
ВладимирЂурић

177

ВладимирЂурић1

ПОЈАМРЕЛИГИЈЕУПРАВУ

Сажетак
У ра ду аутор ана ли зи ра по сто ја ње де фи ни ци ја и мо гућ ност де

фи ни са ња ре ли ги је у ме ђу на род ном и на ци о нал ном пра ву. Иако у ме ђу
на род ном, упо ред ном и до ма ћем пра ву не по сто ји прав но оба ве зу ју ћа 
де фи ни ци ја ре ли ги је, пи та ње по сто ја ња ре ли ги је се као прет ход но по
ја вљу је у спо ро ви ма у ве зи са ис по ља ва њем ве ре, ре ги стра ци јом цр ка ва 
и вер ских за јед ни ца и спро во ђе њем по пи са ста нов ни штва. У та квим 
слу ча је ви ма, при зна ње по сто ја ња ре ли ги је вр ши ло се не са мо на су бјек
тив ним, већ и на од ре ђе ним објек тив ним осно ва ма.

Кључнеречи: дефиницијарелигије,међународноправо,наци
оналноправо.

1.Увод
Човековаегзистенцијанераскидивојеповезанасарелигијом.

Религијамеђутимнепредстављасамоскупверовањаињиховогин
дивидуалногманифестовањаиупражњавања.Онапрожимасвесфе
реживотаиндивидуе,утиченапоимањеслободе,љубавииодноса
премадругимљудимаикрозтоодређује значењеживотаисмисао
постојања,патимеутичеинаформирањеличногидентитета.Будући
даутиченасвесфереживотаиндивидуе,каоинаодноспремадру
гима, религија није, и никада неможе да буде, искључиво сведена
наприватност,нитијеиндивидуална.Садругестране,религијани
је интересно, и стога привремено, повезивањепојединаца, онаима
својдубљииширидруштвениконтекст,утиченадруштвенисистем,
накултуреицивилизације,алиинадживљавадруштвеноекономске
системе.Збогтогасеможеистаћидајерелигијајавничинилац,део
јавнесфере,заправочинилацкојиформира,односноутиченаформи
рањенесамоличног,већијавногидентитетауЕвропи,каоисвудау
свету.2

1 Научнисарадник,Институтзаупоредноправо,Београд(djuric.vim@gmail.com).
2 G.Robbers,Le gal Aspects of Re li gi o us Fre e dom,OpeningLecture,InternationalCon

ferenceLegalAspectsofreligiousFreedom,Ljubljana2008.,11.
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Правнипоредаксвакедржавенеминовноизражаваи„сусреће“
сесаверскимидентитетомстановништвау јавнојсфери.Историјаи
карактервеликогбројаправнихинституцијапрожетисуутицајемре
лигије,илипредстављајупокушајистискивањањеногутицајанадржа
вуиизправногпоретка.Одпитањасуверенитета,досавременихтема
људских права, дискриминације и коегзистенције и очувања разли
читостиунаднационалниминтеграцијама,илимултикултурнимдру
штвима,версконаслеђеиприпадностстановништва,саједне,иправни
поредак,садругестране,изновасепреплићуимеђусобноодређују.И
тонаразличитимнивоимаиуразличитимаспектима–какоупогледу
остваривањаиндивидуалнедимензијељудскихслобода,такоиусми
слупостојањаразличитихдруштвенихидентитетаиправаиправног
положајаверскихколективитета,односноинституција,организација,
цркава,верскихзаједницаиудружења,каоизразаколективнедимен
зијеслободевероисповести;одопштегмоделаодноса,допојединости
тогодносауразличитим„тачкамавезивања“религиознихфеноменаи
јавногпоретка,попутњиховогутицајанауставноуређење,званични
календар,државнепразнике,политичкисистем,праваислободе,обра
зовнисистем,промоцијуизаштитурелигиозногнаслеђа,итд.Већина
наведеногрегулисанојенормамакојеуоквируунутрашњегдржавног
праваприпадају граниуставногправа, алиинормамамеђународног
праваиаутономногправацркаваиверскихзаједница.Њиховопроуча
вањепредметјеинтересовањаправненауке,нарочитонаукеуставног
права.

Овајрадпосвећенјеједномаспектуодносаизмеђурелигијеи
верскеприпадностистановништва,саједне,иправногпоретка,садру
гестране,аспектуначинаимереукојојправнипоредакиорганијавне
властиуоквируправногпореткаодређују,препознајуипризнајурели
гијукаоправнорелевантанчинилац.Првикоракутаквомразматрању
јеутврђивањедалимеђународноиупоредноправоуопштеуређују,
односноодређујупојамрелигије.

2.Појамрелигијеумеђународномиупоредномправу
Правноодређивањепојмовапојединихдруштвенихгрупа,као

претходнопитањеодчијегрешавањазависииндивидуалноуживањеи
колективноостваривањемногихљудскихправа,једнојеоднајсложе
нијихпитањетеоријеипраксемеђународногјавногиуставногправа.
Дабипосталиправнисубјекти,илидабињиховоегзистирањебило
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правнорелевантно,групекаотакве,умногимдржавамаморајубити
признатеодстранеправногпоретка,штоупрвипланстављапроблем
„какодефинисатиграницеколективитетананеарбитраранинепри
нуданначин“,док,садругестране,начиннакојићепојединиелементи
појмапојединихдруштвенихгрупабитиномотехничкиуобличенизна
чајноћеутицатинаправнупраксу,односнонапотоњепроцесеправ
ногтумачњаипримене.3Усвиммултинационалнимимултикултурним
друштвимапитањеодређивањапојмовапопутрелигије,нарочиторе
лигијекаоелементаличног,националногидржавногидентитета,иза
зиванесамоправне,већизначајнеполитичкерасправеиможедаима
важнеполитичкепоследице.

