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ограничење слободе 
вероисповесТи у условима 

пандемије: пример црне горе
1

Ап стракт: Кри за узро ко ва на пан де ми јом CO
VID19 отво ри ла је број не ка ко здрав стве не, та
ко и дру штве не не до у ми це. Ау то ри у ра ду на сто је 
да да ју од го вор на јед но, до са да рет ко тре ти ра но 
прав но пи та ње — оства ри ва ње сло бо де ве ро и спо
ве сти у ње ном ко лек тив ном аспек ту у усло ви ма 
пан де ми је. Уз ши ру сли ку (оправ да но сти) се ку ри
ти за ци је као др жав ног од го во ра на но во на ста лу 
опа сност, цен трал на тач ка ра да оста је про блем 
у ком се до ди ру ју ме ди ци на, пра во и те о ло ги ја. Од
го вор на пи та ње да ли се у вре ме de fac to или de iu re 
ван ред ног ста ња мо же огра ни чи ти сло бо да ве ро и
спо ве сти и по себ но њен ко лек тив ни аспект, као и 
ка ква то огра ни ча ва ју ћа ме ра (не) тре ба да бу де 
да би за до во љи ла услов сра змер но сти у окви ру те
ста пр о пор ци о нал но сти, ау то ри ће по ну ди ти на 
при ме ру уре ђе ња овог пи та ња у Цр ној Го ри.

Кључ не ре чи: сло бо да ве ро и спо ве сти, Ев ха ри
сти ја, епи де ми ја, тест пр о пор ци о нал но сти, Цр
на Го ра.

1. Здрав стве ни и прав но по ли тич ки кон текст про бле ма

Кра јем 2019. го ди не по ја ви ла се пан де ми ја ви ру са CO VID 19 и до 
са да је за бе ле жна у пре ко 190 зе ма ља у ко ји ма је би ло пре ко 16 хи ља-
да смрт них слу ча је ва.2 Ди рек тор Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је је 
сто га про гла сио ову епи де ми ју за јав но здрав стве ну прет њу од ме ђу на-
род ног зна ча ја ко ја се, по Ме ђу на род ним здрав стве ним пра ви ли ма из 
2005. од но си на из ван ред ни до га ђај ко ји мо же ство ри ти ри зик по јав но 

* vdjuric12@gmail.com.
** vasilije.markovic227@gmail.com.
1 Са др жи на и ар гу мен та ци ја ра да за сно ва на је на ста њу и пред у зе тим ме ра ма 

за кључ но са 31.3.2020. (прим. аут.).
2 „О Ко вид-19 ви ру су“, Ми ни стар ство здра вља РС, при сту пље но 25.3.2020. 

https://covid19.rs/o-covid-19-virusu/.

Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews
Го ди на / Vo lu me LIII

Број / Is sue 3/2020,
стр. / pp. 761–786.

Владимир Ђурић*
Институт за упоредно 
право, Београд

Василије Марковић**
Правни факултет 
Универзитета у Београду

УДК / UDC: 342.731(497.16)"2020"
351.77:[616.98:578.834(497.16)"2020"

DoI: https://doi.org/10.46825/tv/2020-3-761-786



762

Теолошки погледи / Theological Views LIII (3/2020)

здра вље за дру ге др жа ве и ко ји мо же зах те ва ти ко ор ди ни са ну ме ђу-
на род ну ре ак ци ју.3 Овај „нео би чан епи де ми о ло шки до га ђај“4 отво рио је 
низ број них пи та ња ко ја има ју сво ју ре флек си ју и у до ме ну пра ва. Све 
др жа ве у ко ји ма су ре ги стро ва ни слу ча је ви CO VID 19, а не ке, по пут 
Цр не Го ре (да ље ЦГ), и пре са ме по ја ве ви ру са, уну тар сво јих гра ни ца 
ре а го ва ле су уво ђе њем ме ра — раз ли чи тих по прав ној при ро ди, оби му 
и ин тен зи те ту. Је дан од кључ них кри те ри ју ма на осно ву ко јег су до-
но ше не од лу ке o пред у зе тим ме ра ма би ла је про це на здрав стве но-по-
ли тич ке стра те ги је ко јом ће се епи де ми о ло шка си ту а ци ја тре ти ра ти.5

