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лич но сти, Не мач ка, Аустри јa, Ср би ја.

1.Увод
Ср би ја се на ла зи у при ступ ним пре го во ри ма са ЕУ. На том пу

ту се уса гла ша ва са европ ским те ко ви на ма и уса гла ша ва свој прав ни 
си стем са си сте мом Уни је. Овај про цес по чи ње да има ути ца ја и на 
уну тра шњу ор га ни за ци ју цр ка ва и вер ских за јед ни ца. На ни воу ЕУ је 
усво је на Оп шта уред ба о за шти ти по да та ка („ОУЗП“), ко ја је по че ла 
да се при ме њу је 25.5.2018. го ди не.4 Овај прав ни стан дард пред ста вља 
ка мен те ме љац, ко ји ће на ни воу ЕУ ва жи ти ба рем на ред них 20 го ди на 
у обла сти за шти те по да та ка. 

Ре пу бли ка Ср би ја је ускла ђу ју ћи сво је за ко но дав ство до не ла 
нов За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти 2018. го ди не („ЗЗПЛ“), ко ји 

1 Спољ ни са рад ник, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, Email: an drej84_4@hot
mail.com.

2 На уч ни са рад ник, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, Email: d.pr lja @i up.rs.
3 Адво кат, Адво кат ска кан це ла ри ја Мар ко вић и са рад ни ци, Бе о град, Email: ivan

stu lic @gmail.com.
4 Re gu la tion 2016/679 of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 7 April 2016 on 

the pro tec tion of na tu ral per sons with re gard to the pro ces sing of per so nal da ta and on the 
free mo ve ment of such da ta, and re pe a ling Di rec ti ve 95/46/EC GDPR, OJL119/2016.
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је за ме нио по сто је ћи из 2008. го ди не.5 На овај на чин је Ср би ја при хва
ти ла за ко но дав ни оквир ЕУ, тј. ОУЗП, у свом за ко но дав ству. 

До ба но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја ути че и на цр кве и 
вер ске за јед ни це. Про бле ми ве за ни за за шти ту при ват ност и за шти ту 
по да та ка вер ни ка се умно жа ва ју. Да цр кве и вер ске за јед ни це об ра ђу ју 
по дат ке о лич но сти ни је ни ка ква но ви на. Оне то чи не по сво јој функ
ци ји сва ко днев но, по што об ра ђу ју по дат ке вер ни ка. 

Цр кве и вер ске за јед ни це пре све га об ра ђу ју сле де ће по дат ке: 
• Из во де из књи ге ро ђе них и умр лих, кр ште них и вен ча них, 
• Не ке цр кве и вер ске за јед ни це ор га ни зу ју ве ро на у ку и во де 

ли сте о при су ству на вер ској на ста ви,
• Фо то гра фи је и ви део над зор.
Срп ска пра во слав на цр ква („СПЦ“) је још од 2006. го ди не би ла 

укљу че на у про бле ма ти ку ве за ну за би о ме триј ске си сте ме иден ти фи
ка ци је.6 По треб но је има ти у ви ду да та да ни је по сто ја ла ин сти ту ци ја 
Повереника за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о 
лич но сти („По ве ре ник“), по што је пр ви За кон о за шти ти по да та ка о 
лич но сти усво јен тек 2008. го ди не.7 

Цен тар за про у ча ва ње и упо тре бу са вре ме них тех но ло ги ја 
Ар хи е пи ско пи је бе о град скокар ло вач ке је дао све о бу хват ну про це ну 
прет ход ног За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти из 2008. го ди не. 
У за кључ ку је из ме ђу оста лог кон ста то ва но „У са вре ме ним усло ви
ма упра вља ње по да ци ма је сте упра вља ње љу ди ма, јер се по је ди нац у 
од но су пре ма др жа ви (дру штву у ши рем сми слу – из у зи ма ју ћи лич не 
ве зе) све ви ше од ре ђу је ску по ви ма по да та ка“.8 Упра во ова ре че ни ца 
ука зу је и на по тре бу до но ше ња про пи са у обла сти за шти те по да та ка 
вер ских за јед ни ца. О по тре би до но ше ња и уре ђе ња за шти те по да та ка 
за цр кве и вер ске за јед ни це, не тре ба тро ши ти ре чи, али ће про бле ма
ти ком у не мач кој и аустриј ској прак си би ти ука за но на по тре бу до но
ше ња пра ви ла у обла сти за шти те по да та ка о лич но сти.

5 За кон за шти ти по да та ка о лич но стиЗЗПЛ, Сл.гласникРС,бр. 87/2018.
6 Оливер Суботић презвитер Храма Вазнесења Господњег у Жаркову, Ulo ga ver skih 

za jed ni ca u od bra ni pri vat no sti, https://www.youtube.com/watch?v=49dNkGET6AA&fea-
ture=youtu.be,00:15-00:55, 09.07.2019.

