úáitku (extra dominium) jeduostupnové odvolanie sa ku konsistorium distriktuálnemu má miesto (§. 420.. 421.), ktoré
otázku túto na základe listín rozhodne.
Jestli vyzdvihnutie konsistorium generálne, £o prvostupήονy súd vypovedalo (§. 348.), proti takémuto uzavretiu
odvolanie sa nemá miesta.
§. 389.
Vo zvláátne súrnych pádoch, alebo jestli úradník cirkevny, následkom trestného pokraßovania, právoplatnym sudcovskym uzavretím pod ob^alobu postaveny bol: dozorca
generálny mő2e vyzdvihnúí ζ úradu úradníkov generálnej
cirkve a hlavn^ch skől rázu generálneho; predsedníctvo
diStriktuálne mőáe vyzdvihnúí úradníkov diStriktuálnych, dozorcov seniorálnycb a seniorov, úradníkov k distriktu patriacich hlavn^ch a strednych skol a úradníkov seniorálnych a
obcí cirkevnycb; seniorálné predsedníctvo ale mő2e vyzdvihnúí úradníkov seniorálnych a obcí cirkevnycb.
Uzavretie vyzdvihujúce na písme daf, odóvodnií a vyzdvilmutému doruöií treba.
§. 390.
Jestli vyzdvihnutie predsedníctvo seniorálne vypovedalo:
povinné je toáe cielom prezkúmania bez odkladu oznámií
predsedníctvu diátriktuálnemu; vyzdvihnuty ale má právo be-
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joga van nyolcz nap alatt birtokon kívül az egyházkerületi
elnökségnél a felfüggesztés megszüntetését kérni.
391. §.
A felfüggesztést elnökileg elrendelő (389. §.) és helybenhagyó (390. §.) határozat az ügyiratokhoz csatolandó s az
illetékes egyházi törvényszék az ügynek tárgyalása alkalmával,
a felfüggesztés további fentartása vagy megszüntetése iránt is
határozatot hozni köteles.
Ha az egyházi törvényszék panaszlottat hivatalvesztésre
ítélte, az ítélet jogerőre emelkedéseig a hivataltól való felfüggesztés is kimondandó.
392. §.
A felfüggesztés, az erre vonatkozó első határozatnak a
felfüggesztettel való közlése után, azonnal hatályba lép s annak
tartama alatt a felfüggesztett semmiféle hivatalos teendőt nem
végezhet és más egyházi hivatalt sem láthat el, s ezenfelül
fizetésének kétharmada a helyettesítés és a per költségeinek
fedezése végett visszatartatik.
393. §.
A felfüggesztés megszűnik s a felfüggesztett tisztviselő
hivatalába visszahelyeztetik:
a) ha a 389. §. értelmében elrendelt felfüggesztést az
egyházi törvényszék a 391. §. értelmében megszüntette;
b) ha a felfüggesztett tisztviselőt az egyházi törvényszék
jogerejűleg fölmentette vagy nem ítélte hivatalvesztésre;
c) ha a felfüggesztett büntető úton jogerejűleg bűntelennek nyilváníttatott s az egyházi törvényszék is megszüntette az eljárást.
Ez esetben a netáni kártalanítási igények iránt az egyházi törvényszék határoz.
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liora osem dní von ζ Ú2itku (extra dominium) zastavenie vyzdvihnutia prosif u predsedníctva distriktuálneho.
§. 391.
Vyzdvihnutie predsednícky naridzujúce (§. 389.) a udobrujúce (§. 390.) uzavretie má byf k listinám pripojené a patricné konsistorium povinné je, pri príleáitosti pojednávania
zálezifosti ohladom ponecbania lebo zastavenia vyzdvihnutia
uzavretie vyniesf.
Jestli konsistorium ob2alovaného k ztrate úradu posúdilo,
do casu vstúpenia v^roku ν právnu moc, má byf aj vyzdvihnutie ζ úradu vypovedané.
§. 392.
Vyzdvihnutie, po sdelení na toto sa vzfahujúeeho prvého uzavretia s vyzdvihnutym, na skutku vstúpi ν platnosf
a po cas jeho trvania vyzdvihnuty 2iadne úradné dielo konaf nemőáe, ani iny úrad cirkevny zastávaf, nad to majú sa
dve tretiny jeho platu na námestné zastupovanie a zaokrytie
útrat pravotnych zadráaf.
§. 393.
Vyzdvihnutie prestane a vyzdvihnuty úradník do úradu
zpät sa uvedie:
a) jestli ν smysle §. 389. nariadené vyzdvihnutie konsistorium ν smysle §. 391. zastavilo;
b) jestli konsistorium vyzdnhnutého úradnika osvobodilo
alebo neodsúdilo k ztrate úradu;
c) jestli vyzdvihnuty cestou trestnou právoplatne za bezvinného vyhláseny bol a aj konsistorium pokraßovanie zastavilo.
V tomto pádé, ohladom prípadnych nárokov na nahradenie skody uzaviera konsistorium.
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NEGYEDIK CZÍM.
Eljárás az egyházi közigazgatás terén fölmerült s a
3 2 9 . §-ban m e g h a t á r o z o t t ü g y e k b e n .
I. Fejezet.

Bevezető

eljárás.

394. §.
Az egyházi törvényszékek elé tartozó s a 329. §-ban
felsorolt ügyekben a keresetlevél két példányban, a 345. §.
1. b\ c), d) pontjai szerint rendes hatóságánál fogva illetékes
törvényszék elnökségéhez adandó be.
Ha pedig a 345. §. 2. d), b),
d) pontjai szerint, kiküldés alapján itélő törvényszék az illetékes: a keresetlevél,
szintén két példányban, a biróküldésre hivatott törvényszék
elnökségéhez nyújtandó be, mely azt a biróküldés megtörténte után, a kiküldött törvényszék elnökségéhez teszi át.
Ha a kereset illetéktelen helyen adatott volna be: az, az
annak átvételére, a fennebbiek szerint illetékes törvényszék
elnökségéhez hivatalból átteendő.
395. §.
Keresetlevél beadására, a 329. §. a), b), r), d ) pontjai
esetében, csak az ott érintett ügyekben közvetlenül érdekelt
felek vagy azok törvényes képviselői vannak jogosítva.
Választási ügyekben azonban (329. §. e) pont) nemcsak
az illető egyházközség tagjai, de az esperes által kirendelt
tiszti ügyész is indíthat keresetet.
A 329. §. / ) pontja esetében azon egyházi testület van
jogosítva a keresetlevél beadására, melynek tagja az illető
tisztviselő.
A 329. §.-£") pontja esetében a keresetet azon fél indítja
meg, a melyik arra, a birói eljárást elrendelő egyházmegyei,
egyházkerületi vagy egyetemes közgyűlési határozat által utasítva lett.
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NÁZOV STVRTY.
P o k r a c o v a n i e ν z a l e z i t o s f a c h n a poli a d m i n i s t r á c i e c i r k e v n e j s a
vyskytnuvsích a ν §. 329.

urcenych.

Hlava I.
Úvodné

pokracovanie.
§. 394.

V zále2itosfach pred cirkevné súdy patriacich a ν §.
329. vypoéítanych, má áalobopis ν dvoch exemplároch byf
podany, dl'a §. 345., 1. bodov b), c), d) u predsedníctva prísluSnébo konsistoria, co riadnej vrchnosti.
Jestli je vsak podla §. 345. 2. bodov a), b), c), d) na
základe delegovania súdu súdiace konsistorium prísluáné: má
byf áalobopis tieá vo dvoch exemplároch u predsedníctva
konsistoria k delegovaniu súdu povolaného podany, ktoré
teilte po prevedenom delegovaní súdu k predsedníctvu vyslaného konsistoria preloZí.
Jestli by falóba na nepríslusnom mieste podaná bola:
má sa tá2e k predsedníctvu k prevzatiu jej dia vyáních
oznacení príslusného konsistoria ζ úradu prelozif.
§. 395.
Κ podaniu zalobopisu, ν pádoch §. 329. bodov a), b),
c), d), oprávnené sú len ν záleZitosfach tam podotknutych
bezprostredne interessované stránky, alebo ich zákonní zastupitelia.
V záleZitosfach volebnych váak (§. 329. bod e) nielen
údovia patricnej cirkve, ale aj seniorom vyslany úradny
zástupca möZe pozdvihnúf áalobu.
V pádé §. 329. bodu f ) ten sbor cirkevny je oprávnen^ k podaniu Zalobopisu, jehoZ údom patricny úradník je.
V pádé §. 329. bodu g) zalobu pozdvihne tá stránka,
ktorá k tomu konventuálnym uzavretím seniorálnym, distriktuálnyra lebo generálnym, súdne pokraöovanie nariadivsím,
upravená bola.
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338.

§.