Пре раз ма тра ња ме ста сло бо де ве ро и спо ве сти у окви ру нор ма-
тив ног од го во ра др жа ва на иза зов епи де ми је, нео п ход но је упот пу-
ни ти ши ру сли ку прав но по ли тич ког кон тек ста ко ји се на ла зи иза 
кон крет них др жав них ме ра. Ме ди цин ска не из ве сност пра ће на је 
број ним дру штве ним не до у ми ца ма. Но, чи ни се да по сто ји јед на фи-
ло соф ска прет по став ка ко ја се по твр ди ла као тач на: Хоб сов пе си ми-
зам, ко ли ко год опор био, ни је са свим не у те ме љен, шта ви ше до био 
је но ву, ау тар кич ну ди мен зи ју.6 Осла ња ју ћи се на Хоб со ву ле стви цу 
вред но сти на ко јој са мо о др жа ње има при мат над сло бо дом,7 др жа ве 
су, чи ни се без ус те за ња, за про блем епи де ми је по ну ди ле лек — те о-
ри ју се ку ри ти за ци је. Она се тру ди да од го во ри на то „ка ко не ко пи
та ње по ста је без бе до но сно?“ а од го вор ну ди у раз два ја њу пој мо ва по-
ли тич ког и без бе до но сног.8 Јед но став ни је ре че но, се ку ри ти за ци јом 

3 World He alth Or ga ni za tion, In ter na ti o nal He alth Re gu la ti ons (2005):Third Edi tion 
(Ge ne va:WH O Press — World He alth Or ga ni za tion, 2016), 9.

4 Бо жо Кне же вич, „Уза јам но по слу ша ње ме ди ци не и бо го сло вља — су о ча ва ње 
са пан де ми јом CO VID-19“, Ми тро по ли ја цр но го р скопри мор ска, 21.3.2020. https://
mi tro po li ja.co m/2020/03/21/uza jam no-po slu sa nje-me di ci ne-i-bo go slo vlja-su o ca va-
nje-sa -pan de mi jom-co vid-19/.

5 По је ди не зе мље су од лу чи ле да до пу сте бр же ши ре ње ви ру са ка ко би се код ве-
ћег бро ја љу ди раз вио иму ни тет, при че му ме ре ко је су уве ле углав ном не огра ни ча ва-
ју људ ска пра ва у знат ни јем оби му. С дру ге стра не, ме ре стро ге изо ла ци је пре по зна те 
су као нај е фек тив ни ји на чин спре ча ва ња ши ре ња ви ру са што је за мно ге зе мље чи ји 
здрав стве ни си сте ми не би из др жа ли скок епи де ми је (а ЦГ спа да у ову гру пу) био је-
ди ни на чин да га „успо ре“. Прав на по сле ди ца та кве стра те ги је огле да се пред у зи ма њу 
ван ред них и стр о жи јих ме ра огра ни ча ва ња људ ских пра ва и сло бо да (прим. аут.).

6 „По пр ви пут у исто ри ји, чи ни се свет је у ра ту, сви про тив свих и то без са-
ве зни шта ва“, пи ше у сво јој ана ли зи Ђан лу ка ди Фео. У том сми слу, ако је и по ја ва 
ко ро на ви ру са схва та на као још јед на по твр да по сто је ће гло ба ли за ци је, оста је да се 
ви ди ка ко ће но во про ја вље на ау тар ки ја на њу ути ца ти (прим. аут.). Gi an lu ca di Feo, 
„Co ro na vi rus tam po ni da bre scia a sta ti uni ti“, La Re pu bli caCro na ca, 19.3.2020. https://
www.re pub bli ca.it /cro na ca/2020/03/19/news/co ro na vi rus_tam po ni_da_bre scia_a_sta-
ti_uni ti-251735473/.