7 За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти, Сл.гласникРС, бр. 97/2008, 104/2009  др. 
за кон, 68/2012  од лу ка УС и 107/2012.

8 А. За го рац, ПредлогзаконаозаштитиподатакаоличностиРепубликеСрбије–
критичкиосврт – стручниизвештајбр.1/2008, Цен тар за про у ча ва ње и упо тр ебу 
са вре ме них тех но ло ги ја Ар хи е пи ско пи је бе о град скокар ло вач ке, Бе о град 2008., 10.
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2.РеакцијенадоношењеЗакона
озаштитиподатакаоличности

Нов ЗЗПЛ пред ста вља ко пи ју ОУЗП ЕУ.9 Има ју ћи у ви ду не по
зна ва ње ма те ри је у цр кве ним кру го ви ма иза звао је бур не ре ак ци је и у 
са мој ЕУ. Та ко су, при ме ра ра ди, у Ве ли кој Бри та ни ји све ште ни ци ен
гле ске цр кве ин тер пре ти ра ли од ред бу при стан ка, да се не сме мо ли ти 
за не ког ко ни је дао лич ни при ста нак.10 ЗЗПЛ је иза звао ве ли ко не за
до вољ ство од стра не СПЦ. Сто га тре ба по гле да ти спор ну ре гу ла ци ју 
чл. 93 ЗЗПЛ.

Обрадаодстранецрквеиверскихзаједницачл.93ЗЗПЛ
1) Ако цр кве или вер ске за јед ни це при ме њу ју све о бу

хват на пра ви ла у по гле ду за шти те фи зич ких ли ца у 
од но су на об ра ду, та по сто је ћа пра ви ла мо гу се и да
ље при ме њи ва ти под усло вом да се ускла де са овим 
за ко ном.

2) У случају из става 1. овог члана, примењују се и одред
бе овог закона о инспекцијским и другим овлашћењи
ма Повереника из чл. 77. до 79. овог закона, осим ако 
црква, односно верска заједница, не образује посебно 
независно надзорно тело које ће вршити та овлашћења, 
под условом да такво тело испуњава услове предвиђене 
Поглављем VI. овог закона.

СПЦ сма тра да је „за кон ште тан“, тра жи ло се да се за кон по
ву че из скуп штин ске про це ду ре. Овај став је из нео у пи сму епи скоп 
бач ки Ири неј Бу ло вић. Раз ло зи за не за до вољ ство су што се „не уре ђу
је на пра ви на чин за шти те по да та ка о вер ским при пад ни ци ма“, пре ма 
ми шље њу СПЦ. Осим то га СПЦ сма тра „да би по да ци ко ји се на ла зе 
у књи га ма ко је она во ди, књи ге кр ште них и вен ча них, мо гли да се 
под ве ду под ин фор ма ци је о лич но сти ко је цр ква не би сме ла да при
ку пља“.11

9 GDPR, OJL119/2016.
10 iKSO por tal, Cr kve i nji hov od nos pre ma GDPRu, https://i-kso.com/crkve-i-njihov-
odnos-prema-gdpr-u/, 02.07.2019.

11 СПЦ против Закона о заштити података: Црква забринута за књиге крштених, 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:758258-SPC-PROTIV-
ZAKONA-O-ZASTITI-PODATAKA-Crkva-zabrinuta-za-knjige-krstenih,02.07.2019.
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За го вор ни ци усва ја ња овог про пи са су ис та кли да би цр кве из гу
би ле при ви ле ги ју ко је има ју, ако би се овај члан за ко на из бри сао, јер би 
пот па да ле под оп шти прав ни ре жим као и оста ли ру ко ва о ци (од го вор на 
ли ца у сми слу ЗЗПЛ). ЗЗПЛ пред ви ђа да, уко ли ко при ме њу ју соп стве на 
пра ви ла о за шти ти по да та ка о лич но сти, цр кве и вер ске за јед ни це мо гу 
да на ста ве са при ме ном акоихускладесаЗЗПЛ. У ста ву два на во ди се 
да, уко ли ко фор ми ра ју по себ но те ло ко је ће се ба ви ти за шти том лич них 
по да та ка, Повереник не ма правонадзора, што је, ина че, са да слу чај.12 На 
тај на чин цр кве и вер ске за јед ни це има ју 2 мо гућ но сти: 

1) или ће има ти „при ви ле ги ју“ у ви ду сво јих про пи са и соп
стве ног над зо ра ускладусаЗЗПЛ или 

2) ће пот па да ти под оп шти прав ни ре жим ЗЗПЛ и над зор По
ве ре ни ка. 