A felek, ha többen vannak, kötelesek egy közös meghatalmazottat vagy ügyvédet nevezni, a ki őket a per egész
folyama alatt képviselni fogja, s ha nem neveznek, akkor az
első beadványukat első helyen aláirt fél tekintetik közös meghatalmazottnak.
397. §.
A keresetlevélben köteles felperes a tényeket s a jogalapot,
melyekre keresetét alapítja, előadni, s határozottan megjelölni
a tanúkat, szakértőket, okiratokat, melyekkel a felhozott tényeket
bizonyítani kívánja.
Az okiratok eredetiben vagy másolatban a keresethez
melléklendők.
398. §.
Az ítéletre hivatott törvényszék elnöksége az ügynek, a
341. §. értelmében előadót rendel és kiadja neki a kereset
első példányát; a második példányt pedig — megnevezvén
az előadót s megjelölvén annak lakhelyét s esetleg lakását is
— alperesnek kézbesítteti ; egyszersmind ezekről felperest
értesíti.
399. §.
Az előadó mindenekelőtt kihallgatja alperest és védelmét;
ha azt szóval terjeszti elő, jegyzőkönyvbe foglalja, ha pedig
írásban adja be, a percsomóhoz csatolja.
400. §.
Ezután az előadó a felek közt az egyességet kisérti meg,
s ha létrejön, azt jegyzőkönyvbe foglalja.
Az előadó biró előtt megkötött egyességről szóló jegyzőkönyvet, a törvényszék elnöksége a feleknek hiteles kiadvány
alakjában kiszolgáltatja. Ezen egyezség végrehajtható ítélet
erejével bir.
401. §.
Ha az egyesség létre nem jött: az előadó az ügyben
vizsgálatot tart és azt késedelem nélkül foganatosítja.
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§. 396.
Stráiiky, jestli ich je viac, povinné sú menovat spoloőného plnomocníka lebo pravotára, ktory tieáíe ν behu celej
pravoty zastupovaf bude a jestli ho nemenujú, vtedy povaí u j e sa za ich spolocného plnomocníka stránka y prvom podanom písme na prvom mieste podpísaná.
§ 397.
Zalujúci ν 2alobopise povinny je predniesf f a k t a a
právny základ, na ktoré svoju 2alobu zakladá, a urcite oznacif
svedkov, odborn^ch znalcov, listiny, ktorymi udané fakta
dokazovat si áiada.
Listiny majú byf ν pövodine lebo ν preklade ísalobe
priloáené.
§. 398.
Predsedníctvo konsistoria k vyneseniu súdu povolaného
ν smysle §. 341. ustanoví zprávodajcu a vydá mu jeden
exemplár 2aloby; druhy exemplár ale — pomenujúc zprávodajcu a oznaciac jeho bydlisko prípadne i b^vanie,—ob2alovanému dorucif dá, ο tomto spolu aj áalujúceho uvedomí.
§. 399.
Zprávodajca predovsetk^m vypoöuje Zalovaného a jeho
obranu; jestli ju ústne prednesie, vezme ju do protokolla, jestli
ale písobne zadá, k sväzku pravotnych listín priloáí.
§. 400.
Po tomto zprávodajca pokúsi sa ο vyrovnanie medzi stránkami a jestli sa uskutocní, to do protokolla vnesie.
Protokoll hovoriaci ο vyrovnaní pred sudcom-zprávodajcom uzavrenom, vydá predsedníctvo konsistoriálne stránkam
ν podobe bodnovernej listiny. Toto vyrovnanie vládne mocou
vyroku exekvovaf sa mohúceho.
§· 401.
Jestli sa pokonanie nepodarilo: dráí zprávodajca vysetrovanie ν tej záleáitosti a to bez meskania ν skutok uvedie.
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A vizsgálat alkalmával köteles az előadó a tényállást
hivatalból kinyomozni s úgy az egyik, mint a másik fél állításait támogató adatokat, okiratokat beszerezni, tanúkat és
szakértőket kihallgatni.
Ha az előadó szakértői szemlét tart szükségesnek s a felek
közös szakértőben nem állapodtak meg, abban az esetben felperes és alperes egy-egy szakértőt s az előadó elnököt nevez.
Egyebekben a vizsgálat foganatosítására nézve a 363-366.§§.
határozmányai megfelelőleg alkalmazandók.
402. §.
A vizsgálat befejeztével az előadó az iratokat a törvényszék elnökségéhez terjeszti be, mely, ha a vizsgálat kiegészítésének szükségét látja, az iratokat pótlás végett az előadónak
visszaadja; ha pedig a vizsgálatot befejezettnek találja, az ügy
tárgyalására helyet, határnapot és órát tűz ki, megidézi arra
a feleket, a tanúkat és ha szükségesnek tartja, a szakértőket.
II. Fejedet.

T á r gο vJ a l á s

és

ítélet.

403. §.
A tárgyalás szóbeli és nyilvános. A nyilvánosság azonban
kizárható, ha a hallgatóság a csendet és rendet zavarja, s az
elnöki rendutasítás sikertelen maradt.
404. §.
A tárgyalást az elnökség, a kitűzött ügy megnevezésével
nyitja meg s annak megállapításával, hogy mely felek és tanúk
jelentek meg, valamint a bevezető eljárás főbb mozzanatainak
előterjesztésével.
405. §.
Ha mind a két fél személyesen vagy megbízott által
megjelent: az elnök a felek közt az egyességet kisérti meg.
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Pri príltóitosti vysetrovania povinny je zprávodajca stav
veci ζ úradu vystopovaf a tak jednej ako aj druhej stránky
tvrdenia podporujúee dáta, listiny zaopatrif, svedkov a odbornych znalcov vypocuf.
Jestli zprávodajca odbornú okulátu za potrebnú dr2í a
stránky sa ν spolocnom odbornom znalcovi neusrozuraely, ν
tom pádé menujú 2alujúci a 2alovany po jednom odbornom
znalcovi a zprávodajca predsedu.
Ostatne ohladom ν skutok uvedenia vysetrovania upotrebif sa majú primerane uzavretia §§. 363—366.
§. 402.
Po ukoncenom vyáetrovaní zprávodajca listiny predostre
predsedníctvu konsistoriálnemu, ktoré jestli doplnenie vysetrovania za potrebné uzná, listiny zprávodajcovi cielom doplnenia ich nazpäf dá; jestli v§ak vysetrovanie za ukoncené
nájde, cielom pojednávania záleáitosti miesto, termín a liodinu
uréí, k tomuáe stránky svedkov a jestli2e za potrebné dr2i,
odborn^ch znalcov predvolá.
Hlava II.
Ρ οj e d ηá ν an i e a

vyrok.

§. 403.
Pojednávanie je ústne a verejné. Verejnosf vsak mőáe
byf vytvorená, jestli posluchácstvo tichosf a poriadok ruáí a
predsednícke k poriadku odkázanie bezv^slednym zostalo.
§. 404.
Pojednávanie otvori predsedníctvo s pomenovaním vytknutej zálezitosti a ustálením toho, ktoré stránky a svedkovia
sa ustanovili, ako aj s predostretím hlavnejsích bodov úvodnélio pokracovania.
§. 405.
Jestli sa obe stránky osobne, lebo kroz plnomocníkov
ustanovily: predseda pokúsi sa ο pokonanie medzi stránkami.
Zsinati

törvények.

15
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Ha az egyesség létrejön: a további eljárásra nézve a
400. §. intézkedései irányadók.
Ha az egyesség nem sikerül, mindenekelőtt a halasztás
vagy a meg n e m idézett, de a fél által magával hozott tanúk
kihallgatása s egyéb felmerült előleges kérdések iránt tett
indítványok intéztetnek el.
Ezután felperes, illetőleg megbízottja, előterjeszti a bizonyítani kívánt tényállást s hivatkozik bizonyítékaira, mire
alperes terjeszti elő ellenvetéseit és kifogásait s szintén hivatkozik bizonyítékaira.
Ezek megtörténte után felolvastatnak az ügyre vonatkozó
okiratok, kihallgattatnak a tanúk, mire vonatkozólag a felek
rövid észrevételt tehetnek, mi felett a bíróság a kihallgatás
előtt határoz; kihallgattatnak továbbá a szakértők és felolvastatik az esetleges helyszíni szemléről felvett, valamint a meg
nem jelenhetett, de eskü alatt kihallgatott tanúk vallomásait
tartalmazó jegyzőkönyv.
A tanúk és szakértők, ha a bíróság szükségesnek találja
s aggály nincs ellenök, megesketendők (375. és 376, §§.).
406. §.
A bizonyítási eljárás folyamán a felek, illetőleg megbízottaik röviden indítványokat tehetnek.
A törvényszék tagjai s a felek vagy megbízottaik a tanúkhoz kérdéseket intézhetnek; az elnökség azonban, ha a kérdéseket faggatóknak találja, vagy olyanoknak, melyek az ügygyei nincsenek összefüggésben, fölmentheti őket a felelettől.
A törvényszék tagjai a felekhez s megbízottjaikhoz is
intézhetnek kérdéseket.
Ezek után felperes vagy megbízottja röviden összegezi
a bizonyítás eredményét s előterjeszti kérelmét, mire alperes
vagy megbízottja adja elő röviden védelmét, a bizonyításnak
arra vonatkozó eredményét és kérelmét.
Több szóváltásnak nincs helye.
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Jestli sa pokonanie podarí: ohladom (Talsieho pokracovania
j e nariadenie §. 406. smerodajnym.
Jestli sa pokonanie nepodarí, vybavia sa predovsetkym
návrhy podané ohladom odroéenia, alebo ohladom vypoéutia
nepredvolanych, ale kroz stránku sebou privedenych svedkov
a inych vyskytknuváích sa predbeánych otázok.
Po tomto prednesie áalujúci, alebo jeho plnomocník stav
veci dokázaf sa majúci a odvoláva sa na svoje dökazy, naöo
2alovany predostre svoje protipoznámky a námietky a tie2
sa odvoláva na svoje dökazy.
Po ukonöení tohoto precítajú sa listiny na záleáitosf túto
sa vzfahujúce, vypocujú sa svedkovia, vzfahom na to, stránky
mö£u krátke poznámky robif, nad Öím súd pred vypocutím
uzavierá, dalej vypocujú sa odborní znalci a preßita sa protokoll prípadne na samom mieste okulaty horevzaty, ako aj
soznania ustanovif sa nemohúcich, ale pod prísahou vypocutych svedkov ν sebe obsahujúci.
Svedkovia a odborní znalci, jestli to súd za dobré uzná
a obavy niet proti ním, majú byf sprisahaní. (§§. 375., 376.)
§. 406.
V priebehu dokazovacieho pokraöovania mö£u stránky,
pofa^ne ich plnomocníci ν krátkosti návrhy robif.
Údovia konsistoria a stránky alebo ich plnomocníci möáu
ku svedkom otázky upravif; predsedníctvo vsak, jestli otázky
podchytávajúcimi byf najde, alebo takarni, ktoré so záleZitosfou
ν súvise nestoja, mő2e ich ζ pod odpovede osvobodif.
Údovia konsistoria mö2u aj ku stránkam a ich plnomocníkom otázky upravif.
Po tomto 2alujúci alebo jeho plnomocník ν krátkosti
podá vysledok dokazovania a predloáí svoju prosbu, na co
áalovany, alebo jeho plnomocník prednesie ν krátkosti svoju
obranu a vysledok na to sa vzfahujúceho dokazovania a svoju
prosbu.
D'alsia rec nemá miesta.
15*
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338. § .