7 љу бо мир Та дић, Фи ло зо фи ја пра ва (Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2006), 74.
8 Фи лип Еј дус, „Опа сне ве зе-те о ри ја се ку ри ти за ци је и шми тов ско на сле ђе“, Без
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се „јед но пи та ње из сфе ре ко јој при па да у нор мал ним вре ме ни ма пре
ме шта у сфе ру си гур но сти“.9 Са по ја вом ове те о ри је, про ме нио се и 
по глед на од нос здра вља и без бед но сти. УНДП из ве штај про мо ви сао 
је по јам „људ ске си гур но сти“, укљу чу ју ћи у ње га и за шти ту, из ме ђу 
оста лог, од за ра зних бо ле сти. Про блем за ра зних бо ле сти био је на ве-
ден као је дан од три при о ри тет на сту ба ка да је у пи та њу ин те гра ци ја 
здра вља у по јам без бед но сти.10 Не ма сум ње да здрав стве ни про блем, 
и пре ци зни је ши ре ње за ра зе мо же би ти пред мет тран сфе ра из „ре-
дов но по ли тич ког у из ван ред но си гур но сни“ до мен.

Под уда ром тог тран сфе ра је и ко лек тив ни аспект сло бо де ве-
ро и спо ве сти, не рас ки ди во по ве зан са сло бо дом кре та ња и сло бо дом 
оку пља ња. Те шко је про на ћи ар гу мент, по себ но ка да су на та ло ну 
људ ски жи во ти, ко јим би се ова кав при ступ мо гао оспо ри ти. Ме ђу-
тим, не би би ло ра зум но ве ро ва ти да се иза се ку ра ти за ци је не ву-
че сен ка ко ја је ра сад ник кон тро вер зи ка да су у пи та њу огра ни че ња 
људ ских пра ва. Ово сто га што је „тан ка гра ни ца из ме ђу оправ да не 
и нео прав да не се ку ри ти за ци је. Сва ка власт скло на је зло у по тре би а 
ве ли ка власт у усло ви ма ван ред ним још и ви ше“.11 Ако со ци о по ли тич-
ка нус по ја ва епи де ми је бу де му та ци ја се ку ри ти за ци је у хи пер се ку-
ри ти за ци ју, он да ће ина че зах тев но ни јан си ра ње из ме ђу оправ да ног 
и нео прав да ног огра ни ча ва ња сло бо да, би ти до дат но оте жа но. Ипак 
она та на на гра нич на ли ни ја ко ју спо ми ње про фе сор Јо вић тре ба ла 
да оста не иста. Реч је о оно ме око че га се дру штво као по ли тич ка 
за јед ни ца са чи ње на од мно штва ди фу зних и че сто су прот ста вље них 
ин те ре са оку пља — Устав и на че ла из ра же на у ње му.12

бед ност за пад ног Бал ка на, IV-13 (Април-Јун 2009): 11–12.
9 Де јан Јо вић, „По ли то ло ги ја пан де ми је“, No vo sti (Srp sko na rod no vi je će. On li

ne),18.3.2020., https://www.por tal no vo sti.com /po li to lo gi ja-pan de mi je.
10 Ali ne Le bo e uf and em ma Bro ug hton, Se cu ri ti za tion of He alth and En vi ron men tal 

Is su es: Pro cess and Ef fects. A re se arch ou tli ne (Pa ris: IFRI, 2008), 8.
11 Јо вић, „По ли то ло ги ја пан де ми је“. Раз лог за опрез по сто ји ако се има у ви ду 

да окол но сти ван ред ног ста ња до дат но убр за ва ју свет ске до га ђа је и да су ме ре ко је је 
пред у зе ла Ита ли ја за пра во про из ве ле „ау тен тич ну ми ли та ри за ци ју“. Gi or gio Agam-
ben, „L’in ven zi o ne di un’e pi de mia“, Qu o dli bet, 26.2.2020. https://www.qu o dli bet.it /gi or-
gio-agam ben-l-in ven zi o ne-di -un -epi de mia, a из у зет но стро ге и ефи ка сне ме ре ко је је 
пре у зе ла „нул та др жа ва“ НР Ки на ока рак те ри са не као „хи пер се ку ри ти за ци ја... с тен-
ден ци јом гло бал ног ши ре ња и уз опа сност њи хо вог за др жа ва ња и на кон што узрок уво-
ђе ња пре ста не“ Dionysi os Sti vas and Nic ho las Ross Smit, „Co ro na vi rus: Chi na’s at tempts 
to con tain the out bre ak has gi ven it new le vels of sta te po wer“, Aca de mia.edu, 11.3.2020. 
https://www.aca de mia.edu /42205519/Co ro na vi rus_Chi na_s_at tempts_to _con tain_the _
out bre ak_has _gi ven_it _ne w_le vels_of _sta te_po wer.