За ову „при ви ле ги ју“, да задрже своја правила у области за-
штитеподатака, ко ју су цр кве и вер ске за јед ни це до би ле на ни воу ЕУ, 
тре ба ло се по себ но из бо ри ти, пре ма из ја ви Про те стант ске цр кве у СР 
Немачкој.13 

У скуп штин ској рас пра ви при ли ком усва ја ња ЗЗПЛ по сла ни ци 
опо зи ци је су ука за ли да се овим за ко ном за ди ре у га ран то ва ну ауто
но ми ју цр кве и вер ских за јед ни ца. Осим то га мо жда и глав на за мер ка 
по сла ни ка је би ла да се за ко ном омо гу ћа ва По ве ре ни ку да кон тро ли ше 
рад цр кве, што је у су прот но сти са устав ним га ран ци ја ма ауто но ми је 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца.14 

3.УставнегаранцијеиЗакон
оцрквамаиверскимзаједницама

Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је у свом чл. 11 ст. 2 одвоје-
ностцркаваиверскихзаједницаоддржаве.15 Та ко ђе се у Уста ву екс
пли цит но ре гу ли ше самосталностцркаваиверскихзаједницауодре-
ђивањуунутрашњеорганизације.

12 Књиге крштених и венчаних одлазе у историју? СПЦ више неће смети да скупља 
личне податке?!, https://www.srbijadanas.com/vesti/drustvo/nece-se-vise-znati-ko-se-kr-
stio-ko-vencao-panika-u-spc-novi-zakon-donosi-velike-promene-2018-11-02, 07.07.2019.

13 C. Buschow, „Da ten schutz: Kir che hat eige ne Re geln“, MAGAZINTITELTHEMA, 
6/2018, 10.

14 Синод и патријарх сматрају штетним Закон о заштити података о личности, 
http://www.politika.rs/sr/clanak/414798/Sinod-i-patrijarh-smatraju-stetnim-Zakon-o-za-
stiti-podataka-o-licnosti, 29.06.2019.

15 Устав Републике Србије, Сл.гласникРС, бр. 98/2006.
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УставРепубликеСрбијечл.44ст.2
2) Цр кве и вер ске за јед ни це су рав но прав не и сло бод не да 

са мо стал но уре ђу ју сво ју уну тра шњу ор га ни за ци ју, вер
ске по сло ве, да јав но вр ше вер ске об ре де, да осни ва ју 
вер ске шко ле, со ци јал не и до бро твор не уста но ве и да њи
ма упра вља ју, у скла ду са за ко ном.

За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма да ље ре гу ли ше ауто-
номијуцркаваиверскихзаједница.16

ЗаконоцрквамаиверскимзаједницамаЧлан6
1) Цр кве и вер ске за јед ни це су не за ви сне од др жа ве и јед на

ке пред за ко ном.
2) Цр кве и вер ске за јед ни це су сло бод не и ауто ном не у од ре

ђи ва њу свог вер ског иден ти те та.
3) Цркве и верске заједнице имају право да самостално 

уређују и спроводе свој поредак и организацију и да 
самостално обављају своје унутрашње и јавне послове.

Узи ма ју ћи у об зир члан 6 став 3 За ко на о цр ква ма и вер ским 
за јед ни ца ма ја сно је да је до но ше ње при ме на За ко на о за шти ти по
да та ка о лич но сти на цр кве и вер ске за јед ни це свакакомешањеуор-
ганизацијуиобављањеунутрашњихи јавнихпослова. Има ју ћи то у 
ви ду мо же се да ље за кљу чи ти да је сам на чин до но ше ња чл. 93 ЗЗПЛ 
противуставаниусупротностисаЗакономоцрквамаиверскимза-
једницама.

Та ко ђе у За ко ну о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма чл. 28 је ја
сно ре гу ли са но да црквеиверскезаједниценисуодвојенеоддржаве,
негонезависне. То под ра зу ме ва да су цр кве и вер ске за јед ни це сло бод
не да са ра ђу ју или не са ра ђу ју са др жа вом, као што и др жа ва мо же а 
не мо ра да са ра ђу је са цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма. По ред то га 
у истом чла ну се на во ди да др жа ва тре ба да са ра ђу је са цр ква ма и 
вер ским за јед ни ца ма ра ди оства ри ва ња општегдобраи заједничког
интереса.17 

16 Закон о црквама и верским заједницама  ЗЦВЗ, Сл.гласникРС, бр. 36/2006.
17 M. Radulović, Obnova srpskog državno-crkvenog prava, dru go iz da nje, Fon da ci ja 

Kon rad Ade na u er i Hri šćan ski kul tur ni cen tar dr Ra do van Bi go vić, Be o grad 2014, 132.
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Уоп ште гле да но др жа ва се кроз За кон о цр ква ма и вер ским 
за јед ни ца ма по ја вљу је са мо као сарадник у ра зним обла сти ма нпр. 
обра зо ва ној, гра ди тељ ској, кул тур ној и со ци јал ној. Др жа ва јем чи цр
ква ма и вер ским за јед ни ца ма њи хо ва из вор на пра ва у оба вља њу де
лат но сти и оба ве зу је се да по шту је тра ди ци је, ме то де и ауто ном не 
про пи се цр ка ва и вер ских за јед ни ца. Да кле др жа ва не пре но си соп
стве ну над ле жност, нитипокушаваданаметнеграђанскезаконе.18 