Ha a szabályszerűen megidézett alperes sem személyesen,
sem megbízott vagy ügyvéd által meg nem jelent s felperes
keresetét fentartja, a tárgyalás a 405. és 406. §§. határozmányainak megfelelő alkalmazásával tartandó meg.
408. §.
Ha felperes a tárgyalás kezdetén keresetét visszavonta:
az eljárás megszüntetendő és felperes az addig felmerült eljárási
költségnek 15 nap alatti megfizetésére kötelezhető.
409. §.
Ha a szabályszerűen megidézett felperes sem személyesen,
sem ügyvéd által nem jelent meg, úgy tekintendő, mintha
keresetét visszavonta volna, s az eljárás megszüntetése mellett
az eljárási és az alperesnek okozott költségeknek 15 nap alatti
megfizetésére kötelezendő.
410. §.
Ha a tárgyalásra egyik fél sem jelent meg sem személyesen, sem megbízott vagy ügyvéd által, a mennyiben mindegyik fél meghivatott, az eljárás megszüntetése mellett az eljárási
költségnek 15 nap alatti megfizetésére mind a két fél egyenlő
arányban kötelezendő.
411. §.
Ha a megidézett tanú meg nem jelent s kihallgatását az
ügy eldönthetése végett a törvényszék szükségesnek találja,
vagy ha a tárgyalás folyamán felmerült körülmények új tanúk
kihallgatását vagy szemle megtartását, vagy újabb okiratok
beszerzését teszik szükségessé: a tárgyalás elhalasztandó.
A meg nem jelent vagy esküt tenni vonakodó tanúk
kihallgatása s megesketése iránt, a világi hatóság keresendő meg.
412. §.
A halasztás folytán kitűzött tárgyalásnál is a 405. és
407. §§-ban foglalt szabályok alkalmazandók.
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§. 407.
Jestli sa pravidelne predvolany Zalovany ani osobne,
ani kroz pluomocníka lebo pravotára neustanovil a Zalujúci
Zalobu podrZuje, pojednávanie sa má primeranym upotrebením
uzavretí §§. 405. a 406. zadrzaf.
§. 408.
Jestli zalujúci svoju Zalobu na pociatku pojednávania
nazpät vzal: pokracovanie má byf zastavené a 2alujúci k zaplateniu dosavád sa vyskytnuváích útrov pod 15 dnami, zaviazany byf móze.
§. 409.
Jestli pravidelne predvolany Zalujúci ani osobne, ani
kroz pravotára sa neustanovil, tak sa má povaZovaf, ako
őoby svoju Zalobu nazpät bol vzal, a popri zastavení pokracovania, k zaplateniu útrov pokraőovania a Zalovanému zapríéinenych pod 15 dnami, zaviazany byf má.
§· 410.
Jestli sa k pojednávaniu ani jedna stránka ani osobne,
ani kroz plnomocníka lebo pravotára neustanovila, nakolko
kaádá stránka bola povolaná, popri zastavení pokracovania,
k zaplateniu útrov pokraöovania pod 15 dnami, obe stránky
ν rovnej miere zaviazané byf majú.
§. 411.
Jestli predvolany svedok sa neustanovil a jelio vypoőutie
konsistorium ν záujme moZnosti rieSenia záleZitosti potrebnym
byf nachodí, alebo jestli ν priebehu pojednávania vyskytnuv§ie sa okolnosti vypoöutie novycli svedkov, alebo zadráanie
okulaty, lebo obstaranie nov^ch listín cinia potrebnym: pojednávanie sa má odroöif.
Ohladom vypoßutia a sprisahania svedkov neustanovivsích
sa, lebo prísahu zloZif sa zdrahajúcich, má svetská vrchnosf
byf poZiadaná.
§. 412.
I pri pojednávaní následkom odroőenia vytknutom, majú
byf pravidlá ν §. 405. obsaZené, upotrebené.
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338. §.

A halasztás azon fél költségére történik, a melyik azt
okozta, s ha mind a két fél okozta vagy kéri a halasztást,
az e miatt felmerült költséget a felek egyenlően viselik.
Ε költség alatt azonban csupán a bírósági eljárás költsége
értendő.
414. §.
Bizonyítékul alkalmaztatnak a bíróság belátása szerinti
bizonyítási eszközök, az eskü kivételével; a törvényszék azonban a bizonyítékok szabad mérlegelése útján szerzett m e g győződése szerint határoz s ítéleteinél az egyházi törvényeket
és szabályrendeleteket, valamint* a polgári anyagi magánjognak
ezekkel ellentétben nem álló szabályait alkalmazza.
415. §.
A bizonyítékok előállításával járó utazási és egyéb költségeket az a fél köteles előlegezni, a ki azokra a bizonyítékokra
hivatkozik.
416. §.
A határozat hozatala és a tárgyalási jegyzőkönyv felvétele
iránt a 381. és 382. §§. szabályai alkalmazandók.
417. §.
A tárgyalás befejezése után az ügy érdeme ítélettel, —
minden más kérdés végzéssel döntetik el.
A törvényszék határozatát annak meghozatala után, az
elnökség azonnal kihirdeti.
Az Ítélet alapjául felperes kérelme szolgál, melyen túlterjeszkedni a bíróság jogosítva nincs. Az ítélet kiadására nézve
a 383. §. intézkedései irányadók.
Választási ügyekben a választás (szavazás) vagy m e g erősítendő vagy megsemmisítendő, s ez utóbbi esetben az
ítélet által új választás (szavazás) rendelendő el.
A választás érvénytelenségének okozója ellen a költségek
megtérítése iránt a kereseti jog fentartatik.
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§. 413.
Odrocenie deje sa na útrovy tej stránky, ktorá ho zaprícinila, a jestli obe stránky odrocenie zaprícinily, alebo
prosia, útrovy ζ tej príciny sa vyskytnuvsie, stránky rovno
znásajú. Pod tömítő útrovami majú sa ale len útrovy súdneho
pokracovania rozumef.
§. 414.
Za dőkazy upotrebujú sa spősoby dokazovania vedla
úsudku súdu, s vynimkou prísahy; konsistorium avsak uzaviera
dia svojho cestou svobodného uvaáovania dökazov si nadobudnutého presvedcenia, pri vyrokoch svojicli cirkevné zákony a
Statúty, ako aj s tymito ν odpore nestojace materiálneho
súkromného práva obcanského pravidlá upotrebuje.
§. 415.
S vystanovením dőkazov spojené cestovné a iné útrovy
povinná je tá stránka napred daf, ktorá sa na tieáe dökazy
odvoláva.
§. 416.
Ohladom donesenia uzavretia a liorevzatia protokolla
pojednávajúcebo, pravidlá §§. 381. a 382. upotrebené byf majú.
§. 417.
Po ukoncení pojednávania rozhodne sa predmet (meritum)
záleáitosti vyrokom, — kaádá iná otázka vynosom.
Üzavretie konsistoria po jeho doneseuí, predsedníctvo
ihned vyhlási.
Za základ vyroku slú^i prosba Zalujúceho, vy§e ktorej sa
rozprestieraf predsedníctvo nenie oprávnené. Ohladom vydania
vyroku poriadky §. 383. sú smerodajitymi.
V záleáitosfach volebnych volba (hlasovanie) má byf
lebo potvrdená, lebo zruSená, a ν tomto poslednom pádé má
byf kroz vyrok nová volba (hlasovanie) nariadená.
Proti zaprícinitelovi neplatnosti volby, právo 2aloby dotyßne
prinavrátenia útrov sa podr^uje.
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418. §.
A pervesztes fél rendszerint a perköltségek fizetésében
is elmarasztalandó.
Méltánylást érdemlő esetekben a bíróság a perköltségek
viselésére, az általa meghatározandó arányban, valamennyi
peres felet kötelezheti.
A perköltségek közé nemcsak a felek és megbízottjaiknak,
ügyvédeiknek, továbbá a tanúknak és szakértőknek, hanem a
biróság tagjainak és kiküldötteinek költségei és napidíjai is
tartoznak, melyek a biróság által esetről esetre állapíttatnak meg.
419. §.
Az elmarasztaló ítéletben a kötelezettség teljesítésére
15 napi határidő tűzendő, mely az ítélet jogerőre emelkedése
napjától számítandó; más határozatoknál pedig a költség fizetésére kitűzött határidő, a határozat kihirdetése s a jelen nem
lévő felekre nézve a kézbesítés napjától számíttatik.
Ö T Ö D I K CZIM.
P e r o r v o s l a t o k .
/. Fejedet.

A felebbezés.
420. §.
Felebbezéssel élhetnek:
a) egyházi vétségeket tárgyazó ügyekben: az egyházmegyei törvényszék mint elsőfokú biróság által hozott ítéletek, valamint a 370., 388., 391., 428. és 432. §-okban
említett végzések ellen az ügyész, a panaszos, a panaszlott
és védője;
b) a 329. §-ban meghatározott ügyekben az egyházmegyei törvényszék, mint elsőfokú biróság által hozott Ítéletek,
valamint a 428. és 432. §§-ban említett végzések ellen a
perben állott felek.
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§· 4 1 8 .

Stránka pravotu prehravsia má sa obycajne aj na zaplatenie útrov posúdif.
Y pádoch sluánosf zasluhüjúcich möZe súd k znásaniu
pravotn^ch útrov, ν pomere ním urcif sa majúcom, vsetky
pravotiace sa stránky zaviazaf.
Medzi pravotné útrovy prináleáia nielen útrovy a diurná
stránok a ich plnomocníkov, pravotárov, dalej svedkov a
odbornych znalcov, ale aj útrovy a diurná údov súdu a ním
vyslanych, ktoré sa súdom ζ pádu na pád ustanovia.
§· 419.
V odsudzujúcom vyroku má byf na vyplnenie povinnovatosti 15-düovy termín vytkuuty, ktor^ sa od dna dosiahnutia právoplatnosti vyroku poőítaf má; pri inych uzavretiacb
ale pocíta sa na zaplatenie útrov vytknut^ cas od dűa vyhlásenia a ohladom neustanovivSích sa stránok od dna dorucenia vyroku.
NÁZOV PIATY.
P r a v o t n á

Hlava

odpomoc.

I.