12 Јо вић, „По ли то ло ги ја пан де ми је“.
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2. Цр кве ни кон текст  
пи та ња огра ни че ња сло бо де ве ро и спо ве сти

Ути цај ме ра (хи пер)се ку ри ти за ци је од сли као се и у сег мен ту вер-
ске сло бо де и ње ног ко лек тив ног оства ри ва ња. На кон уво ђе ња др-
жав них ме ра про тив епи де ми је у сле ди ло је огла ша ва ње и број них 
хри шћан ских цр ка ва, ка ко на на шим про сто ри ма, та ко и у све ту.13 
У јав ном дис кур су отво ри ла се Пан до ри на ку ти ја са пи та њем о уло-
зи, ка рак те ру и на чи ну при че шћа у жи во ту Цр кве и ње них чла но ва 
у усло ви ма пан де ми је. По ред не ми нов но су прот ста вље них бо го слов-
ских ар гу ме на та, мо гу ће од го во ре на то пи та ње ка рак те ри сао је и 
осврт на пи та ње да ли се сло бо да ве ро и спо ве сти мо же огра ни чи ти 
у вре ме ван ред ног ста ња и до кле сме ју се за ти огра ни ча ва ју ће ме ре. 
Овај рад ће, са прав ног ста но ви шта, по ну ди ти од го вор на из ло же но 
пи та ње, а са по себ ним освр том на При че шће и Ли тур ги ју.14

13 Ка да су у пи та њу Пра во слав не Цр кве, си ту а ци ја ни је јед но о бра зна. У Гру-
зиј ској пра во слав ној цр кви се вер ски жи вот од ви ја не сме та но, уз по зив на при др-
жа ва ње др жав них ме ра у ра сто ја њу из ме ђу вер ни ка Πατριαρχείο Γεωργίας, „Δεν 
μπορούμε να απαγορεύσουμε στο κόσμο να μην έρθει στην Εκκλησία“, Rom fea. gr, 
25.3.2020.https://www.rom fea.gr/epi ka i ro ti ta-xro ni ka/36100-pa tri ar xe io-ge or gi as-de-
n-mpo ro u me-na-apa go re u so u me-sto -ko smo-na -mi n-ert hei-stin-ek kli sia. Ца ри град ска 
па три јар ши ја је до кра ја мар та у пот пу но сти об у ста ви ла сва бо го слу же ња. Срп ска 
Пра во слав на Цр ква по зва ла је на прак ти ко ва ње свих ме ра за шти те ко је је Ре пу бли-
ка Ср би ја про пи са ла, и уз на ла га ње да бо го слу жбе ни жи вот бу де са о бра жен ме ра ма 
Вла де РС о за бра ни оку пља ња за ви ше од пе то ро ли ца на јед ном ме сту, уз ка сни је 
Си нод ску до пу ну да ће се при ме ни ти но ва пре по ру ка Вла де РС о одр жа ва њу об ре да 
без при су ства вер ни ка али уз ја сно по но вљен став да око пре ки да слу же ња Ли тур ги је 
и при че шћа вер них не мо же би ти раз го во ра — Кан це ла ри ја СА Си но да, „Са оп ште ње 
за јав ност СА Си но да“, Ин фослу жба СПЦ, 28.3.2020.http://www.spc.rs/sr/sa opshte-
nje_za _jav nost_sve tog_ar hi je rej skog_si no da_5.