Има ју ћи у ви ду да спо ран за кон по ти че из Европ ске Уни је, Ср
би ја као кан ди дат за члан ство у ЕУ мо ра да се уса гла ша ва са европ
ским за ко но дав ним окви ром. Са мим при сту па њем ЕУ Ср би ја ће би ти 
у оба ве зи да ди рект но при ме ни Уред бу о за шти ти по да та ка. Про ме
ном Уста ва пре ула ска у ЕУ ће се државаодећиделасуверенитета 
у овој обла сти, а то зна чи упра во ди рект ну при ме ну спор ног за ко на.

Сам на чин пре пи си ва ња ОУЗП у срп ско за ко но дав ство по ка
зао је озбиљ не прав не не до стат ке. С об зи ром да је За кон о цр ква
ма и вер ским за јед ни ца ма, као кров ни за кон пропустиодарегулише
материјузаштитеподатака, што ни је био слу чај са оста лим људ
ским пра ви ма. Сто га је ову ма те ри ју по слич но сти тре ба ло ре гу ли
са ти са оста лим људ ским пра ви ма. По зи тив но за ко но дав ство Ср би је 
не до пу шта ме ша ње др жа ве у уну тра шње по сло ве цр ка ва и вер ских 
за јед ни ца. За то би мо гу ћа ре гу ла ци ја би ла дасепостојећиЗаконо
црквамаиверскимзаједницамадопуниупогледузаштитеподатака
оличности. 

Мо гла би се узе ти по слич но сти ре гу ла ци ја основ ног људ ског 
пра ва на имо ви ну или људ ског пра ва на ин фор ми са ње из по сто је ћег 
За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма:

• Чл. 26 „Цр кве и вер ске за јед ни це са мо стал но ..., у скла ду са 
соп стве ним ауто ном ним про пи си ма“.

• Чл. 43 „Ра ди уна пре ђи ва ња вер ске сло бо де и сло бо де ин фор
ми са ња цр кве и вер ске за јед ни це има ју пра во да у скла ду са Уста вом 
и за ко ном ко ри сте јав ни ра ди о ди фу зни сер вис, као и да са мо стал но 
оства ру ју соп стве ну ин фор ма тив ну и из да вач ку де лат ност“.19

Цр кве и вер ске за јед ни це има ју мо гућ ност да про ве ре устав
ност и за ко ни тост од ред бе чл. 93 ЗЗПЛ. Сто га би пи та ње пред Устав
ним су дом тре ба ло да бу де фор му ли са но аде кват но да би се уста но
ви ло да ли „при ви ле ги ја“ цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма да са ме 

18 Ibid. 133 i 134.
19 ЗЦВЗ, Сл.гласникРС, бр. 36/2006.
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ре гу ли шу ову областускладусаЗЗПЛ, за ди ре у њи хо ву ауто но ми ју. 
Дру гим ре чи ма да ли са мо на ме та ње про пи са ЗЗПЛ за ди ре у уну
тра шњу ор га ни за ци ју цр ка ва и вер ских за јед ни ца и њи хо ву ауто но
ми ју и одво је ност од др жа ве, ко је су га ран то ва не Уста вом и За ко ном 
о вер ским за јед ни ца ма. Не спор но је да је над зор цр ка ва и вер ских 
за јед ни ца у ви ду соп стве ног над зо ра уста ван и за ко нит, али је и он 
усло вљен до но ше њем про пи са у скла ду са ЗЗПЛ и на ме та њем гра
ђан ских пра ви ла.

Та ко ђе се мо же за кљу чи ти да су у устав ноправ ном сми слу за
мер ке по сла ни ка опо зи ци је у окви ру скуп штин ске про це ду ре би ле ис
прав не. Уто ли ко пре је и самамогућностдаПовереникконтролише
радцркаваиверскихзаједницапротивуставнаипротивзаконита. 

Узи ма ју ћи као не спор ну чи ње ни цу да је ме ша ње др жа ве у 
уну тра шње по сло ве цр ка ва и вер ских за јед ни ца до но ше њем овог за
ко на по по зи тив ним про пи си ма већ уста но вље но, по треб но је ана ли
зи ра ти но ви не за цр кве и вер ске за јед ни це. Ова ана ли за ће за пра во 
да ти од го вор на за мер ке СПЦ. 