2.1.Слободавероисповестииправнипојамрелигије
умеђународномиупоредномправу

Слобода вероисповести представља једну од основних људ
ских слобода.У систематициљудских права и слобода, она спада у
личнаправаислободе.Будућидаспадауличнаправаислободе,за
правоправаислободеиспољавањаличности4,слободавероисповести
билајевеомаранопрокламованауправнимактимакојимасугаранто
ванаљудскаправаислободеи,утомсмислу,припадапрвојгенерацији
људскихправаислобода.Слободавероисповестисадржанајеунизу
међународнихдокуменатапосвећенихљудскимправимаинајчешћесе
јамчикаослободамисли,савести,вероисповестиилиуверења.Чланом
18.Универзалнедекларацијепредвиђеноједасвакоимаправонасло
бодумисли,савестиивероисповести,идатоправоукључујеслободу
променувереилиубеђења,каоислободудасејавноиприватно,са
мосталноилиузаједницисадругима,манифестујеверапутемучења,
вршењемкултаиобављањемобреда.

Потпунија формулација налази се у члану 18.Међународног
пактаограђанскимиполитичкимправимаиз1966.године.Утомчла
нусеистичедасваколицеимаправонаслободумисли,савестииве
роисповести.Овоправоподразумеваслободуисповедањаипримања
вереилиубеђењапосвомнахођењу,каоислободудатуверуилиубе
ђењеиспољавапојединачноилизаједносадругима,какојавно,такои
приватно,крозкулт,вршењаверскихиритуалнихобредаиверонауку

3 ВидетивишеуМ.Јовановић,„Друштвениидентитетиправнисубјективитет–
колективитетикаосубјектиправа?“,Ет но ан тро по ло шки про бле ми3/2009.

4 П.Николић,Устав но пра во,Београд1994.,159.
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(ст.1.),даниконеможебитипредметпринудекојомбисекршиласло
бодањеговогисповедањаилипримањавереилиубеђењапоњеговом
нахођењу(ст.2.),даслободаиспољавањавереилиубеђењаможебити
предмет само оних ограничења која предвиђа закон а која су нужна
ради заштите јавне безбедности, реда, здравља илиморала, или пак
основнихправаислободадругихлица(ст.3.)идаседржавечланице
Пактаобавезујудапоштујуслободуродитеља,аудатомслучајузако
нитихстаратеља,даобезбедесвојојдеционоверскоиморалнообразо
вањекојејеускладусањиховимсопственимубеђењима(ст.4.).Члан
9.Европскеконвенцијезазаштитуљудскихправаиосновнихслобода
прописуједасвакоимаправонаслободумисли,савестиивероиспове
стиштоукључујеслободупроменевереилиуверењаислободучове
када,билосам,илизаједносдругима,јавноилиприватно,испољава
веруилиуверењемолитвом,проповеди,обичајимаиобредом(ст.1.)и
даслободаисповедањавереилиубеђењаможебитиподвргнутасамо
онимограничењимакоја супрописана закономинеопходнаудемо
кратскомдруштвууинтересујавнебезбедности,радизаштитејавног
реда,здрављаилиморала,илирадизаштитеправаислободадругих
(ст.2.).

Слобода вероисповести је несумњиво, према одредбама свих
међународних уговора у области људских права, веома повезана са
слободомуверења.Отудасе,уконтекступравногодређењапојмаре
лигије, намеће питање да ли постојање религије зависи од уверења,
односно,другимречима,далисезаштитаовеслободепростиреина
уверењеопостојањуисамобитностиодређенерелигије?Праксаме
ђународнихтелакојанадзируприменупојединихконвецијауобласти
људскихправајеутомсмислујасна.Наиме,иакојеиКомитетзаљуд
скаправаУНуОпштемкоментарубр.22начлан18.Међународног
пактаограђанскимиполитичкимправимастаонастановиштедасло
бодамисли,савестиивероисповестиобухватаислободуличнихуве
рења,управојеистиКомитетповодомједнеиндивидуалнепредставке5
истакаодасенеможесвакоуверењесматратиобухваћенимзаштитом
слободемисли,савестиивероисповести,паутомсмислу,ве ро и спо
вест тре ба раз ли ко ва ти од оста лих, пр вен стве но по ли тич ких, иде
о ло шких, умет нич ких, и дру гих уве ре ња ко ја не ма ју вер ски ка рак тер
(подв.В.Ђ.). Због тога, једно од кључних питањамеђународноправ
незаштитеслободевероисповестипостајепитањештасезаистаможе
сматратирелигијом?