14 О ста ву о дог мат ско ка нон ској (не)уте ме ље но сти (и) ме ди цин ског деј ства при-
че шћа, тј о про бле му „исте ка ши чи це“ у овом ра ду не ће би ти ре чи, из про стог раз ло га 
што би пи са ње о par exel lan ce кон тро верз ном бо го слов ском пи та њу у прав ном тек сту 
би ло пре по тент но. Ви ше о то ме у: Па три јарх Па вле Стој че вић, Да нам бу ду ја сни ја 
не ка пи та ња на ше ве ре. Књи га III (Бе о град: Из да вач ки фонд СПЦ Ар хи е пи ско пи је бе-
о град ско-кар ло вач ке, 2010), 272–283, за тим у по ле мич ким тек сто ви ма Сло бо да на Лу-
ки ћа и Вла ди ми ра Ла ти но ви ћа на сај ту Te o lo gi ja.ne t , као и код: др Оли вер Су бо тић, „О 
по ку ша ју сме шта ња при че шћа у епру ве те“, По гле ди.рс , 30.3.2020. http://www.po gle di.
rs /fo rum/Thread-o-po ku sa ju-sme sta nja-sve tog-pri ce sca-u-epru ve te, др Зо ран Ђу ро вић, 
„Све ти оци и епи де ми ја“, Ви дов дан, 18.3.2020. https://vi dov dan.or g/tra di ci ja/zo ran-
dju ro vic-sve ti-oci -i-epi de mi ja/#com ment-35320, и „Дог мат ско раз ма тра ње до би ја ња 
ви ру са пре ко при че шћа“, Ви дов дан26.3.2020. https://vi dov dan.or g/ak tu el no/zo ran-dju-
ro vic-dog mat sko-raz ma tra nje-mo guc no sti-do bi ja nja-vi ru sa-pre ko-pri ce sca/. Oд тек сто ва 
на ру ском је зи ку ви де ти и Ди ми трий Го тов кин „Ко ро на ви рус и при ча стие. По че му 
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2.1. При че шће као пи та ње ква ли фи ка ци је

Циљ освр та на ау тен тич ни, те о ло шки по глед на При че шће ко ји 
сле ди је да по мог не ње го вој прав ној ква ли фи ка ци ји, тач ни је да ло ци ра 
ме сто ко је овај вер ски чи ни ма у сло же ној ана то ми ји пра ва на сло бо ду 
ве ро и спо ве сти.15 Нај пре, тре ба по ћи од де фи ни ци је При че шћа пре ма 
ко јој је то „... пра во и оба ве за сва ког ко је кр штен и ми ро по ма зан. Цен-
тар хри шћан ског жи во та је Све та Ли тур ги ја на ко јој се вер ни при че-
шћу ју те лом и кр вљу Хри сто вом“.16 Ко ли ко год ис каз пр ве ре че ни це 
по го до вао прав нич ком на чи ну из ра жа ва ња, не мо же се са мо на ње му 
за у ста ви ти, већ би се тре ба ло освр ну ти и на дру гу ре че ни цу. Ети мо ло-
шки ко рен грч ке ре чи Ли тур ги ја је „де ло на ро да, оп шта ствар, јав на 
слу жба“,17 а аде ква тан екви ва лент хе лен ском тер ми ну и у на шој ре чи 
— При че шће.18 Да кле, ме ђу соб но не рас ки ди во усло вље ни пој мо ви Ли-
тур ги ја (на ко јој се са вр ша ва при че шће) и При че шће (ког не ма без Ли-
тур ги је) упра вље ни су ка иден тич ном ци љу, ко ји је ујед но и нео п хо дан 
услов њи хо вог ва лид ног одр жа ва ња, а то је — за јед ни ца.19 То упу ћу је 
на не дво сми сле ни за кљу чак да се при че шће и Ли тур ги ја оства ру ју при 
ко лек тив ном аспек ту сло бо де ве ро и спо ве сти и чи не ње гов из раз.