Ο d ν ο 1 a η i e s a. (A ρ ρ e 11 ο ν a η i e.)
§. 420.
Odvolanie sa möZu zadaf:
a) ν záleZitosfach priestupky eirkevné pojednávajúcich:
proti vyrokom vynesenym konsistoriumom seniorálnym, 6o súdom prvostupüovym, ako aj proti vynosom ν §§. 370., 388.,
391., 428. a 432. spomenutym, fiskál, Zalujúci, obZalovany
a jeho obranca;
b) stránky pravotiace sa proti vyrokom vynesenym konsistoriumom seniorálnym, co súdom prvostupnov^m, ν záleZitosfach ν §. 329. uréenych, a proti vynosom ν §. 428. a
432. spomenut^m.
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Az a) és V) pontokban nem érintett más végzések ellen
íelebbezésnek nincs helye; azonban az ítélet elleni felebbezésben, az azt megelőző végzések által okozott jogsérelem
orvoslása is kérhető.
*7 Q s "2 p.a £
421. §.
A felebbezés a tárgyaláson jelenvoltak részéről a kihirdetéstől a tárgyaláson jelen nem volt felek részéről a
kézbesítéstől számítandó 15 nap alatt adandó be az elsőfokú
törvényszék elnökségénél, mely azt az iratokkal együtt a
másodfokú bíróság elnökségéhez 8 nap alatt felterjeszti, s erről
a feleket értesíti.
Ha a felebbezésben az eljárásra vonatkozó oly panaszok
foglaltatnak, melyek iránt a felterjesztett iratok kellő felvilágosítást nem nyújtanak, az elnökség ezek iránt nyilatkozni
köteles.
Ha a felebbezés a 420. §. szerint ki van zárva, vagy
ha az nyilván elkésve adatott be, az elsőfokú biróság elnöksége tartozik azt visszautasítani.
422. §.
A másodfokú bíróság rendszerint a felterjesztett iratok
alapján vizsgálja felül az ügyet s a 381. §. szabályainak
alkalmazása mellett:
ű) feloldja az elsőfokú biróság határozatát, s azt újabb
tárgyalásra s határozathozatalra és esetleg újabb vizsgálat
eszközlésére utasítja, ha az eljárásnak lényeges szabályai sértettek meg, vagy ha a tényállás kellőleg kiderítve nem lett;
ha pedig nem az egész eljárás semmisíttetik meg, a másodfokú határozatban meg kell jelölni azon hiányokat, melyek
pótlandók; az újabbi eljárás ezekre szorítkozik s azután h o zandó újabb határozat;
b) ha ezen eset fenn nem forog, érdemileg felülvizsgálja a határozatot, s azt vagy helybenhagyja vagy megváltoztatja.
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Proti illáin ν bodocli a) a b) nedotknutym vynosom
odvolanie sa nemá miesta; avsak ν odvolaní proti vyroku
prosif sa möáe aj odpomoZenie ν urazení práva, co predcbádzajúcimi vynosmi zapríéinilo sa.
§· 421.
Odvolanie sa má byf zo strany pojednávaniu pritomn^ch
od vyhlásenia, zo strany pojednávaniu neprítomnych stránok
od doruéenia 15 dní poéítajúc zadané u predsedníctva konsistoria prvostupüového, ktoré to2e spolu aj s písemnosfami
bebom 8 dní predsedníctvu konsistoria druhostupfiového predostre a stránky ο tom upovedomí.
Jestli ν odvolaní sa pofahom na pokraöovanie také ponosv obsa2ené sú, ohladom ktorych predostreté listiny dostatoöné objasnenie neposkytujú, predsedníctvo povinné je ohladom t^chto sa osvedéif.
Jestli je odvolanie sa dia §. 420. vytvorené, alebo jestli
to zrejme oneskorene zadané bolo, predsedníctvo súdu prvostupüového povinné je ho odmrstif.
§. 422.
Súd druhostupftovy vőbec na základe predostretych
listín znovu prehliada záleísitosti a pri upotrebení pravidiel
§. 881 :
a) vyzdvihne uzavretie prvostupftového súdu a to2e k
novému pojednávaniu a vyneseniu uzavretia a prípadne k
prevedeniu nového vysetrovania upraví, jestli podstatné pravidlá pokracovania urazené boly, alebo jestli stav veci nále2íte objasneny nebol; jestli ale nie celé pokracovanie znicí
sa, ν druhostupöovom uzavretí potrebno je oznaöif tie nedostatky, ktoré doplnené byf majú; nővé pokraöovanie na
tieto sa obmedzuje a potom vynesené byf má nővé uzavretie;
b) jestli sa tento pád nezavdal, 6o do predmetu (meritorne) prezkúma uzavretie, a to2e lebo udobrí, lebo premení.
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Ha csak az egyik fél felebbez, a felebbező hátrányára
az ítélet meg nem változtatható; a 329. §-ban meghatározott
ügyekben pedig az ítélet, a nem felebbező javára sem változtatható meg.
Az iratok az első fokban eljárt törvényszék elnökségéhez küldendők vissza, mely a feleket a határozat kézbesítésével
értesíti.
423. §.
Feljogosíttatik a másodfokú bíróság, sőt annak elnöksége is arra, hogy azon esetben, ha a felterjesztett iratok
által a tényállás kellőleg felderítve nem lett és ez okból
szükségesnek találja azt, hogy a felebbviteli bíróság előtt
szóbeli tárgyalás tartassék, ezen tárgyalást elrendelhesse. Ezen
tárgyalás elrendelése egyes meghatározandó ténykörülményekre
is szorítkozhatik. Ennek megtartásánál egyházi vétségek esetében a III. c£ím II. fejezetének s a 329. §-ban meghatározott ügyekben a IV. czím II. fejezetének' szabályai alkalmazandók s a tárgyalás után a 422. §. értelmében hozandó
határozat.
424. §.
A másodfokú törvényszék által az ügy érdemére nézve
hozott ítéletek ellen a 420. §-ban megjelölt felek a harmadfokú bírósághoz felebbezéssel élhetnek.
A harmadfokú törvényszékhez való felebbezés a másodfokú ítélet kézbesítésétől 15 nap alatt az elsőfokú törvényszék
elnökségénél adandó be.
A harmadfokú törvényszékhez intézett felebbezési esetekben az elsőfokú bíróság elnöksége az iratokat a püspök
útján az egyetemes felügyelőhöz terjeszti föl s erről a feleket
értesíti.
425. §.
A harmadfokú bíróság eljárására nézve ugyanazon szabályok alkalmazandók, a melyek a másodbiróságra nézve a
422. és 423. §-okban megállapíttattak.
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Jestli len jedna stránka appelluje, vyrok nemöZe byf
na ujinu appellujúcelio premeneny; ν záleZitosfach ν §. 329.
urceitych ale v^rok, ani k dobru neappellujúcebo nemőZe byf
premeneny. ·
Listiny sa majú predsedníctvu konsistoria ν prvom stupni
pokraßovavsieho zpät poslaf, ktoré stránky dorucením uzaveretia upovedomí.
§. 423.
Opráviiuje sa súd drubostupfiovy, ba i jeho predsedníctvo k tomu, áe ν tom pádé, jestliby kroz hore predostreté
listiny stav veci dostatocne objasneny nebol, a ζ tejto príciny za potrebné dráí to, aby pred súdom appellaßnym ústne
pojednávanie vydrZiavané bolo, toto pojednávanie nariadif móZe.
Nariadenie tohoto pojednávania obmedzif sa móZe aj na jednotlivé urcif sa majúce okolnosti faktov. Pri zadrZaní tohoto ν
pádé priestupkov cirkevnycb ν zálezitostach názvu III. hlavy
II. a ν §. 329. ur^en^ch majú sa pravidlá názvu IV. hlavy II.
upotrebif a po pojednávaní má byf uzavretie ν smysle §. 422.
donesené.
§. 424.
Proti vyrokom ßo do predmetu (meritum) záleáitosti kroz
konsistorium druhostupftové vynesenym, stránky ν §. 420.
oznacené mózu k trefostupnovému súdu zadaf odvolanie sa.
Odvolanie sa k trefostupfíovému konsistorium od dorucenia
druhostupfiového vyroku behom 15 dní má u predsedníctva
prvostupiiového konsistorium byf zadané.
V pádoch ku konsistorium trefostupfiovému upraven^ch
odvolaní sa, predsedníctvo súdu prvostupiiového listiny cestou
biskupa predostre k dozorcovi generálnemu a stránky ο tom
upovedomí.
§. 425.
Ohladom pokraöovania súdu trefostupnového majú tie isté
pravidlá byf upotrebené, ktoré ohladom súdu druhostupfiového ν §. 422. a 423. ustálené boly.
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Határozatát a harmadbiróság az első fokban eljárt t ö r vényszék elnökségéhez a püspök útján küldi vissza, ki a
feleket a határozat kézbesítésével értesíti.
II. fejedet.

Az

igazolás.
426. §.

Az a fél, a ki a 378., 407., 409., 410. §-ok eseteiben,
el nem háríthatott akadály miatt, a megjelenést vagy felebbezésének beadását elmulasztotta, vagy ha felebbezése a 420. és
421. §§. alapján jogosulatlanul utasíttatott vissza: az elmulasztott határnaptól, illetőleg a visszautasító végzés kézbesítésétől
számított 15 nap alatt igazolással élhet.
Választási ügyekben igazolásnak nincs helye.
427. §.
Az igazolási kérelem azon egyházi törvényszék elnökségénél adandó be, melynél a mulasztás történt, illetőleg a
melyik a visszautasító végzést hozta. Ezen egyházi törvényszék pedig meghallgatván úgy vétségi, mint a 329. §-ban
meghatározott ügyekben az ellenfelet, s a mennyiben szükségesnek találja, a kérelem okaira vonatkozó bizonyítási eljárás
után, határoz és ha a mulasztást igazoltnak találja, az elmulasztott helyett új határnapot tűz ki.
Ha pedig az igazolási kérelem a felebbezés visszautasítása miatt adatott be, és a törvényszék az igazolásnak
helyt ad, a felebbezést az illetékes felsőbb bírósághoz felterjeszti,
428. §.
Az igazolásnak helyt adó végzés ellen felebbezésnek
nincs helye.
Ha az igazolási kérelem elutasíttatik, az elutasító végzés
ellen — ha azt nem az egyetemes törvényszék hozta — egy
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Súd treiostupfiov^ uzavretie svoje cestou biskupa zpät
posle k predsednictvu konsistoria ν prvom stupni pokraéovavSiemu, ktoré stránky dorucením uzavretia upovedomí.
Hlava II.