5 M.A.B,W.A.T.andJ.A.Y.T.V.Canada–CommunicationNo.570/1993.
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Умеђународномправу,нарочитоправуљудскихправа,непо
стојиобавезујућеодређењерелигије.Изостанакдефиницијенеразли
кујерелигијуоддругихкатегоријазаштићенихосновнимљудскимпра
вимаислободама,ализбогтогашто јерелигијамногокомплекснији
појамуодносунаосталекатегорије,тешкоћаразумевањаштајеоснов
нимљудскимправимазаштићенојезначајновећа.6Каоштотопоказује
изложенипримеризпраксеКомитетазаљудскаправаУН,међународне
институцијесклонијесудаусвојојпраксинеформулишутумачењепој
марелигије,алисусеупушталеуоценуштасеможе,аређеиутошта
сенеможесматратирелигијом.Европскисудзаљудскаправатакође
нијеусвојојдосадашњојпраксисматраонеопходнимдаизнесеконачно
тумачењезначењапојма„вероисповест“спремноприхватајућидауси
стемеубеђењакојиспадајууоквирзаштитепредвиђенечл.9.Европске
конвенције за заштитуљудскихправаспадајурелигијекојесеуоби
чајномправусматрајунајраспрострањенијим,укључујућиимањинске
варијантетихрелигија,каоистаријеверепопутдруидске(келтска)или
верскипокретиновијегпорекла,каоштосуЈеховинисведоци,сциен
тологија,МуновасектаиЦентарбожанскесветлости.7Начелно,сматра
сеприхватљивимакоапликантупоступкупредСудомжелидасвоја
веровањаопишекаорелигију,услучајукојипредстављанеоправдано
мешањедржаве.8Садругестране,требаистаћидапраксауказуједасе
упоступцимазаштитеслободевероисповестиможезахтеватидарели
гијаморабитипрепознатљива,односнодасеможеидентификовати.9

Сличнојеиунационалнимуставнимоквирима.Иакосусло
бодавероисповести,атимеирелигијазаштићенинизомуставаевроп
скихдржава,религијајереткокадодређенапозитивнимуставнимиза
конскимактима.10Изузетакутомсмислууупоредномевропскомправу
чинишпанскиОрганскизаконослободивероисповестикојирелигију

6 Т.Ј.Gunn,„TheComplexityofReligionandtheDefnitionof„Religion“inInternatio
nalLaw“,Har vard Hu man Rights Jo ur nal,Vol.16/2003,190.

7 Џ.Мурдок,Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, Во дич за при ме ну чла на 9 
Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма,Београд2008.,22,23.

8 G.Gonzalez,La Con ven tion européen ne des Dro its de l’Hom me et la li berté des re li
gi ons,1997.,53.

9 No7291/75,Xv.theUnitedKingdom,(1977)DR11,55 –УтомслучајуЕвропска
комисијазаљудскаправајесталанастановиштедазатворениккојијежелеодасе
његовавероисповестрегиструјекаоВикарелигија„нијенавеобилокаквечињенице
којебиомогућиледасеустановиегзистенцијаВикарелигије“.

10 ВенецијанскакомисијаСЕстојинастановиштудадефиницијарелигијенетреба
дабудесадржанаузаконодавствукојесеодносинарелигијуGu i de li nes for Le gi sla
ti ve Re vi ews of Laws Af fec ting Re li gion or Be li ef(271/2004),2.
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негативноодређујепрописујућидаактивности,сврхеисубјектикоји
сеодносена,илисуангажованиуистраживањуиекспериментисању
сапсихичкимипарапсихолошкимфеноменима,илисеодносенаши
рењехуманистичкихидуховнихвредности,илидругесличненерели
гиознециљеве,неиспуњавајуусловезазаштитупотомЗакону.Треба
истаћидауупоредномправусличанприступнегативногодређењаре
лигијеприхватановимађарскизакон.

Уупоредномправусечакисудови,услучајевимакојисеод
носенаверскеслободе,устежудадекларишудалиодређенисетили
системидеја,веровања,учењаилипраксичинирелигијуиливеровање,
што,усуштини,водизакључкудаумодернимсекуларнимдемокра
тијаманијеприкладнодаорганивласти,укључујућиисудове,доносе
одлукеупитањимавере.11Ипак,постојеодређенеситуацијекадасу
довинемогудадопустедасеупотпуностиоглушеопитањаштасе
сматрарелигијом,иливеровањем,односноштасеможеподвестипод
тепојмове.Првисуслучајевиувезисаслободнимиспољавањемвере
који,каопретходнопитање,намећуодлучивањедалисууверењаод
ређеноглица(нпр.подносиоцапредставке,илиуставнежалбе)таква
дазахтевајууставнузаштитуудоменуслободевероисповести.12Другу
групуслучајевачинесудскаодлучивањаоактимауправнихидругих
државнихорганаупогледурегистрације,атимеиправногпризнавања
цркаваиверскихзаједница.

У таквим случајевима, упореднаискуства сугеришуданаци
онални судови своју пажњунису усмерилиискључиво ка питањима
далисеодређенаубеђењамогусматратирелигијомпреманекимне
утралнимиобјективнимкритеријумима,односнонисусефокусирали
насадржајверскихучења.Напротив,онисусеусредсредилинаулогу
којуидејеиубеђењаимајууиндивидуалномсаморазумевању.13Такав
приступзаправоодражаватешћкоћекојеудефинисањурелигијепро
истичуизнемогућностидасеуверскииидеолошкинеутралнојдржа
вињениморганимапрепустиискључиванадлежностзадефинисање
садржајанекевере.НемачкиСавезниуставнисудизричитоистичеда
државаобавезананаверскунеутралностнесмедаоцењујеверуили
атеизамсвојихграђана.14Збогтога,каоштосеиутеоријскимрадовима

