Smlouva s Braniborskem a Saskem o zřízení diecéze Zhořelec (1994)
(kurzívou jsou v konsolidovaném textu smlouvy vyznačeny texty dodatkového protokolu vztahující se
k jednotlivým článkům)
Smlouva mezi Svatým stolcem a Spolkovou zemí
Braniborsko jakož i Svobodným státem Sasko
o zřízení diecéze Zhořelec
z 4. května 1994.
Mezi Svatým stolcem
a
Spolkovou zemí Braniborsko
jakož i
Svobodným státem Sasko
s přihlédnutím k platnému konkordátu mezi
Svatým stolcem a Německou říší z 20. července 1933,
nakolik zavazuje tento svobodný stát,
a s ohledem na smlouvu Svobodného státu Prusko
se Svatým stolcem z 14. června 1929 se uzavírá tato
smlouva:
Článek 1
(1) Apoštolská administratura Zhořelec se stává
diecézí s biskupským stolcem a katedrální kapitulou.
Stávající kanovnická kapitula se stává katedrální
kapitulou. Biskup a katedrální kapitula budou mít své
sídlo při katedrále sv. Jakuba v Zhořelci.
(2) Diecéze Zhořelec je právním nástupcem apoštolské administratury Zhořelec. Diecéze, biskupský
stolec a katedrální kapitula jsou korporacemi veřejného práva.
Článek 2
(1) Území diecéze Zhořelec, v současnosti členěné
na děkanáty Cottbus, Finsterwalde-Lübben, Zhořelec,
Neuzelle a Senftenberg, se rozprostírá na částech
Spolkové země Braniborsko a Svobodného státu
Sasko.
(2) Územní korporace nacházející se v rámci
diecéze Zhořelec, patřící do Spolkové země
Braniborsko nebo Svobodného státu Sasko, jsou
obsaženy v dodatkovém protokolu.
Dodatkový protokol k čl. 2:
Diecéze Zhořelec zahrnuje ve Spolkové zemi Braniborsko
následující územní korporace:
z okresu vyčleněné město Cottbus;
zemský okres Spree-Neiße;
ze zemského okresu Dahme-Spreewald město
Lübben/Spreewald, úřady obcí …;
ze zemského okresu Elbe-Elster město Finsterwalde, úřady
obcí …;
zemský okres Oberspreewald-Lausitz kromě …;
ze zemského okresu Oder-Spree …;
ze zemského Tetlow-Fläming úřady obcí … .
Diecéze Zhořelec zahrnuje ve Svobodném státě Sasko následující
územní korporace:
z okresu vyčleněné město Zhořelec;
zemské okresy Hoyerswerda, Niesky a Weißwasser;
jakož i zemský okres Zhořelec – venkov kromě ….
Toto přiřazení se uskuteční na podkladě státního členění
územních korporací stanoveného v době podpisu smlouvy.
Článek 3
Obsazení biskupského stolce proběhne podle čl. 6
smlouvy Svobodného státu Prusko se Svatým stolcem
z 14. června 1929.
Dodatkový protokol k čl. 3:
Jmenování biskupa koadjutora proběhne podle čl. 7 smlouvy
Svobodného státu Prusko se Svatým stolcem z 14. června 1929.

Spolková země Braniborsko a Svobodný stát Sasko neuplatní
ustanovení čl. 16 konkordátu mezi Svatým stolcem a Německou říší z 20. června 1933.
Článek 4
(1) Katedrální kapitula se skládá z dómského
probošta a pěti sídelních kanovníků.
(2) Diecézní biskup jmenuje dómského probošta
střídavě po poradě s katedrální kapitulou a na základě
její žádosti. Obsazování kanovnických míst se
uskutečňuje způsobem odpovídajícím článku 8 odst. 2
Smlouvy Svobodného státu Prusko se Svatým stolcem
z 14. června 1929.
Dodatkový protokol k čl. 3 a 4:
Spolková země Braniborsko a Svobodný stát Sasko
prohlašují, že článek 140 Základního zákona v souvislosti
s článkem 137 odst. 3 věta 2 Ústavy Německé říše z 11. srpna
1919 i odpovídající ustanovení zemských ústav, zůstávají
nedotčeny.
Článek 5
Diecéze Zhořelec přísluší k církevní provincii
Berlín.
Článek 6
Otázka státních dotací poskytovaných Diecézi
Zhořelec bude výhradně upravena dalšími smlouvami
mezi dosavadními smluvními partnery – Spolkovou
zemí Braniborsko, Svobodným státem Sasko a
Katolickou církví.
Článek 7
Smluvní strany budou urovnávat neshody, které
vzniknou mezi nimi ohledně výkladu nebo aplikace
některého ustanovení této smlouvy, smírnou cestou.
Článek 8
(1) Tato smlouva, včetně závěrečného protokolu,
jejíž německé i italské znění mají stejnou závaznost,
vyžaduje ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny
co nejdříve.
(2) Smlouva, včetně závěrečného protokolu,
vstupuje v platnost den po výměně ratifikačních listin.
Vyhotoveno ve třech originálech.
Ve Zhořelci dne 4. května 1994.
za Apoštolský stolec:
dr. Lájos Kada
apoštolský nuncius v Německu
za Spolkovou zemi Braniborsko:
Manfred Stolpe
předseda vlády Spolkové země Braniborsko
za Svobodný stát Sasko:
Hans Joachim Meyer
ministerský předseda zastoupený státním ministrem
pro vědu a umění
Dodatkový protokol
Smluvní strany budou usilovat o to, aby byly uzavřeny
smlouvy mezi Katolickou církví a jednotlivými zeměmi tak, aby
byly základní otázky jejich vztahu upraveny partnerským
způsobem.
(Dále viz konsolidované znění smlouvy – v textu
smlouvy vyznačeno kurzívou.)

Ratifikační listiny smlouvy uzavřené mezi Apoštolským stolcem a Spolkovou zemí Braniborsko a Svobodným státem Sasko byly
vzájemně předány a přijaty v městě Bonn dne 7. července 1994. Smlouva tedy vstoupila v platnost následujícího dne téhož měsíce
července podle ustanovení téže smlouvy.
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