T á stránka, ktorá ν pádoch §§. 378., 407., 409., 410.
pre neodstranitelné prekázky, ustaiiovenie sa alebo zadanie
appelláty zameákala, alebo jestli jej appelláta na základe
§§. 420. a 421. neoprávnene odrorstená bola: mö2e, pocítajúc
15 dní od zameskaného termínu, pofa2ne od dorucenia odmrSfujúceho v^nosu, zadaf ospravedlnenie.
V zále^tostach volebnych ospravedlnenie nemá miesta.
i. 427.

Prosba ο ospravedlnenie má byf u predsedníctva toho
konsistoria cirkevného podaná, u ktorého sa zameskanie stalo,
pofa2ne ktoré odstrafiujúei vynos vynieslo. Toto konsistorium
cirkevné ale, vypoőujüc odpornú stránku tak ν priestupkovej
záleáitosti, ako aj ν záleísitostiach ν §. 329. urcenych, nakolko to potrebnym byf uzná, po pokracovaní dokazovacom,
na priőiny prosby sa vzfahujúcom, uzaviera, a jestli zameSkanie
za ospravedlnené nachodí, na miesto premeskaného novy termin ustanoví.
Jestli ale prosba ο ospravedlnenie, ζ príciny odmrstenia
appelláty podaná bola a konsistorium ospravedlneniu miesto
dá, appellátu k patriénému vyésiemu súdu predostre.
§· 428.
Proti vynosu ospravedlneniu miesta dávajúcemu appelláta miesta nemá.
Jestli sa prosba ο ospravedlnenie odmrstí, proti odmráfujúcemu vynosu — jestli ho konsistorium generálne nedonieslo —
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fokú, a határozatot hozó bíróság elnökségénél beadandó
felebbezésnek van helye. (420. és 421. §§.) A felebbviteli
bíróság a felterjesztett iratok alapján határoz.
Ha az elutasító határozatot az egyetemes törvényszék
hozta, az ellen felebbezéssel élni nem lehet.
III. fejedet.

A

perújítás.
429. §.

Perújításnak van helye, ha egyházi vétségeket tárgyazó
ügyekben a panaszlott, — a 329. §-ban meghatározott
ügyekben pedig a perben állott felek, alapos okot tudnak az
igazolás tekintetében bizonyítani, de az igazolási határidő
már elmúlt; vagy ha oly tényeket és lényeges bizonyítási
adatokat hoznak fel, melyek az alapperben fel nem hozattak,
ha azok a meghozott ítélet megváltoztatását valószínűvé tenni
alkalmasak.
Választási ügyekben perújításnak nincs helye.
430. §.
A perújítás-kérelem az alapperben eljárt elsőfokú t ö r vényszék elnökségénél adandó be.
Egyházi vétségek esetében a törvényszék a netán szükséges előleges vizsgálat megejtése és az ügyész meghallgatása után a perújítás megengedhetősége iránt hoz határozatot.
A 329. §-ban meghatározott ügyekben pedig a törvényszék elnöksége vizsgálat eszközlése végett a kérvényt egy
törvényszéki tagnak kiadja s a vizsgálat befejeztével a törvényszék a perújítás megengedhetőségének kérdését az ügy
érdemével együttesen dönti el.
431. §.
Az eljárás az újított perben is az alapperre nézve irányadó törvénykezési szabályok szerint történik.
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appelláta jednostupiíová u predsedníctva konsistoria, ktoré uzavretie donieslo, podaf sa majúca, má miesta (§. 420., §. 421.).
Súd appellaön^ uzaviera na základe predostretych listín.
Jestli uzavretie odmrsfujúce konsistorium generálne donieslo, proti tomu appellovaí sa nemóáe.
Hlava III.
Obnovenie

pravoty.

§. 429.
Obnovenie pravoty má miesto, jestli ν zále^itosfach
priestupky cirkevné pojednávajúcich ob2alovany, — ν §. 329.
uréenych záleáitosfach ale pravotiace sa stránky, dotyCne
ospravedlnenia základnú príéinu dokázaf znajú, ale cas ospravedlnenia u2 pre^iel; alebo jestli také fakta a podstatné dáta
dokázania uvedú, ktoré ν pravote základnej uvedené neboly,
jestli ony premenenie vyneseného vyroku pravdepodobnym
ucinif sú prihodné.
V zále2itosfacb volebnych obnovenie pravoty miesta nemá.
§. 430.
Prosba ο obnovenie pravoty zadaf sa má u predsedníctva
konsistorium prvostupnovébo ν základnej pravote pokraőovavsieko.
V pádé priestupkov cirkevityck konsistorium po zavedem'
potrebného snád predbeáného vyáetrovania a po vypoéutí
fi§kála ο mo2nosti dovolenia obnovenia pravoty donáia uzavretie.
V zále^itosfach ν §. 329. urceitych ale predsedníctvo
konsistoriálne vydá prosbu cielom prevedenia vvsetrovania
jednomu údovi konsistorium a po dokoncenom vyietrovaní
rozboduje konsistorium otázku ο moznosti povolenia obnovenia
pravoty spoloßne i co do predmetu (meritum) záleáiifosti.
§. 431.
Pokracovanie aj pri obnovenej pravote deje sa dia súdobníckych pravidiel ohladom základnej pravoty smerodajnych.
Zákony synodálne.
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338.

§.

A perújítást megengedő végzés ellen ielebbezésnek
nincs helye.
A perújítást megtagadó végzés ellen, ha azt egyházmegyei törvényszék hozta, felebbezésnek van helye (420.,
421. §§.), mely az illető elsőfokú törvényszék elnökségénél
nyújtandó be.
A másodfokú határozat ellen, valamint az egyetemes
törvényszék illetősége alá első fokban (348. §.) tartozó
ügyekben hozott s a perújítást megtagadó határozat ellen a
felebbezés ki van zárva.
Ha az első bíróság a perújítást megtagadta, de a másodbíróság annak helyt adott, ez utóbbi bíróság tartozik az iratokat, az ügy érdemében elsőfokú határozat hozatala végett,
az első bírósághoz visszaküldeni.
433. §.
A perújítás az alapperben hozott ítélet végrehajtását nem
gátolja, s az annak folytán, a perben nem állott egyének
által jóhiszeműleg szerzett jogokat az újított perben hozott
ítélet nem érinti.
Perújításnak csak egyszer van helye.
HATODIK CZÍM.

A

kézbesítés.
434. §.

A bírói határozatok kézbesítése azon egyházközség elöljárósága útján történik, a melynek kötelékébe az illető fél tartozik.
A kézbesítést az elöljáróság vagy maga eszközli, vagy
az általa megbízott egyházi tisztviselő vagy egvháztag által
eszközölteti.
A kézbesítés vétbizonyítvány mellett történik, mely a
fél átvételi elismervényével ellátva, az egyházi elöljáróság által
a megkereső egyházi hatóságnak azonnal megküldendő.
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§. 432.
Proti vynosu obnovenie pravoty dovol'ujúcemu odvolanie
sa miesta nemá.
Proti vynosu obnovenie pravoty nedovolujúcemu, jestli
takov^ konsistorium seniorálne donieslo, odvolanie sa miesta
má (§§. 420., 421.), ktoré u predsedníctva prísluüného prvostupüového konsistoria podaf sa má.
Odvolanie sa proti uzavretiu druhostupüovému, ako aj
proti uzavretiu ν záleZitosfach ν prvom stupni (§. 348.) pod
príslusnosf konsistorium generálnebo patriacich donesenému a
obnovenie pravoty nedovolujúcemu, je vytvorené.
Jestli obnovenie pravoty prvy súd nedovolil, ale druhy
súd mu miesto dal, tento posledny súd je povinn^" listiny,
cielom donesenia prvostupnového uzavretia co do predmetu
(meritum) záleáitosti, prvému súdu zpät poslaf.
§. 433.
Obnovenie pravoty neprekáZa exekucii vyroku ν základnej pravote vynesenému a následkom toho, nedot^ka sa v^rok
ν obnovenej pravote donesen^ práva kroz nepravotiace sa
stránky dobromyslne (bona fide) nadobudnutého.
Obnovenie pravoty má len raz miesto.
N Á Z O Y SIESTY.
D

o

r

u

c

e

n

i

e

.

§. 434.
Doruöenie sudcovsk^ch uzavretí deje sa cestou predstavenstva tej cirkevnej obce, do ktorej sväzku patricná stránka prinále^í.
Dorucenie prostredkuje alebo samo predstavenstvo, alebo
ho prostredkovaf dá kroz povereného ním úradníka cirkevného alebo úda cirkve.
Dorucenie deje sa vedla prijímacieho lístku, — ktor^
soznaním prevzatia kroz stránkü opatren^, predstavenstvom
cirkevnym bez odkladu poslan^ byf má tej cirkevnej vrchnosti, ktorá ο to poáiadala.
15*
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435. §.
Egyházi vétségeket tárgyazó ügyekben a panaszlott
részére minden határozat, a 329. §-ban meghatározott ügyekben pedig az előadónak nyilatkozatra való felhívása (399. §.)
és az idézés a tárgyalási határnapra, a félnek saját kezéhez
kézbesítendő.
A többi értesítések és határozatok a feleknek vagy m e g bizottaiknak a 434. §-ban előirt módon vagy posta útján
térti vevény mellett kézbesíttetnek.
436. §.
Ha a fél vagy megbízottja a kézbesítést elfogadni v o n a kodik, az irat nála hagyandó s ezen körülmény a vétbizonyítványra a kézbesítő által aláirva, rávezetendő.
A tárgyalási határnapra való idézés, a fél honn nem
létében, két tanú előtt, alperes lakásán hagyandó vagy kifüggesztendő, s erről, ha alperesnek háznépe van, a háznép értesítendő s ez a vevényen megjegyzendő.
437. §.
Ha alperesnek nincs háznépe, vagy ha a vádlott s illetőleg az alperes ismeretlen helyre távozott, az első folyamodásu biróság elnöksége részére gondnokot rendel s a birói
határozatok ennek kézbesíttetnek.

HETEDIK CZÍM.
A

v é g r e h a j t á s .