11 R.Uitz,Fre e dom of Re li gion in Euro pean Con sti tu ti o nal and In ter na ti o nal Ca se Law,
2007.,24.

12 G.Robbers,Re li gi o us Fre e dom in Ger many,663;R.Uitz,24.
13 R.Uitz,24,25.
14 BVerfGE12,1(4).
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јаснозапажа,дабисеодредиларелигија,заСудјеоднајвећеважно
стисаморазумевањеверника.15Међутим,самосвестсезадефинисање
религијеможекориститисамоограничено,јеркадабитобиоједини
критеријум, домет верске слободе би се употпуностиналазиоу ру
камавољеносиоцаосновнихправа,штобирезултиралопроблемима
заправнипоредак.16Збогтогасесамосвестиморајупоставитиспољ
не,објективнеграницекојенисуодређенеодстраненосиоцаоснов
нихправа.СтогаСавезниуставнисудСРНемачкеусвојојодлуциод
05.02.1991.успорукојијепокренулаБахаиверсказаједницанаводида 
јед на за јед ни ца не мо же са мо из тврд ње и са мо ра зу ме ва ња пре тен
до ва ти да је вер ска за јед ни ца, и на осно ву то га оправ да ти по зи ва ње 
на за јем че ну устав ну сло бо ду ..., шта ви ше мо ра и чи ње нич но, пре ма 
ду хов ном са др жа ју и спољ ној по јав ној сли ци, би ти у пи та њу ве ра и 
вер ска за је ди ца. Даљенаводида.. у слу ча ју спо ра, то про ве ра ва, као 
при ме ну др жав ноправ ног по рет ка, др жав ни ор ган, у крај њем слу ча ју 
суд....,каоида..већ по јам вер ска за јед ни ца ука зу је на то да се ми сли 
по ве зи ва ње на осно ву др жав ноправ ног по рет ка, а не на чи сто ду хов
ну за јед ни цу кул та17.Дакле,премајуриспруденцијиСавезногуставног
судаСРНемачке,самосвестиграглавнуулогууразвојуслободеверои
сповестиињојсеостављанајвећимогућипростор,ализаостваривање
изаштитуслободевероисповестиниједовољноданекосвоједеловање
представикаовођеноверомилиобавезановером,већтврдњамораби
тиверодостојна.18Унајширем,начелном,смислу,Судверуиидеологи
јуодређујекао„извесностповезанусаличношћучовекаоодређеним
судовимаоцелинисветакаоиопореклуициљуљудскогживота.“19

Сличанприступпремакоме„вероисповест“морадаимаобјек
тивни,ане(само)субјективниосновнегујеиУставнисудИталије.На
име,иакоутојдржави,збогтогаштонемазаконскедефиницијепојма
религије,појединиаутористојенастановиштудадржаванијениспо
собнаникомпетентнадаодредиштајевероисповести,изчегасеизво
дизакључакпремакометопитањеморадабудепрепуштенопристали
цамаонихгрупакојеимајузациљдабудупризнатекаовероисповести,
Уставнисудупојединимсвојимодлукамакрећеудругомправцу,упра
воистичућинеопходностобјективногосноваодређивањавероиспове

15 G.Robbers,Re li gi o us Fre e dom in Ger many,663.
16 A.V.Campenhausen,H.DeWall,Sta at skir chen recht,2006.,56.
17 BverfGE83,341.
18 A.V.Campenhausen,H.DeWall,op. cit.
19 BverfGE112.
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сти.Усвојојодлуцибр467изновембра1992.којомјеоцењиваоустав
ностпојединиходредбикојимасеуређујупорезнадодатувредности
порезнадоходакправнихлица,изкогасуизузетецрквеиверскеорга
низације,судје,поводомтврдњеједногправноглица,стаонастанови
штедаорганизацијакојатврдидајеверска„...мо ра до ка за ти при ро ду 
и ка рак те ри сти ке вер ске ор га ни за ци је у скла ду са кри те ри ју ми ма ко ји 
се ква ли фи ку ју у др жа ви...“20Сатетачкегледишта,појединиписципо
кушалисудаодредекарактеристике,односнокритеријумекојитреба
да будуиспуњени у групи која намерава да буде класификована као
вероисповест.Каотакве,одређиванесуследећекарактеристике:веро
вањеутрансцеденталнустварност(ненужноуБога)којејеустањуда
пружиодговоренакључнапитањачовековогпореклаисудбине,којеје
устањудапоставиморалникодексиданаправиегзистенцијалнуме
ђузависностизмеђу верујућихи трансцеденталне реалности (између
осталогиуобликубогослужења),каоипостојањеминималнеоргани
зационеструктуре.21

НештодругачијиприступимаојеУставнисудШпаније.Наиме,
услучајууставнежалбеЦрквеуједињењазбогодбијањауписауРеги
старверскихорганизацијакојусунадлежниуправниорганисудови
ууправномспоруобразлагаличињеницомдатонијеверскаоргани
зација, каоидаразвија активностикоје су супротне јавномпоретку
иморалу,Уставни судШпаније је одступиоод, до тада стандардног
појмавероисповестиприхваћеногупракси.Доодлукеиз2001.ушпан
скојправнојпраксисматралоседапојамвероисповестиобухвататри
елемента:веровањеуврховнобиће,спољни(јавни)обредиодређена
институционалнаорганизација.22Утомуставносудскомспору,Уставни
судШпанијејестаонастановиштедаЦрквиуједињења(унификаци
је)морабитипризнатоправодабудеуписанаурегистарверскихен
титета.Судјесматраодаорганнадлежанзавођењерегистраверских
организацијанемадискреционоправо,односнопољеслободнепроце
неуиспитивањуверскеприродебилокојегрупекојасепријавилада

20 Sentenza05novembre1992,n.467Trat ta men to fi sca le del le as so ci a zi o ni re li gi o se.
21 S.Ferrari, „State and Church in Italy“, Sta te and Church in the Euro pean Union

(ed.G.Robbers),2005.,217;A.Ferrari,S.Ferrari,„ReligionandtheSecularState“,(ed.
P.G.Monateri) „The Italian National Reports to 18th World Congress of Comparative
Law“,The Car do zo Elec tro nic Law Bul le tin,Vol.16(1)/2010,note29.