4.ОбавезезацрквеиверскезаједницепоЗакону
озаштитиподатакаоличности

Чи ње ни ца је да се ЗЗПЛ на ме ћу огром не оба ве зе цр ква ма и 
вер ским за јед ни ца ма, за ко је оне сва ка ко ни су спрем не. По што цр кве и 
вер ске за јед ни це ни су до не ле или бар ни су зва нич но об ја ви ле соп стве
не уса гла ше не про пи се са ЗЗПЛ (сход но чл. 93), оне ће мо ра ти у пу ном 
оби му да при ме не ЗЗПЛ и пот па да ју под ре жим кон тро ле По ве ре ни ка. 

Има ју ћи у ви ду да цр кве и вер ске за јед ни це об ра ђу ју по дат ке о 
вер ском и фи ло зоф ском опре де ље њу, оне на тај на чин оне има ју прав
ни по ло жај руковаоца у сми слу ЗЗПЛ. 

По да ци о вер ском и фи ло зоф ском опре де ље њу спа да ју у по-
себнукатегоријуподатакаоличности, те је сто га нео п ход но је обра
ти ти по себ ну па жњу на до пу ште ност об ра де ових по да та ка.20 Об ра да 
та квих по да та ка у на че лу је за бра ње на осим ако су ис пу ње ни усло ви 
ко ји су на ве де ни у за ко ну.21

20 Z. Pe tro vić, Kon tra sti: Ogra ni če na za šti ta po da ta ka, https://www.youtube.com/
watch?time_continue=642&v=TjbXWmwp9sU,10:37-11:10, 06.07.2019.

21 iKSO por tal, Cr kve i nji hov od nos pre ma GDPRu, https://i-kso.com/crkve-i-njihov-
odnos-prema-gdpr-u/, 02.07.2019.
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ЗаконозаштитиподатакаоличностиЧл.17ст.2тч.4–допуште-
ностобрадеподатакаодцркаваиверскихзаједница
Уко ли ко се об ра да вр ши у окви ру ре ги стро ва не де лат но сти и уз 
при ме ну од го ва ра ју ћих ме ра за шти те од стра не за ду жби не, фон
да ци је, удру же ња или дру ге не до бит не ор га ни за ци је са по ли тич
ким, фи ло зоф ским, вер ским или син ди кал ним ци љем, под усло
вом да се об ра да од но си ис кљу чи во на чла но ве, од но сно бив ше 
чла но ве те ор га ни за ци је или ли ца ко ја има ју ре дов не кон так те са 
њом у ве зи са ци љем ор га ни за ци је, као и да се по да ци о лич но сти 
не от кри ва ју из ван те ор га ни за ци је без при стан ка ли ца на ко је се 
од но се; 

Као што се мо же уочи ти цр кве и вер ске за је дни це могу даоб-
рађујуподаткесвојихсадашњих,бившихверникаилицакојаимајуре-
довноконтакт са њи ма. Је ди но што несмејуједаоткривајуподатке 
вер ни ка без њи хо вог при стан ка. Са мим тим ар гу мен та ци ја СПЦ јед
но став но не сто ји, „да по да ци ко је она об ра ђу је, књи ге кр ште них и 
вен ча них, пред ста вља ју ин фор ма ци је о лич но сти ко је цр ква не би сме
ла да при ку пља“. 

С тим у ве зи је ин те ре сан тан слу чај Је хо ви них све до ка о ко
ме је од лу чи вао Европ ски суд. По вод за до но ше ње ове пре су де је на
чин ра да ове вер ске за јед ни це ко ји укљу чу је по се те „по тен ци јал ним“ 
вер ни ци ма од вра та до вра та. Па је пре су ђе но да они мо ра ју тра жи ти 
при ста нак за при ку пља ње и об ра ду по да та ка о лич но сти на та кав на
чин.22 На тај на чин ви ди мо за пра во да сам на чин ак тив ног „вр бо ва ња“ 
вер ни ка без њи хо вог при стан ка ни је до пу штен.

Цр кве и вер ске за јед ни це украт ко оче ку ју сле де ће оба ве зе ко је 
ути чу на њи хо ву уну тра шњу ор га ни за ци ју и ад ми ни стра ци ју:

1. Оба ве за во ђе ња еви ден ци је об ра де по да та ка (чл. 47 ЗЗПЛ);
2. Оства ри ва ње пра ва по је ди на ца (чл. 21, чл. 23 и 24, чл. 26, 

чл. 2931, чл. 33, 3638);
3. Тех нич коор га ни за ци о не ме ре за шти те по да та ка (чл. 41 и 50 

ЗЗПЛ);
4. Угра ђе на и под ра зу ме ва на за шти та по да та ка (чл. 42 ЗЗПЛ) 

22 Одлука Европског суда од 10. јула 2018. године, Пресуда бр. C25/17, случај: Ti
e to su o ja val tu u tet tu / Je ho van to di sta jat – us kon nol li nen yhdyskun ta, https://curia.europa.
eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180103de.pdf, 07.07.2019.
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5. Ре а го ва ње у слу ча ју ком про ми та ци је по да та ка (чл. 52 и 53 
ЗЗПЛ);