По ред су штин ског зна ча ја за оства ри ва ње ко лек тив ног аспек та вер-
ске сло бо де, Ев ха ри сти ја има и фун ди ра ју ћи зна чај за њен ин ди ви ду ал-
ни аспект сва ког хри шћа ни на по на о соб.20 Тај се зна чај огле да пре све га 
у то ме што је Тај ну При че шћа уте ме љио сам Хри стос по зи вом да сви 
пи ју из те Ча ше у Ње гов спо мен.21 Апо стол ски спи си на во де да при че-

очищение лжицы ра ди ка ждо го ста ло про бле мой“, Прав мир, 21.3.2020. https://www.
prav mir.ru/ko ro na vi rus-i-pric ha stie-poc he mu-oc hishhe nie-lzhiczy-ra di-kaz hdo go-sta-
lo-pro ble moj/као  и Ра фа ел Ка ре лин „О мо дер ни сти че ских взглядах на ев ха ри стию“, 
Ka re lin.ru ,при сту пље но: 25.3.2020. http://ka re lin-r.ru /new strs/106/1.html.

15 На ова кав екс курс под ста кла нас је и по зна та мак си ма да ко прав но ми сли, 
он у исто вре ме ква ли фи ку је (ра зна пи та ња, прим. аут.) — Nat ko Ka ti čić, „Pro blem 
kva li fi ka ci je u ar bi tra žnom su do va nju“, u Spolj no tr go vin ska ar bi tra ža. 2, Odre đi va nje 
ma te ri jal nog pra va pred ar bi tra žom: Re fe ra ti i di sku si ja sa Sa ve to va nja odr ža nog 18. i 19. 
de cem bra 1964, ur. Bo ri slav Bla go je vić(Be o grad: Spolj no tr go vin ska ar bi tra ža pri Sa ve-
znoj pri vred noj ko mo ri, 1965), 91.

16 Дим шо Пе рић, Цр кве но пра во (Бе о град: Прав ни фа кул тет, 2006), 144.
17 Јо ван Ср буљ, ур., О Ли тур ги ји: збор ник тек сто ва (Бе о град: Тро је ру чи ца, 1997), 28.
18 Од гла го ла при че сти ти се = при са јед ни ти се, по ста ти де лом за јед ни це (прим. аут.).
19 Тре ба ло би ис та ћи да до дат ну по твр ду овој те зи пру жа чи ње ни ца да се за ове 

ме ђу за ви сне пој мо ве као си но ни ман ко ри сти по јам — Ев ха ри сти ја (од грч ке ре чи ко ја 
озна ча ва за хвал ност). (прим. аут.).

20 Иа ко по сто је ау то ри ко ји ис ти чу да је ин ди ви ду ал но при че шћи ва ње con tra dic
tio in adi ec to, баш као и са вр ша ва ње Ли тур ги је (и при че шћа) без вер ни ка (прим. аут.).

21 Мт. 26, 26–28. 
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шћу ју ћи се од „јед ног хле ба“ мно ги по ста ју јед но Те ло Хри сто во.22 Хри-
шћа нин је да кле ho mo sac rae li tur gi ae23 Тај ном Ев ха ри сти је усло вље не су 
све дру ге тај не у Цр кви, јер „у њој за до би ја мо са мог Бо га а Бог се нај-
са вр ше ни јим је дин ством с на ма сје ди њу је, јер ко је би сје ди ње ње би ло 
пот пу ни је од то га да по ста не мо јед но га ду ха с Бо гом?“24 Због то га сав 
бо го слу жбе ни по ре дак у Цр кви гра ви ти ра ка свом цен тру — Ли тур ги ји,25 
као што пра знич ни по ре дак гра ви ти ра и од ре ђу је се Вас кр сом као нај-
зна чај ни јим пра зни ком. Из то га сле ди за кљу чак да је „Ев ха ри сти ја као 
тај на ми ра и љу ба ви и ти ме тај на је дин ства“26 ко јом је хри шћа нин као 
по је ди нац при зван да жи ви и де ла у све ту, са ма срж fo rum in ter num-a за 
хри шћа не, по себ но ако се узме у об зир и чи ње ни ца да је Евр оп ски Суд 
за људ ска пра ва (да ље ЕСљП) ре ли гиј ску ди мен зи ју сло бо де ми сли, са-
ве сти и ве ро и спо ве сти ока рак те ри сао као „је дан од нај ви тал ни јих еле-
ме на та ко ји тво ре иден ти тет вер ни ка и њи хо во по и ма ње жи во та“.27 На 
са мом кра ју овог екс кур са по но ви ће мо да се став пре ма ко ме „Цр кве 
не мо же би ти без Ев ха ри сти је... ни ти је Цр ква без Ли тур ги је и да ље Цр-
ква“28 не ти че са мо жи во та Цр кве и раз ми шља ња те о ло га, већ да има и 
ди рект ну прав ну им пли ка ци ју, по себ но у ван ред ним окол но сти ма по-
пут епи де ми ја. Та им пли ка ци ја се огле да у то ме да мо гућ ност при че шћа 
на Ли тур ги ји (да кле Ев ха ри сти ја у то та ли те ту) за хри шћа не има пр во-
ра зред ни зна чај ка ко за fo rum in ter num, та кои за fo rum ex ter num. Она 
та ко пред ста вља и ме сто пре се ка ску по ва ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног 
аспек та сло бо де ве ро и спо ве сти те се Ев ха ри сти ја мо же сма тра ти, уз ри-
зик пле о на зма, за са мо ср це је згра сло бо де ве ро и спо ве сти.