22 J.M.Torrón,Se pa ra ti si mo Y Co o pe ra ci o nen En Los Acu er dos Del Esta do Con las Mi
no ri as Re li gi o sas,1994.,74/88,наведенопремаJ.M.Torrón,„FreedomofReligioninthe
CaseLawoftheSpanishConstitutionalCourt“,Bring ham Young Uni ver sity Law Re vi ew,
2001.,744.



ВладимирЂурић

185

серегиструјеидаупоступкуморадасеограничинапитањедалије
групи,преманаведеномчлану3.ст.2.Органскогзаконаослободиве
роисповести,онемогућенодасерегиструје.23Премапојединимкомен
тариматеодлукезакојусесматрадајеразочаравајућаидонеклекон
традикторна,Судуопштениједаоразјашњењепојма,већјенапротив
пружионеоперативанконцептрелигијеидовеодотогадасеелимини
шемоћконтролекојуимаорганнадлежанзавођењерегистраверских
организацијашто ће убудуће за последицу вероватно имати прихва
тањесвакогзахтевазауписурегистар.24Додајмотоме,дајеУставни
судШпанијезаправо,заразликуоддругихевропскихуставнихсудова,
предсобомипакимаоделимичнонегативноодређењевероисповести,
односноОрганскизаконослободивероисповестикојијепосредством
одредбекојомсеонемогућавауписурегистарпојединимкатегоријама
субјеката,одредиоислободуоргананадлежногзавођењерегистравер
скихорганизација.

Посебанслучајсусретаправногпореткасаодређењемрелигије
представља попис становништва. Навођење упоредноправних реше
њаопопису становништва увеликобипревазишлоприродуи сврху
овограда,већизбогтогаштосуконцепцијеприкупљањастатистич
кихподатакаумногимдржавамаразличите.Требамеђутимистаћида
сеМеђународнимпрепорукамазаспровођењепописaоко2010.године
религијомначелносматрасетуверењаипраксикојеобичноукључу
јупризнавањебожанскогиливишегбића,снагеилипринципа,којима
сељудиманалажедаводесвојеживотеупрактичномиуморалном
смислу.25Истимпрепорукамапредвиђеноједаподациовероисповести
становништватребаувекдасезаснивајунаслободномсамоизјашње
њулицаидаупитницитребадаобухватеотворенапитањакакобисе
малимииздвојенимгрупама,каоилокалнимвероисповестимаомогу
ћилодасеидентификују.26Утомсмислу,упрепорукамасеистичеда
пописнакласификацијавероисповеститребадабудесвеобухватнаида
укључигруперелигија,религије,иподгруперелигија,каоштосувер
скеденоминације,административнеиорганизационегрупације,групе
цркава,црквеиотцепљенегрупе,каоисистемеверовањакојисеначел

23 STC46/2001,FJ8.
24 J.M.Torrón,„FreedomofReligionintheCaseLawoftheSpanishConstitutionalCo

urt“,Bring ham Young Uni ver sity Law Re vi ew,2001.,744.
25 Recommendationsforthe2010CensusesofPopulationandHousing,UNECE/Euro

stat,2006.,97,par.437.
26 Ibid.,par.441.
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нонемогусматратирелигијом.27Дабисеповећалаконзистентности
упоредивостподатака,препорукамајесугерисанаследећакласифика
цијавероисповести:1.хришћанство,2.ислам,3.јудаизам,4.будизам,
5.хиндуизам,6.сикизам,7.осталерелигиознегрупеи8.безверског
опредељења,ауоквирусвакеоднаведенихвероисповестинаведенесу
посебнеденоминације.28

3.Слободавероисповестиипојамрелигије
управномпореткуРепубликеСрбије

Устав,анирелевантнозаконодавствоРепубликеСрбије,неса
држиодређењепојмарелигија,чимејеправнипоредакРепубликеСр
бијеусклађенсамеђународнимстандардимаутојобласти.Такавпри
ступјеиразумљивбудућидајеуставомопредељенодајеРепублика
Србијасветовнадржава,аумодернимсекуларнимдемократијаманије
прикладнодаорганивластидоносеодлукеотомештајевера.

Слободавероисповестигарантованајеуоквиручлана43.Уста
вакојијепосвећенслободимисли,савестиивероисповести.Ставом
1.тогчланазајамченајеслободамисли,савести,уверењаивероиспо
вести,праводасеостанеприсвомуверењуиливероисповестиилида
сеонипроменепремасопственомизбору.Премаставу2.истогчлана
Устава,никониједужандасеизјашњаваосвојимверскимидругим
уверењима.Испољавање вере је према одредби става 3. истог члана
слободно,јерсепрописуједајесвакослободандаиспољавасвојуверу
илиубеђењевероисповедања,обављањемверскихобреда,похађањем
верскеслужбеилинаставе,појединачноилиузаједницисдругима,као
идаприватноилијавноизнесесвојаверскауверења.Слободаиспо
љавањавереилиуверењаможесе,премаставу4.истогчланаУстава,
ограничитизаконом,самоакојетонеопходноудемократскомдруштву,
радизаштитеживотаиздрављаљуди,мораладемократскогдруштва,
слободаиправаграђаназајемченихУставом,јавнебезбедностиијав
ногредаилирадиспречавањаизазивањаилиподстицањаверске,на
ционалнеилираснемржње.Штасенаосновуизложенихуставниход
редбиможезакључитиосадржини,суштиниититуларуовеслободе?