6. Про це на ути ца ја на за шти ту по да та ка о лич но сти (чл. 54 и 
55 ЗЗПЛ);

7. Име но ва ње Ли ца за за шти ту по да та ка (чл. 5658 ЗЗПЛ);
8. Пре нос по да та ка у тре ће зе мље (чл. 64, чл. 6769 ЗЗПЛ);
9. Оба ве зе ка да су цр кве и вер ске за јед ни це у уло зи об ра ђи ва

ча (чл. 45 и 46 ЗЗПЛ);
10. Пра ви ла о чу ва њу по да та ка (чл. 5 бр. 5 ЗЗПЛ).
По ред то га чла но ви цр ка ва и вер ских за јед ни ца има ју та ко ђе 

за га ран то ва на пра ва као што су пра во на при ступ по да ци ма, пра во на 
ин фор ми са ње, пра во на ис прав ку по да та ка, пра во на „за бо рав“, пра во 
на пре нос по да та ка.

5.Немачкаиаустријскапраксаузаштитиподатакацркава
Вај мар ским уста вом чл. 137 ст. 3 у Не мач кој још 1919. го ди

не је ре гу ли са на не за ви сност вер ских за јед ни ца у од но су на др жа ву 
„Сва ка вер ска за јед ни ца до но си и упра вља са мо стал но сво јим по
сло ви ма у окви ру свих ва же ћих за ко на“.23 Овај члан је по стао са став
ни део не мач ког Основ ног за ко на у чл. 140.24 Став ка то лич ке цр кве у 
Не мач кој је био да се не при ме њу је са ве зни За кон о за шти ти по да та
ка. Овај за кон је ва жио до сту па ња ОУЗП, али се устав сва ка ко ни је 
про ме нио.25 

До до но ше ња ОУЗП по сто ја ли су у обла сти за шти те по да та ка 
тзв. тајнаисповедања и духовнатајна. Осим то га још од 1983. го ди не 
у цр кве ном пра ву Ка то лич ке цр кве CodexIurisCanonici(CIC) can.220 
ва жи пра ви ло „Ни ко ме ни је до зво ље но да про тив прав но ште ти угле
ду, ко ји не ко има, као и да по вре ди пра во би ло ко је осо бе на за шти ту 
ње го ве ин тим не сфе ре.“26 Ипак пр ви све о бу хват ни про пис у обла сти 

23 Die Ver fas sung des De utschen Re ichs (We i ma rer Re ic hsver fas sung), vom 11. August 
1919 (RGBl. S. 1383).

24 Grund ge setz für die Bun de sre pu blik De utschland, vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S. 1).
25 Da ten schutz in der kat ho lischen Kir che, Der Diözesandatenschutzbeauftragte der 

(Erz)Bistümer Ham burg, Hil des he im, Osna brück und des Bischöflich Münster schen Of
fi zi a lats in Vec hta i.O, https://web.archive.org/web/20101207162638/http:/www.daten-
schutz-kirche.de/faq.html#datenschutz, 30.06.2019.

26 На ла тин ском гла си „Ne mi ni li cet bo nam fa mam, qua qu is ga u det, il le gi ti me la e de re, 
nec ius cu i u sque per so nae ad pro pri am in ti mi ta tem tu en dam vi o la re“.
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цр кве не за шти те по да та ка је до нет 2013. го ди не на пред лог би скуп ске 
кон фе рен ци је на пле нар ном за се да њу.27 

У Аустри ји та ко ђе по сто ји DecretumGenerale о за шти ти по да
та ка Ка то лич ке цр кве Уред ба о за шти ти по да та ка цр кве (KirchlicheDa-
tenschutzverordnung KDSV) из 2011. го ди не.28 У прак си се до сту па ња 
ОУЗП на сна гу де сио слу чај, ко ји је уз бур као јав ност. По го ђе но ли це 
је за тра жи ло при ступ по да ци ма од Ко ми си је за за шти ту жр та ва, ко ју 
је осно ва ла ка то лич ка цр ква. Пра во на при ступ се од но си на то ко је 
по дат ке све ова Ко ми си ја об ра ђу је о по го ђе ном по је дин цу. Ко ми си ја 
је мањ ка во од го во ри ла на овај упит по го ђе ног ли ца, јер се из од го во ра 
ни је мо гло за кљу чи ти ко је ме сто од но сно ор га ни за ци о на је ди ни ца у 
окви ру цр кве об ра ђу је ко је по дат ке о по го ђе ном ли цу. По ред то га ни је 
био на ве ден из вор до би ја ња по да та ка као и при ма о ци по да та ка. Све 
ово је на ве ло по го ђе ног да се жа ли аустриј ској Ко ми си ји за за шти ту 
по да та ка.