438. §.
Ha az egyházi vétségek tárgyában vagy a 329. §-ban
meghatározott ügyekben hozott ítéletek jogerőre emelkedtek,
vagy ha a 408., 409., 410., 413. §§-ban említett és költségek fizetésében elmarasztaló végzések az elmarasztaltaknak
kézbesíttettek, azoknak végrehajtását az elsőfokú törvényszék
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§. 413.
V zále2itosfach priestupky cirkevné pojednávajúcich na
stránku ob2alovaného ka2dé uzavretie, ν zálezitosfach ν
§. 329. urcenych ale vyzvanie zprávodajcovo k osvedceniu
{§. 399.) a predvolanie k termínu pojednávania, má stránke
do vlastn^ch jej rúk dorucené byf.
Iné uvedomenia a uzavretia dorucujú sa stránkam, alebo
ich poverenníkom spősobom ν §. 434. predpísanym, alebo poStou
popri retour-recepisse (zpiatocnom poistení).
§. 436.
Jestli sa stránka, alebo jej poverenník zdráha prijaf dorucenie, listina má sa u nej nechaf a táto okolnosf na prijímacom lístku kroz dorucitela podpísaná, nah zaviesf.
Predvolanie k termínu pojednávania, ked je stránka nie
doma, má sa pred dvoma svedkami ν byte ob2alovaného
nechaf alebo vyvesif, a ο tom, jestli halovány domácich má,
domáci jeho uvedomif sa majú, éo na recepisse poznacif sa má.
§. 437.
Jestli áalovan^· domácich nemá, alebo jestli sa obvinen^
pofáimé 2alovany na neznáme miesto vzdialil, predsedníctvo
súdu prvej inStancie na stránku jeho kurátora ustanoví a
sudcovské uzavretia tomuto sa doruéujú.

NÁZOV SIEDMY.
Vykonné p o k r a c o v a n i e

(exekucia).

§. 438.
Jesli ν záleáitosti priestupkov cirkevny"ch, alebo ν záleáitosfach ν §. 329. uréenych donesené v^roky právoplatnosf
dosiahly, alebo jestli ν §. 408., 409., 410., 413. spomínané a na
platenie útrov posudzujúce vynosy posúdenym doruéené boly,
ich vy-konné uskutocnenie (exekvovanie) nariadí ζ úradu pred-
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elnöksége hivatalból rendeli el s a végrehajtás foganatosításával a bíróság egyik tagját bízza meg, s ezzel egyidejűleg
a jogerejű ítélet hiteles másolatát az ítélet által érdekelt felek
közvetlen felsőbb egyházi hatóságának (egyházmegye, egyházkerület, egyházegyetem), a pénzbüntetésről szóló ítéletet
pedig ezenfelül az egyetemes egyházi közalap kezelőjének
megküldi.
Ha az egyházmegyei elnökség ezen kötelességének teljesítésében késedelmeskedik vagy vonakodik, bármely érdekelt
fél kérelmére vagy bármely egyházi hatóság panaszára a
másodfokú törvényszék elnöksége, s ha ez is késedelmeskednék vagy vonakodnék, az egyetemes felügyelő intézkedik az
ítélet végrehajtásáról s rendel kiküldöttet.

439. §.
A kiküldött a végrehajtás foganatosításában haladék nélkül eljárni tartozik s arról a kiküldőhöz adja be jelentését.
Ha bármely érdekelt fél a kiküldött eljárása által magát
sértve érzi, a sérelmesnek talált intézkedéstől nyolcz nap alatt
a kiküldőnél előterjesztést adhat be, mely felett az, a kiküldött meghallgatása után, végérvényesen határoz.
440. §.
Ellenszegülés esetében a karhatalom kirendelése iránt,
valamint akkor is, ha pénzbeli elmarasztalás behajtása válik
szükségessé — a mennyiben a 6. és 7. §-ok eseteinek valamelyike forog fenn — az államhatalom segélye és eljárása
végett a világi hatóság keresendő meg. A megkeresést a kiküldött jelentése alapján a kiküldő egyházi törvényszék elnöksége eszközli.
441. §.
Ha a 326. §. b) pontja alapján büntetésül pénzbüntetés
alkalmaztatott, az ennek folytán fizetendő összeg azonban az
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sedníctvo konsistoria prvostupnového a prevedením vykonu
(exekucie) poverí jednoho úda súdu, a súcasne s t^mto doposle
liodnoverny odpis právoplatného vyroku bezprostrednej vy§§ej
vrhnosti cirkevnej (seniorát, diátrikt, cirkev generálna) vyrokom
interessovanych stránok, na pefiaán^ trést znejúci vyrok nadto
manipulantovi fondu váeobecnébo cirkevného.
Jestltée by sa predsedníctvo seniorátu ν plnení tejto
povinnosti svojej opozdilo lebo zdráhalo, na prosbu ktorejkolvek stránky interessovanej, alebo na ponos ktorejkolvek
vrchností cirkevnej, predsedníctvo konsistoria druhostupiíového, a jestli by sa i to opozdilo alebo zdráhalo, dozorca
generálny pokraÖuje ohladom prevedenia vyroku a vyslanca
vy§le.
§. 439.
Vyslany zaviazany je ν uskutoßneni vykonu (exekucie)
bez odkladu zakrocif, a ο tom nech podá zprávu vysielatelovi.
Jestliby sa ktorákolvek stránka pokraöovaním vyslaného
urazenou byf cítila, móíe behom osem dní od pokracovania
urááliv^m byf sa zdajúceho, predostretie u vysielatel'a podaf,
nad kfor^m ten2e po vypoőutí vyslaného právoplatne uzaviera.
§· 440.
V pádé sprotivenia sa, strany vyslania moci ramena
svetského (brachium) ako aj vtedy, jestli sobnanie penaáného
trestu staue sa potrebn^m — nakolko nektory ζ pádov §§. 6.
a 7. sa zavdal — má sa pofiadat vrchnosf svetská cielom
pomoci St át nej moci a jej zakroöenia. Poáiadanie prostredkuje
predsedníctvo vysielajúceho konsistoria na základe zprávy
vyslancovej.
§. 441.
Jestli na základe §. 326. bodu b) őo trést penaZitá
pokuta upotrebená bola, av§ak následkom toho platif sa
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ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt meg nem
fizettetett: a pénzbüntetés összege, a mennyiben a fizetésre
kötelezett egyházi fizetést élvez, fizetéséből való levonás, illetőleg fizetésének a pénzbüntetésre fordítása útján hajtandó
be; a mennyiben pedig ily fizetése nincs, vagy van ugyan,
de annak egy évi összege sem fedezi a kiszabott pénzbüntetést, ezen esetekben az illető tisztviselő, az ítéletben — a
326. §. szerint — megállapított határidő eltelte után, hivatalától azonnal elmozdítandó és mindaddig, míg a pénzbüntetést meg nem fizette, egyházi vagy iskolai hivatalra másutt
sem alkalmazható.
442. §.
Ha a 351. §. alapján pénzbírság mondatott ki, a bírságösszeg a marasztaltnak fizetéséből való levonás, illetőleg fizetésének a birságra fordítása által hajtatik be.

443. §.
A végrehajtás befejezése után az a tisztviselő, ki a foganatosítás iránt intézkedett, az illetékes egyházmegyei, egyházkerületi vagy egyetemes közgyűlésnek jelentést tesz.
Az iratok annak az egyházi hatóságnak levéltárába helyeztetnek el, a melynek közgyűlésénél tétetett a végrehajtás befejezéséről jelentés.
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majúci sußef, beliom 15 dní od vstúpenia vyroku ν právnu
moc, zplateny^ nebol: má byf súöef pefiaáitej pokuty, na kolko
k zaplateniu zaviazaity poííva plat cirkevn^, cestou odtiabnutia
ζ platu, pofaáne obrátenia platu jeho na zplatenie pefiaáitej
pokuty, sohnany; nakolko ale tak^to plat nemá, alebo má
síce, ale toho ani jednoroßity súéef nezaokryva vymeranú
peöa2itú pokutu, ν tomto pádé patricity úradník, po vyprsaní
vo vyroku dia §. 326. ustanoveného termínu, má ζ úradu
byf odstráneny a dotedy, dokialby pefia£ity trést nezaplatil,
k cirkevnému alebo Skolskému úradu ani inde upotrebeny byf
nemöáe.
§· 442.
Jestli na základe §. 351. peuaáná pokuta vyslovená
bola, soáenie sa súcef pokuty odtiahnutím z. platu posúdeného,
pofaíne kroz vynaloáenie platu jeho na peftaánú pokutu.

§. 443.
Po ukonéení exekucie ten úradník, ktor^ strany uskutoßnenia zakroßil, zprávu podá príslu§nému konventu seniorálnemu, diátriktuálnemu, alebo generál nemu.
Listiny umiestia sa ν archíve tej vrchnosti cirkevnej,
u jejá konventu zpráva ο ukonöení exekucie podatá bola.
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Megállapíttatott a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház országos zsinatának Budapesten, 1891. évi
deczember 5-ik napjától 10-ik napjáig, 1892. évi május 4-ik
napjától 27—ik napjáig és 1892. évi június 10-ik és 11-ik
napjain, valamint folytatólag 1893. évi február 7—ik napjától,
10-ik napjáig tartott üléseiben.
Kelt Budapest fő- és székvárosban, 1893. évi február hava
10-ik napján.

Péchy Tamás s. k.

Karsay Sándor s. k.

a zsinat világi elnöke.

a zsinat egyházi elnöke.

Dr. Markó Sándor s. k.
Michaelis Vilmos s. k.
Dr. Győry Elek s. k.

Farbaky József s. k.
Händel Vilmos s. k.
Gyurátz Ferencz s. k.

a zsinat világi jegyzői.

a zsinat egyházi jegyzői.

(Ρ. H.)

«A m a g y a r o r s z á g i ágostai hitvallású e v a n g é l i k u s o k n a k
királyi

e n g e d e l m ü n k k e l , az 1 8 9 1 . é v d e c z e m b e r h ó 5.,

és

legfelsőbb
folytatólag

az 1 8 9 3 . évi f e b r u á r hó 7. é s k ö v e t k e z ő napjain Budapest f ő - é s székvárosunkban

tartott

országos

zsinata

által a l k o t o t t és vallás- é s köz-

o k t a t á s ü g y i m a g y a r ministerünk útján legfelsőbb j ó v á h a g y á s u n k é s királyi
megerősítésünk

alá

hódolattal

felterjesztett j e l e n

egyházi

alkotmányt

e z e n n e l j ó v á h a g y j u k és megerősítjük.»
Kelt B é c s b e n ,

1 8 9 3 . évi márczius hó 1 8 - á n .