Полазећиодмеђународнихстандарда,уставнеодредбеослободи
вероисповестиуоквируњенајпреразликујуслободудасеима, иза бе ре 
и про ме ни ве ро и спо вест.Овде јеречоиндивидуалномверовањукоје

27 Ibid.,par.443.
28 Ibid.,par.444.
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обухватаверскауверења,алииправоимогућностдасеонапромене.Та
димензијаслободевероисповестичестосеозначавакаоfo rum in ter num.

Слободноис по ља ва ње вереилиубеђењавероисповедања, као
јошједнудимензијуслободевероисповести,уставотворацвезујезаоба
вљањеверскихобреда,похађањеверскеслужбеилинаставе,каоиза
могућностдасеприватноилијавноизносеверскауверења.Изложена
одредбаУставапредвиђадасенаведениоблицислободногиспољавања
веремогувршитипојединачноилиузаједницисадругимлицима,што
свакакоукључујеистранедржављане.Слободавероисповести,дакле,
каоштосетоиизизложениходредбиУставаможезакључити,нијеис
кључивоправо да се поседује, изабереи евентуалнопромени верои
сповест,већобухватаислободуиспољавањавере.Такође,слободаве
роисповестинијеискључивоиндивидуалноправокојебиуживаосамо
појединац,иакосеслободавероисповестичестопогрешносводинату
индивидуалнукомпоненту.29Напротив,премакарактерусубјекатакоји
јеуживају(титулару)иначинууживања,слободавероисповестијеин
дивидуалноправо,алииправокојесеуживаузаједницисадругима.30

Испољавање слободе вероисповести у заједници са другима
води аутономном егзистирању цркава и верских заједница и правни
јеосновобразовањановихцркаваиверскихзаједница.Заправо,сло
бода вероисповести подразумева и институционалну верску слободу
којупонекадтеоријачакназивакорпоративнаслобода.31 Једноставно
речено  слободавероисповестиобухватадвествари: слободу јавног
исповедањаи вршења вере, са једне стране, и слободу стварања ве
роисповеднихудружења,садругестране.32Корпоративнаслободаве
роисповестимеђутим,нијепростаагрегацијаиндивидуалнихинтере
сачланова,није тоталитетиндивидуалнихслобода,већ јесетправа,
имунитета,привилегијаинадлежностирелигиознихудружењаиутом
смислу,представљаслободузаједницељудикојиделеистуверудасе
организујуиуредекорпоративниживотускладусасвојиметичкими
верскимправилима.33

29 С.Аврамовић,Цр ква и др жа ва у са вре ме ном пра ву,Прилозинастанкудржавно
црквеногправауСрбији,Београд2007.,98.

30 В.Димитријевић,М.Пауновић,Људ ска пра ва,Београд1997.,176.
31 С.Аврамовић,op. cit.
32 С.Јовановић,Устав но пра во Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Београд

1995.,509.
33 L.Bloß,„EuropeanLawofReligion–organizationalandinstitutionalanalysisofna

tionalsystemsandtheirimplicationsforthefutureEuropeanIntegrationProcess“,Jean 
Mon net Wor king Pa per 13/03,28.
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Имајућиувидуизложено,ипакбисемоглоистаћидауправ
номпореткуРепубликеСрбијепостојеизвеснислучајевикаданадле
жнидржавниорганинемогудадопустедасеупотпуностиоглушео
питањаштасесматрарелигијом,иливеровањем,односноштасеможе
подвестиподтепојмове.Првисуслучајевиувезисаслободнимиспо
љавањемверекоји,каопретходнопитање,намећуодлучивањедали
сууверењаодређеноглицатаквадазахтевајууставнузаштитуудо
менуслободевероисповести.Другагрупаслучајева,поприродиства
римногозначајнија,односисенапроблематикурегистрацијецркаваи
верскихзаједница.Утомконтексту,требаистаћидаЗаконоцрквамаи
верскимзаједницама(удаљемтекстуЗЦВЗ),34имајућиувидудасуод
ређенецрквеиверскезаједницесвојствоправноглицаималеипресту
пањанаснагуЗЦВЗ,чиниизвесноразликовањеупогледуосновасти
цањасвојстваправноглица.ЗЦВЗучл.18ст.1прописуједасезаупис
уРегистарцркава и верских заједницаподносипријава која садржи
називцрквеиливерскезаједнице,адресуседиштацрквеиливерскеза
једницеииме,презимеисвојстволицаовлашћеногдапредстављаиза
ступацрквуиливерскузаједницу.Премаставу2.верскеорганизације,
осимтрадиционалних,зауписуРегистарподносеминистарствузах
тевкојисадржи1)одлукуооснивањуверскеорганизацијесаименима,
презименима,бројевимаидентификационихдокуменатаипотписима
оснивачаоднајмање0,001%пунолетнихдржављанаРепубликеСрбије
којиимајупребивалиштеуРепублициСрбијипремапоследњемзва
ничномпописустановништваилистранихдржављанасасталнимбо
равкомнатериторијиРепубликеСрбије,2)статутилидругидокумент
верскеорганизацијекоји,измеђуосталог,садржиописорганизационе
структуре,начинуправљањаиправаиобавезечланова,3)приказосно
ваверскогучења,верскихобреда,верскихциљеваиосновнихактивно
стиверскеорганизације,каои4)податкеосталнимизворимаприхода
верскеорганизације.НаосновуизложениходредбиЗЦВЗ,јасноједа
сеупоступкурегистрацијеправиразликаизмеђутрадиционалнихцр
каваиверскихзаједница,саједне,иосталихцркава,верскихзаједница
иверскихорганизација,садругестране.ЗЦВЗучл.10одређуједасу
традиционалнецрквеиверскезаједницесвеонекојеуСрбијиимају
вишевековниисторијскиконтинуитетичији јеправнисубјективитет
стеченнаосновупосебнихзакона,изричитоихнаводећи.Тимцрквама
иверскимзаједницамазаконодавац јечл.11–15признаоконтинуи
тетсаправнимсубјективитетомстеченимнаосновупосебнихзакона,