Ка то лич ка цр ква је у окви ру по ступ ка ис ти ца ла да се ор га ни
за ци ја и овла шће ње за сту па ња у по гле ду за шти те по да та ка ба зи ра на 
Уред би о за шти ти по да та ка цр кве. Сход но чл. 3 Уред бе о за шти ти по
да та ка тре ба да бу де ан га жо ва на цр кве на Ко ми си ја за за шти ту по да та
ка, ко ја за сту па цр кву у обла сти за шти те по да та ка. По ред то га је у ову 
свр ху ре ги стро ва на по себ на збир ка по да та ка у Цен трал ном ре ги стру 
по да та ка (DVR) као и по себ но не за ви сна цр кве на је ди ни ца за за шти
ту жр та ва (за слу ча је ве пси хич ког и фи зич ког на си ља или сек су ал ног 
ис ко ри шта ва ња).

По го ђе ном по је дин цу је у од го во ру са оп ште но да ни је мо гу ће 
пру жи ти оба ве ште ње о об ра ди по да та ка ко је би би ло у су прот но сти 
са „обавезомчувањацрквенеслужбенетајне“ (сход но чл. 7 Уред бе о 
за шти ти по да та ка). По схва та њу Ка то лич ке цр кве, да би се те ин фор
ма ци је пру жи ле нео п ход на је са гла сност тре ћих ли ца.

Та ко је аустриј ска Ко ми си ја за за шти ту по да та ка утвр ди ла кр ше
ње За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти (К121.877/0011ДСК/2012). 
По го ђе но ли це тре ба да бу де оба ве ште но о из во ру по да та ка и о сла њу 

27 Anord nung über den Kir chlic hen Da ten schutz (KDO) in der Fas sung des Beschlus ses 
der Vol lver sam mlung des Ver ban des der Diözesen De utschlands vom 18.11.2013, An la
ge ABl. 3/2014 Er zbi stum Ber lin, https://www.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/
PDF-Dateien/Amtsblaetter/Amtsblatt_201403Anlage_KDO.pdf, 08.07.2019.

28 Erzdiözese Wi en, Kir chlic he Da ten schut zve rord nung, Die Veröffentlichung er folg
te im Amtsblatt der Österreichischen Bischof skon fe renz Nr. 52/2010, so wie im Wi e ner 
Diözesanblatt Nr. 1/2011., https://pgr.at/statuten/DS_5.pdf, 8.07.2019.



АндрејДилигенски,ДраганПрља,ИванШтулић

441

по да та ка кон крет ним при ма о ци ма, ка ко би по го ђе ни мо гао да спо ве де 
сво ја пра ва на ис прав ку од но сно бри са ње по да та ка. Осим то га тре ба ло 
је да по го ђе ни бу де оба ве штен о свр си и прав ном осно ву об ра де по да
та ка. Пра во по је ди на ца на оба ве ште ње о об ра ди се и не ти че тре ћих ли
ца, та ко да не зах те ва са гла сност тре ћих ли ца, већ је тре ба ло пру жи ти 
по дат ке са мо о по го ђе ном по је дин цу. Ипак по што је ка то лич ка цр ква у 
сми слу за ко на тзв. руковалацујавномдомену, Ко ми си ја за за шти ту по
да та ка је мо гла са мо да кон ста ту је по вре ду за ко на, али не и да пре ду зме 
прав не ме ре про тив цр кве.29 Гле да ју ћи овај сце на рио ко ји се већ де сио у 
Аустри ји, ни је те шко за кљу чи ти, да је и у Ср би ји мо гу ће да По ве ре ник 
кон ста ту је по вре ду, али да не ма ап со лут но ни ка кву мо гућ ност спро во
ђе ња санк ци је. У Аустри ји од 25.5.2018. го ди не на сна зи је Уред ба о за
шти ти по да та ка цр кве из 2017. го ди не, ко ја је за ме ни ла и при ла го ди ла 
Уред бу о за шти ти по да та ка цр кве из 2013. го ди не са ОУЗП.30

У Не мач кој је од сту па ња ОУЗП 25.05.2018. го ди не у Ју жном ре
ги о ну Про те стант ска цр ква за бе ле жи ла 400 при ту жби, што је тро стру
ко ве ћи број при ту жби на об ра ду по да та ка цр кве у од но су на прет ход не 
го ди не. По на во ди ма ове цр кве до са да ни је би ло по тре бе за ка жња ва
њем у цр кве ним зе мљи шним обла сти ма Ба ден, Ба вар ска и Ви тен берг. 
Љу ди су се нај че шће жа ли ли да им ни је да ва но оба ве ште ње о об ра ди 
по да та ка (тзв. пра во на при ступ), као и ка да је цр ква про сле ђи ва ла по
дат ке тре ћим ли ци ма. Осим то га Про те стан тској цр кви је при ја вље но 
око 10 слу ча је ва ком про ми та ци је по да та ка (енг. databreach). Нај че шће 
се ра ди ло о из гу бље ним или укра де ним ме ди ју ми ма као што су УСБ 
или ка ме ре из цр кве них дво ри шта.31 Сви ови слу ча је ве ука зу ју и на по
тре бу до но ше ња цр кве них пра ви ла у обла сти за шти те по да та ка. 