F e r e n c z J ó z s e f , s. k.

Gróf C s á k y A l b i n , s. k
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Ustálilo sa ν zasadnutiach krajinskej Synody cirkve
evanjelickej augspurskéko vyznania krajiny Uhorskej ν
Budapesti odo dfta 5-ho do diia 10-ho decembra r. 1891,
odo dfia 4-ho do dfia 27-ho mája r. 1892. a dfia 10-ho a
11-ho júna r. 1892. ako aj pokraßovane odo dfia 7-ho do dfia
10-ho februára r. 1893. dráanych.
Dané ν hlavnom a sídelnom meste Budapesti 10-ho
febr. roku 1893.

Tomás Péchy, v. r.

Alexander Karsay, v. r.

svetsky predseda synody.

duohovny predseda synody.

Dr. Alexander Marko, ν. r.
Vilém Michaelis, ν. r.
Dr. Alexius György, ν. r.

Jozef Farbaky, v. r.
Vilém Händel, ν. r.
Franc Gyurátz, v. r.

svetskí notári synody.

duchovní notári synody.

(Μ. P.)

Fridrik Baltik, v. r.

Daniel Bachat, v. r.

revisor.

prekladatel.

Krajinskou S y n o d o u e v a n j e l i k o v

a n g s p u r s k é h o vyznania k r a j i n y

U h o r s k e j n a j v y s s í m naSím k r á l o v s k y m povolením, d ű a 5. dec. r. 1 8 9 1 .
a p o k r a c o v a n e dűa 7. febr. a ν nasledujúcich d ű a c b r. 1893. ν

nasom

h l a v n o m a s í d e l n o m m e s t e Budapeäti drzanou, u t v o r e n ú a cestou násho
u h o r s k é h o ministra n á b o í e n s t v a a o s v e t y pod n a j v y s á i e nase u d o b r e n i e
a k r á l o v s k é p o t v r d e n i e p o d d a n s k y m hoidom hőre predostretú prítomnú
ú s t a v u c i r k e v n ú t ^ m t o udobrujeme a p o t v r d z u j e m e .
D a n é v o Viedni,

18. marca roku

1898.

F r a n c J o z e f , v. r.

Gróf A l b i n

C s á k y , v. r.
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165. §. Rendkívüli tisztviselők

Beiktatása

88—90
92
92

«
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§ . 92.
§. 93.

Dozorca a senior rovnym právom
Diela j e h o ; dozeranie, návSteva, riadenie . . .

51
51—53

§. 9 4 — 9 8 .

Ich námestníci. Volba

53—55

§. 0 9 — 1 0 4 .

Otvorenie hlasov, vysledok. Üvod

§. 105.
§. 106.

Iní riadni úradnici
Mimoriadni
úradnici

55—57,59

§. 107.

Jeho podoba

59

§.108.

N ő v é podelenie

61

59
59

Distrikt.

Konvent d i s t r i k t ü á l n y .
§ . 1 0 9 — 1 1 3 . Jeho svolanie. Jeho údovia. Predsedníctvo . .
61—63
§ 1 1 4 — 1 1 6 . Krüh jehoő innosti: spósob hlasovania
63—65—67
§. 1 1 7 — 1 1 8 . Protokolly. Cas

67—69

Úradnici

distriktuálni.

Predsedníctvo.
§. 1 1 9 — 1 2 0 . Dozorca a biskup rovnym právom
§ . 1 2 1 — 1 2 9 . SpoloCné diela

69
69—71—73

§ . 1 3 0 — 1 3 5 . Osobitné diela biskupov
§ . 1 3 6 — 1 3 9 . Uprázdnenie. Volba

73—75
75—77

§. 140.

Őo k boku riadneho farára postaví sa druhy

§.141.

farár a správca kancellarie
Úvod

77
77

§. 142.

Iní riadni úradnici

79

§ . 143.

Mimoriadni úradnici

79

§. 144.

Najvyááia vrchnosf vsetkych distriktov

Cirkev g e n e r á l n a .
79

Konvent g e n e r á l n y .
§ . 1 4 5 — 1 4 9 . Svolanie jeho. Údovia. Predsedníctvo

79—81

§ . 1 5 0 — 1 5 3 . Krüh j e h o öinnosti. Spösob hlasovania
§. 1 5 4 — 1 5 5 . Jeho protokolly. Őas

83—85—87
89

Úradnici g e n e r á l n i .

Dozorca generálny

cirhví a skől.

§ . 1 5 6 — 1 6 2 . Jeho dielo. Námestník. Jeho volba. Ú v o d . . . 8 9 — 9 1 — 9 3
§. 1 6 3 — 1 6 4 . Iní riadni úradnici

93

§. 165.

93

Mimoriadni úradnici

Zákony synodálue.
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ΙΠ. ZSINAT.
166.
167—177.
178—183.
184—186.

§.
§.
§.
§.

T ö r v é n y h o z ó s legfőbb intézkedő gyűlés . .
94
Összehívása. Tagjai. Választás
. .
94—96—98—100
Alakulás. Igazolás. Ügyrend. Szakbizottságok
102—104
Elnapolása. Költségei. Ideje
104
IV.

ISKOLÁK.

Általános határozatok.
1 8 7 — 1 8 9 . §. Közvetlen befolyás: szervezés,
intézkedés.
Bizottságok

106—108

1 9 0 — 1 9 4 . §. Tanintézeteknek egyes v a g y több hatóságok
által vagy állami hatósággal szövetkezve felállítása, rendszere

108—110

1 9 5 — 1 9 8 . §. Tanerők
Választás

díjazása,

nyugdíjazása.

Kellékek.
110

1 9 9 — 2 0 0 . §. Szabályrendeletek. Vallástanárok és vall jstanítók
N é p n e v e l ő és o k t a t ó intézetek.
201. §. Kisdedóvók, elemi és felsőbb nép- és polgári
iskolák, felsőbb leányiskolák, tanítóképző i n t é zetek
2 0 2 — 2 0 3 §. Kisdedóvóintézetek

Tanítóképző

Kellékek a tanítóknál
114—116

intésetek

116

2 1 2 - 2 1 3 . §. Középiskolák
214. §. Vallástanárok

116
118

215. §. Főiskolák

118

2 1 6 — 2 2 1 . §. Theologiai főiskolák

222. §. Jogi és államtudományi főiskolák
223. §. Bölcsészeti főiskolák
V.

120

.

,

.

.

.

§.
§.
§.
§.

122
122

HÁZTARTÁS.

Általános határozatok.
2 2 4 — 2 2 6 . §. V a g y o n - k e z e l é s . Ellenőrzés
2 2 7 — 2 2 8 . §. Alapítók. Alapítványok
229—230.
231-233.
234.
235—237.

112
112—114

2 0 4 — 2 0 7 . § Elemi és felső népiskolái;.
208. §. Felsőbb leányiskolák
2 0 9 — 2 1 1 . §.

112

Leltár. Előirányzat. Napló Zárszámadás
. .
Ingatlan I n g ó vagyon
Egyháztagok kötelezettsége
Tisztviselők hiványa, illetményei rendes l e l k é s z nél 8 0 0 forint kisebb n e m lehet
. . . .
2 3 8 . §. Tanárok fizetése, nyugdíjazása

124
126
126
128—130
130
130—132
132
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§. 166.
Z á k o n o d a m ^ a najvyssí vykonn^ konvent
95
1 0 7 — 1 7 7 . Jeho svolanie. Jeho údovia. Volba. .
95—97—99—101
§. 1 7 8 — 1 8 3 . Utvorenie. Verifikácia. Riad rokovania. Odborné v^bory
103—105
§. 1 8 4 — 1 8 6 . OdroCenie. Útrovy. Öas .

.

.

.

.

.

.

.

105

IV. ŐKOLY.
§. 1 8 7 — 1 8 9 . Bezprostredn^
V^bory

vplyv :

ustrojenie,

riadenie.
107—109

§. 1 9 0 — 1 9 4 . Postavenie uéebn^ch ústavov kroz pojedinné
lebo viaeeré vrcbnosti, alebo ν spojení s vreh
nosfou státnou, sústava
§ . 1 9 5 — 1 9 8 . Platenie síi uőebn^ch,
Poäiadavky. Volba

danie

do

109—111

odpoßinku.
111

§. 1 9 9 — 2 0 0 . Statúty. Uőbári a ußitelia nábozenstva . . .

§. 201.

113

Ú s t a v y v y c h o v y a v y u c b y fudovej.
Detské opatrovne, elementárne a v y s s i e Tüdővé a

mesfanské skoly,

vyásie

dievőenské

skoly a uCitelské prípravovne

113

§. 2 0 2 — 2 0 3 . DetsTcé opatrovne
§ . 2 0 4 — 2 0 7 . Elementárne
u uCitelov

§. 208.

113 — 1 1 5

a vysSie skoly

Tudové.

Poíiadavky
115—117

VysSie dievcenské ústavy

117

§ . 2 0 9 — 2 1 1 . Ucitelské prípravovne
§ . 2 1 2 — 2 1 3 . Stredné Skoly
§. 214.
Uöbári nábozenstva

§. 215.

.

117
119
119

Hlavné Skoly

§. 2 1 6 — 2 2 L Hlavné

§. 222.
§. 223.

.

skoly

119
theologické

Hlavné skoly právnické
Hlavé Skoly fdosofické

121

a Státnovedeclcé.

.

123
123

V. H O S P O D Á R E N I E .
V s e o b e c n é

u s t a n o v e n i a .

§ . 2 2 4 — 2 2 6 . Manipulovanie. Kontrollá
§ . 2 2 7 — 2 2 8 . Zakladatelia. Základiny
§. 2 2 9 — 2 3 0 . Inventár. R o z p o é e t D e n n í k . Úöty z á v e r e c n é .