34 Слу жбе ни.гла сник РС,бр.36/2006.
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углавномонимакојисудонесенизавремеКраљевинеЈугославије.На
основуизложениходредбиЗакона,јасноједаупоступкурегистраци
је,надлежниоргандржавнеуправекојиводирегистардолазиудодир
саприказомосноваверскогучења,верскихобреда,верскихциљеваи
основнихактивностиверскеорганизације,пасепостављапитањеда
литомприликоморганможедаоцењуједалијезаистаречоверском
учењуи,уколикоможе,наосновучегабиточинио?

У одговору на изложено питање најпре треба поћи од става
УставногсудаСрбијекојије,оцењујућиуставностЗакона,измеђуоста
логодлучиваоиопитањудалисуцрквеиверскезаједницепосвом
уставномположају,правнојприродиикарактеру,једнакеудружењима
идалињиховорегистровањеограничаваслободувероисповести,ати
ме,имплицитноидалислободавероисповестиомогућаваиапсолутно
саморазумевањерелигије,аналогнокаоштослободаудруживањапод
разумеваислободустварањаудружењаразличитихциљеваикаракте
ра,узразумљивоограничењеоличеноузабранистварањапаравојних
удружења,илиудружењакојанарушавајууставнипоредак.Уставнисуд
јестаонастановиштеда„уставниположај,правнаприродаикарактер
верскихзаједницаунајширемсмислунисуједнакиудружењу...“.Суд
јесматраода„регистарцркаваиверскихзаједница,посвојојприроди,
представљајавнуевиденцијуооснованимверскиморганизацијама“и
да„семожеприхватитидаиудемократскомдруштвудржаваимале
гитимноправодауспоставииводијавнуевиденцијуоверскиморгани
зацијамакојесунањенојтериторијиоснованеиделују.“„Прописива
њемогућностидасе„верскоудружење“,којејестеудруживањеграђа
на,алинијеудружењеграђана,упишеујавнуевиденцијукојудржава
установљава,неутиченасуштинузајемченеслободевероисповести,
нитисеономожесматратиограничењемтеслободе.“,ставјеУставног
судаСрбије.Дакле,СудјеусвојојОдлуцисматраодасуцрквеиверске
заједницеобликудруживања,алидапосвојојправнојприродинису
удружењаграђана.СлободносеможеистаћидајенатајначинУставни
суд, ако већније потврдиопосебан карактерправног субјективитета
цркаваиверскихзаједница,недвосмисленопорекаомогућностњихо
вогизједначавањаса„обичним“удружењимаграђана.Јаснојеидаје
верскикарактерудруживањаљудиуправоонаразликакојаjeпресуднa
икојаизискујепосебанрегистарипосебанпоступакуписа,штонасво
дизакључкуданадлежнидржавниорганнебимогао,нитибисмеода
урегистарверскихорганизацијаупишесвакиобликудруживањачији
оснивачитврдедајеверскогкарактера.
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Уконтекстуизложеног,могусепоставитипитањадалипопис
становништвапредстављаонуситуацијуукојојседржавниорганине
могуупотпуностиоглушитиопитањаштасесматрарелигијом,или
веровањем, да ли се саморазумевањуи изјашњавању лица о верској
припадностинапописустановништвамогуисмејупоставитибилока
кавеспољнеобјективнегранице,и,аконемогу,какавјезначајрезул
татапописаупогледуверскеструктурестановништвазапризнавање
постојањаодређеневероисповести?

Пописстановништвапредстављаправноуређенуситуацијуу
којојсеизражававерскиидентитетједноглица.Закономопописуста
новништва,домаћинстваистанова(удаљемтекстуЗПСДС),35чл.4.ст.
1.предвиђено једасеолицимакојасуобухваћенапописом,између
осталог,прикупљајуиподациовероисповести.Полазећиодуставне
одредбепремакојојникониједужандасеизјашњаваосвојимверским
уверењима,чл.27.ст.3.ЗПСДСпрописуједалицеобухваћенопопи
сомниједужнодасеизјашњаваовероисповестиидапописниобразац
морадасадржипоукуотоме.ИакоЗПСДСнепредвиђадајезапитање
оверскојприпадностиупописномобрасцупредвиђенодговоротворе
ногтипа,штодоследноизведенозначиданепостојиизричитазаконска
обавезадапописивачупишетачноонакаводговоркакавјелицекојесе
пописуједало,ипакјеМетодолошкимупутствомзаспровођењепопи
сакојеје,наосновучлана32.ст.1.ЗПСДСдонеодиректорРепублич
когзаводазастатистикупредвиђенауправотакваобавезапописивача.
Зауписивањеодговоранаовопитање,премаМетодолошкомупутству,
нијеважнодалијелицеуписаноукњигуприпадниканекевероиспо
вести,већдалилицесе бе сма тра при пад ни ком не ке ве ро и спо ве сти. 
Методолошкоупутствопредвиђадајепописивач,услучајудаселице
којејеобухваћенопописомнеизјасниосвојојвероисповести,дужанда
упишеодговор„нијесеизјаснио“.