7.Закључак
Цр кве и вер ске за јед ни це тре ба да са ра ђу ју са др жа вом по пи та

њу оп штег до бра и да се ме ђу соб но по ма жу, а по себ но у сфе ри при ват
но сти и за шти те по да та ка. У по ступ ку до но ше ња ЗЗПЛ про пу ште на је 

29 M. Krenn, Ke i ne Da ten schut zrec hte ge genüber Re li gi on sge me in schaf ten?, AR
GE DA TEN, http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDA-
TEN&s=64522goo, 08.07.2019.

30 De kret von der Österreichischen Bischof skon fe renz in ihrer Herbstvol lver sam mlung 
vom 6. bis 9. No vem ber 2017, KirchlicheDatenschutzverordnung, https://www.bischof-
skonferenz.at/datenschutz/rechtsgrundlagen, 07.07.2019.

31 M. Moc kler, DSGVO: Beschwer den über kir chlic hen Um gang mit Da ten nach einem 
Ja hr ver dre i facht, https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kirche/dsgvo-beschwerden-ueber-
kirchlichen-umgang-mit-daten-nach-einem-jahr-verdreifacht, 07.07.2019.
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до бра при ли ка да цр кве и вер ске за јед ни це до не су соп стве на пра ви ла, 
ко јим би уре ди ле ову из у зет но зна чај ну област и за шти ти ле при ват
ност и по дат ке сво јих вер ни ка.

ЗЗПЛ иако пред ста вља ко пи ју ОУЗП до но си ре во лу ци ју у по
љу за шти те по да та ка у утак ми ци из ме ђу тех но ло ги је и пра ва. Тре ба 
има ти у ви ду да је овај прав ни стан дард не са мо ва же ћи у окви ру ЕУ, 
већ да су се број не ва не вроп ске др жа ве (Еги пат,32 Бра зил,33 САД34 итд.) 
угле да ле и пре у зе ле стан дар де ОУЗП. Сто га је те шко го во ри ти о ње го
вој штет но сти ка ко то ка же СПЦ, већ ви ше о по след њем тре нут ку да 
се си ту а ци ја на по љу при ват но сти и за шти те по да та ка по пра ви.

Иако је до но ше ње и ме ша ње др жа ве у ауто но ми ју цр ка ва и 
вер ских за јед ни ца до но ше њем ЗЗПЛ по ка за на, цр кве и вер ске за јед
ни це тре ба да уви де пред но сти и шан се у ре гу ли са њу ма те ри је за шти
те по да та ка о лич но сти. Та ко ђе тре ба да зна ју да би ло ка кав про пуст у 
ви ду нпр. ком про ми та ци је по да та ка вер ни ка мо же по губ но ути ца ти на 
имиџ и углед цр ка ва и вер ских за јед ни ца у дру штву, што мо же ди рект
но ути ца ти на ре пу та ци ју са ме цр кве или вер ске за јед ни це и до ве сти 
до гу бит ка вер ни ка.

Цр кве и вер ске за јед ни це се сто га мо ра ју при пре ми ти за при
ме ну но вог ЗЗПЛ и мо гу ће прак тич не про бле ме у прак си ко је су има ле 
у Аустри ји и Не мач кој. Пра во при сту па, ви део над зор, ком про ми та
ци ја по да та ка, оп хо ђе ње са фо то гра фи ја ма су са мо не ки од про бле ма 
са ко ји ма су се цр кве до са да већ су сре та ле у прак си. Сви ови иза зо ви 
и ис ку ства из ме ђу на род не прак се мо гу до при не ти да се ста ње у овој 
обла сти по пра ви и да цр кве и вер ске за јед ни це ухва те ко рак са мо
дер ним тех но ло ги ја ма. А као крај њи циљ, тре ба за пра во да бу де да се 
при ват ност и по ве ре ни по да ци вер ни ка аде кват но за шти те. 

32 Egypt pas ses first da ta pro trec tion law, https://gdpr.report/news/2019/06/25/egypt-
passes-first-data-protection-law/, 07.07.2019.
33 How GDPR is sha ping glo bal da ta pro tec tion,              https://gdpr.report/news/2018/08/24/
how-gdpr-is-shaping-global-data-protection/, 07.07.2019.
34 California’s new data privacy law the toughest in the US, https://www.cnet.com/news/
google-assistant-aims-to-get-people-talking-with-new-interpreter-mode/, 07.07.2019.
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Summary
Information and communication technologies bring many chal-
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