125
127
127—129

§. 2 3 1 — 2 3 3 . Nemovity, movity majetok

129—131

§. 2 3 4 .
Povinnovatosf údov c i r k e v n y c b ,. .' . . .
§. 2 3 5 — 2 3 7 . Vokátor úradníkov, patriénosti pri riadnom
farárovi o d 800. zl. mensími nemózu b y f . .
§. 238.

131
131—133

Plat uöbárov, pensionovanie

133
17*
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Egyházközségnél.
2 3 9 — 2 4 9 . §. Leltár. Előirányzat. Rendes, rendkívüli s z ü k séglet fedezet
13^—134—136—138
250—260.
T a g o k részbeli járuléka. S z e m é l y e s járandóság.
Adó. V e g y e s házasoknál
138 — 1 4 0 — 1 4 2
2 6 1 . §. Terménybeli járulékok

142—144

2 6 2 — 2 6 8 . §. Tanács. Közgyűlések. E g y h á z m e g y e teendője
előirányzatnál s abban a tagok járulékának
megállapításánál

144—146

2 6 9 — 2 7 9 . §. Gondnok. Pénztáros. Ellenőrzés. Számvizsgálat.
Közgyűlés. Egyházmegyei számvevőszék 1 4 6 — 1 4 7 — 1 5 0
2 8 0 . §. Lelkész, tanító közreműködése
2 8 1 — 2 8 2 . §. Tehervállalás. Vagyoncsere. Építkezés. P é n z tár helye

152
152

Egyházmegyénél.
2 8 3 — 2 8 6 . §. Szabályrendelet. S z á m v e v ő s z é k

154

2 8 7 — 2 9 1 . §. Pénztáros. Ellenőr. Kivetés. Vagyonleltár. S z á m 292.

adás. Egyházkerületi s z á m v e v ő s z é k . . . .

154—156

Esperes tiszteletdíja, irodai átalánya . . . .

156

Egyházkerületnél és egyetemnél.
2 9 3 — 2 9 6 . §. Pénzügyi bizottság. Számvevőszék
2 9 7 — 3 0 0 . §. Pénztáros. Ellenőr. Kivetés
3 0 1 — 3 0 2 . §. Leltár. Számadás. Szabályrendelet

. . . .

156—158

. . . .

158—160
160

3 0 3 . §. Püspök tiszteletdíja, irodája és irodavezetője .

160

Egyházi k ö z a l a p .
3 0 4 — 3 1 0 . §. Czélja.

Jövedelme.

Szabályrendelet.

Befizetés. Segélyezés

Kivetés.
162—164—166

311. §. Egyházak és iskolai tápintézetek javára s e g é l y gyűjtés.

166

Végrehajtás.
3 1 2 — 3 1 3 . §. A háztartások rendezése 1 8 9 5 végéig befejezendő. Utasítás

166

3 1 4 . §. Közalap e törvénynek
évben lép életbe

szentesítését

követő
168

315. §. Vagyon-leltározás, összes politikai k ö z s é g e k
bekebelezése, költségvetések, zárszámadások
egyöntetűleg készítésére v o n a t k o z ó intézkedések az egyházegyetem azonnal megteszi
.

168

9
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Pri cirkví. (Cirkev. obci.)
§. 2 3 9 — 2 4 9 . Inventar. Rozpoéef. Riadne,
treby, zaokrytíe
§. 250—260.
§. 261.

mimoriadne po133-135-

strana
137—139

Ciastoéné príspevky údov. Osobny poplatok.
Dafi. Pri miesanycb maníelstvácb . .
139—141—143
Patriénosti ν prírodninách

143—145

§ . 2 6 2 — 2 6 8 . Rada. Konventy. Diela seniorátu pri rozpoctu
a ν n o m ustálif sa majúcich prispevkoch údov.
145—147
§ . 2 6 9 — 2 7 9 . Kurátor. Pokladník. Kontrollá. Prezkúmaníe
úétov, konventy. Úet. >vná stolica seniorálna.
147—149—151—153
§. 2 8 0 .
Farár. Spolupösobenie uéitela
153
§. 2 8 1 — 2 8 2 . Podujatie bremien. Z á m e n a majetku. Stavba.
Miesto pokladnice
153
Pri s e n i o r á t e .
§. 2 8 3 — 2 8 6 . átatúty. Úetovná stolica
§. 2 8 7 — 2 9 1 . Pokladník. Koutrollór. Rozvrbnutie. Inventá
majetku. Úéty. Distriktuálna úétovná stolica.
§. 2 9 2 .
Öestny plat seniorov. Úhraok kancellárny.

§.
§.
§.
§.

293—296,
2Ü7—300.
301—302.
303.

P r i d i s t r i k t e a cirkvi g e n e r á l n e j .
Vybor finanény ( p e ű a í n y ) . Úötovná stolica.
Pokladník. Koutrollor. Rozvrhnutie.
. . .
Inventár. Úőty. átatúty
Öestny plat biskupa. J e h o kancellária. Správca kanceüárie

155
155—157
157

157—159
159—161
161
161

Vseobecny f o n d cirkevny.
§. 3 0 4 — 3 1 0 . Jeho cieL Dőchodky. átatúty. Rozvrhnutie.
Vplaty. Podpora
163—165—167
§. 311.
Supplikácie na cirkve a skolskc aluoiuia . .
167
Vykon.
§ 3 1 2 — 3 1 3 . Sriadenie hospodárenia má byf do konca
roku 1 8 9 5 . ukonéené. Úprava
§. 3 1 4 .
Vseobecny fond cirkevny vstúpi do fcivota ν ten
na potvrdenie tohoto zákona nasledujúci rok
§. 315.

Iuventovanie majetku, vtelenie v s e t k y c h politickych obci, na j e d n o s t a j n é v y h o t o v e n i e
rozpoőtov a závereénycb úőtov sa vzfahujúce poriadky prevedie na skutku cirkev
generálna

167
169

169

262
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816. §. T a g o k járulékához az adatok beszereztetnek és
1 8 9 5 - b e n már 1896-ra alkalmaztatnak. . .
3 1 7 — 3 1 9 . §. Lelkészek fizetésének összeírása. A 8 0 0 frt
minimum betartása
3 2 0 — 3 2 1 . §. G y e n g e egyházaknak lelkészet szempontjából
összevonása
322. §. Földmunka. Szolgálmány. Üresedés esetében
lehetőleg megváltandó
VI.
323—332.

§.

Vétségek.
ügyek

168
168—170
170—172
172

TÖRVÉNYKEZÉS.
Büntetési

fokozatok.
Vitás
174—176—178—180

Bíróságok.

Szervezete.
3 3 3 — 3 4 4 . §. Egyházmegyei, kerületi és e g y e t e m e s t ö r v é n y székek. Alakulás. Érdekeltség. Birák, jegyzők
esküje. Közvádló . . . .
180-182—184—186—188
Hatásköre, illetősége.
3 4 5 — 3 5 1 . §. E g y h á z m e g y e i t ö r v é n y s z é k n é l :
ságánál f o g v a és kiküldetés
dés. Egyházkerületi
széknél

és

rendes

folytán.

ható-

Birókül-

egyetemes

törvény190— 1 9 2 - 1 9 4

E l j á r á s a e g y h á z i v é t s é g e k esetében.
3 5 2 - 3 7 2 . §. Panasz és vizsgálat
3 7 3 — 3 8 7 . §. Tárgyalás

194-196—198-200-202—204—206

és ítélet

206—214

3 8 8 — 3 9 3 . §. Felfüggesztés

216

E l j á r á s k ö z i g a z g a t á s i ügyekben.
3 9 4 — 4 0 2 . §. Bevezető

eljárás

4 0 3 — 4 1 9 . §. Tárgyalás

220—224

és ítélet

224—232

Perorvoslatok.
4 2 0 — 4 2 5 . §. Felebbezés
4 2 6 — 4 2 8 . §. Igazolás
4 2 9 — 4 3 3 . §. Perújítás

232—236
·

.

.

.

.

238
240—246

4 3 4 — 4 3 7 . §. Kézbesítés

246—248

4 3 8 — 4 4 3 . §. Végrehajtás

248—252

263
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§ . 316.

Dáta k prispevkom údov sa zaopatria a r.
1895. na rok 1896. sa ufc upotrebia . . .
§ . 3 1 7 — 3 1 9 . P o r i s platov farárskycb. Zadríanie 8 0 0 zl.
minimum
§. 3 2 0 — 3 2 1 . S polustiabnutie nevládnych cirkvi zo stanoviska duchovného zaopatrenia
§ . 322.

§.

Obrábanie rolí. Sluíebnosf. V pádé uprázd
nenia dia moZnosti má byf vymenené obrábanie rolí

323—332.

169
169—171
171—173

173

VI SÚDOBNICTVO.
Priestupky. Stupne trestu. Sporné záleáitosti
175-177—179—181

Sudy.
Sriadenie.
§. 3 3 3 — 3 4 4 . Konsistoria seniorálne, distriktuálne, generáine.
Utvorenie. Interessovanosf. Prísahy sudcov, notárov. Obecny áalobník . .
181—183—185—187—189
Krüh cinnosti, p r í s l u s n o s i
§. 3 4 5 — 3 5 1 . Pri konsistorium seniorálnom : éo riadnej vrchnosti a následkom vyslania. Delegovanie. Pri
konsistorium diátriktuálnom a generálnom 1 9 1 — 1 9 3 — 1 9 5
P o k r a c o v a n i e ν pádé p r i e s t u p k o v c i r k e v n y c h .
§ 352—312.Ponosavy§etrovanieí9f)—197—199 —201—203 —205—207
§. 3 7 3 — 3 8 7 . Pojednávanie
a vyroh
207—215
§. 3 8 8 — 3 9 3 . Vysdvilmutie

217—219

P o k r a c o v a n i e ν zálezitosfach a d m i n i s t r a t í v n y c h .
§ . 3 9 4 — 4 0 2 . Úvodné pokracovanie
§. 4 0 3 — 4 1 9 . Pojednávanie
a víjrok

221—225
225—233

P r a v o t n é pomőcky.
§.
§.
§.
§.
§.

420—425.
426—428.
429—433.
434—437.
438—447.

Appellovanie
Ospravedlnenie
Obnovenie pravoty
Dorucenie
Vyhon

233—237
239
245—247
247—249
249—251—253