ИакосенапописустановништвауРепублициСрбији,каошто
јеистакнуто,прикупљајусеподацикојисуускладусатачноонаквим
одговоримакаквасудалалицакојасуобухваћенапописом,томеђутим,
незначидадржавниорганинисумогли,уциљуповећањаконзистент
ностииупоредивостиподатака,абезштетепослободуизјашњавања
о верској припадности, да определе класификацију вероисповести у
којојсунаведенеодређене,наподручјуСрбијевишевековнеиусве
тупризнате,вероисповестиупогледучијегпостојањанеманикаквог

35 Сл. гла сник РС,бр.104/2009и24/2011.
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спора.ТаквакласификациједелимичнојепредвиђенаМетодолошким
упутствомкојимсуузаградииочигледнопримеричнонаведенеправо
славна,католичка,протестантска,итд.вероисповест,аштојеускладу
сМеђународнимпрепорукамазаспровођењепописaоко2010.ишто
очигледнонијеонемогућилодаселицаидругачијеизјасне.Будућида
напопису,зауписивањеодговоранапитањеовероисповести,нијеби
ловажнодали јелицеуписаноукњигуприпадниканекевероиспо
вести,већдалисебесматраприпадникомнекевероисповести, јасно
једасе,уизвесномсмислувршилоприкупљањеподатаканесамоо
са мо ра зу ме ва њу при пад но сти ве ри,већиосвојеврсномса мо ра зу ме
ва њу (по сто ја ња) ве ре.Тодаљезначидаидентификовањепостојања
одређеневероисповестинапописунезначиeo ip soдасесвакотакво
изјашњавањеодстранедржавнихоргана,уразличитимконтекстима,
мораприхватитикаонепобитнопостојањеодређеневероисповестии
vi ce ver sa,тоштопостојањеодређеневероисповестинапописустанов
ништванијеутврђенонезначидасенесмепризнатизначајстатистич
кинеутврђенихвероисповестиуразличитимконтекстима,нарочитоу
контекстуиндивидуалногостваривањаслободевероисповести.

4.Закључак
Умеђународним и националним правним актима не постоји

обавезујућеодређењепојмарелигије.Коначнотумачењезначењаовог
појма није дато ни у праксимеђународних институција које се баве
заштитомљудскихправа,нитисугаусвојилидржавниорганиуупо
редноминационалномправуРепубликеСрбије.Тоделомпроистиче
изчињеницедајеречовеомакомплексномпојму,докједеломпосле
дицаставадаумодернимсекуларнимдемократијаманијеприкладно
даорганивластидоносеодлукуотомештајевера.Начелнопосматра
но,упраксимеђународнихинационалнихсудова,приликомрешавања
(претходних)питањадалисеодређенаубеђењамогусматратирели
гијом,пажњајеувећојмерипосвећиванаулозикојуидејеиубеђења
имајууиндивидуалномсаморазумевању.

Садругестранесамосвестсезадефинисањерелигијеможеко
риститисамоограничено, јеркадабитобио јединикритеријум,до
метслободевероисповестибиупотпуностизависиоодвољеносила
цаосновнихправаштобимоглодарезултиравеликимпроблемимаза
правнипоредак.Отуда,постојеизвеснетенденциједасеуодређеним
националнимправнимактима,илиупраксинадлежнихмеђународних
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инационалнихоргана,упрвомредусудова,приступпроблемуштаје
религијапреобратиунегативноодређењеоногаштоонаније,илисе
захтевадаонабудепрепознатљива,односнодасеможеидентифико
вати.У одређеном броју законодавстава и у праксимеђународних и
националних судскихорганаприхвата се постојање религија које су
распрострањенеи/иликојимаприпадајутрадиционалнецрквеиверске
заједнице.Увези сановимилимањепознатимверовањима, учењи
маипраксама,уситуацијамакадаодговоринапитањаштасесматра
религијомнемогуизостати(аречјеослучајевимакадасепостојање
религијепојављујекаопретходнопитањеуспоровимаувезисасло
боднимиспољавањемвере,регистрацијомцркаваиверскихзаједница
испровођењемпописастановништва),државниоргани,нарочитосу
дови,постављалисуизвеснеспољне,објективнеграницесамосвести
уодређивањурелигијекојенисузависилеодносиоцаосновнихправа,
илисуприхваталипрепорукемеђународнихтелаотомештасеначел
номожесматратирелигијом.Утомсмислу,религијаињенообјективно
постојањеодређиванисукаоизвесностповезанасаличношћучовека
оодређенимсудовимаоцелинисвета,каоиопореклуициљуљудског
живота,иликаоверовањеутрансцеденталнустварносткојејеустању
дапружиодговоренакључнапитањачовековогпореклаисудбине,по
ставиморалникодексинаправиегзистенцијалнумеђузависностизме
ђуверујућихитрансцеденталнереалности,илисепакодређујекаосет
уверењаипракси које укључују признањепостојањабожанскогили
вишегбића,снагеилипринципакојимасељудиманалажедаводесвоје
животеупрактичномиморалномсмислу.
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Summary
In this pa per the aut hor analyses the exi sten ce of the de fi ni tion and 

the pos si bi lity to de fi ne re li gion in in ter na ti o nal and na ti o nal law. Alt ho ugh 
the re is no le gally bin ding de fi ni tion of re li gion in in ter na ti o nal, com pa ra
ti ve and do me stic law, the qu e sti on of the exi sten ce of re li gion, as pre vi o us, 
ap pe a ring in dis pu tes re la ted to the ex pres si on of fa ith, the re gi stra tion of 
chur ches and re li gi o us com mu ni ti es and the im ple men ta tion of the cen sus. 
In such ca ses, the re cog ni tion of the exi sten ce of re li gion was ba sed not only 
on su bjec ti ve, but al so on cer tain ob jec ti ve gro unds.
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