22 1. Кор. 10, 16 и да ље. О зна ча ју тог је дин ства за по је дин ца Ни ко ла Ка ва си ла 
пи ше да „Плод за јед ни ча ре ња у Ев ха ри сти ји је у то ме да по што су удо ви за јед нич ки 
(у ви ду Те ла и Кр ви)... за јед нич ки је и жи вот с Хри стом“. Ср буљ, О Ли тур ги ји, 177.

23 Ге ор ги је Кап са нис то сво ди на прак тич ну ра ван ка да пи ше да се Ли тур ги јом 
пре о бра жа ва це ло куп ни(по је дин чев) жи вот. Са мо уну тар Ев ха ри сти је чо век по ста је 
истин ски чо век. Ср буљ, О Ли тур ги ји, 198.

24 Ср буљ, О Ли тур ги ји, 168–169.
25 Ви ди Ата на си је Јев тић, „Ли тур гиј ски жи вот — срж цр кве ног жи во та“, у Ни ко лај 

Афа на сјев, Тр пе за Го спод ња, пре ве ла са ру ског Ксе ни ја Кон ча ре вић, Би бли о те ка „Све-
ти Пе тар Це тињ ски“, Ко ло „Све те Тај не и све те вр ли не“, књ. 57, 2. до пу ње но из да ње 
(Це ти ње: Све ти го ра, 2001), 16.

26 Ге ор ги је Фло ров ски, а пре ма мак си ми Бла же ног Ав гу сти на — Mi ste ri cum pa cis et 
uni ta tis no strae, „eвхаристија и са бор ност“, у Ни ко лај Афа на сјев, Тр пе за Го спод ња, пре-
ве ла са ру ског Ксе ни ја Кон ча ре вић, Би бли о те ка „Све ти Пе тар Це тињ ски“, Ко ло „Све те 
Тај не и све те вр ли не“, књ. 57, 2. до пу ње но из да ње (Це ти ње: Све ти го ра, 2001), 173.

27 Kok ki na kis v Gre e ce, пре су да од 25.5.1993, бр. 14307/88. HU DOC, став 31.
28 Ми тро по лит Јо ван Зи зи ју лас, „Цр ква без Све те Ев ха ри сти је ви ше ни је Цр ква“. 

Ин тер вју са Ни ко лом Стан ко ви ћем, Са бор ник, 26.3.2020. https://www.sa bor nik.ne t/
mi tro po lit-jo van-zi zju las-cr kva-be z-sve te-ev ha ri sti je-ni je-vi se-cr kva/, као и Бла же ни Ав-
гу стин а на ве де но пре ма Ср буљ, О ли тур ги ји, 295–296.
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3. Сло бо да ве ро и спо ве сти у окви ру нор ма тив ног  
од го во ра др жа ве на пан де ми ју

3.1. Ду ал на при ро да сло бо де ве ро и спо ве сти  
и до пу ште ност ње ног огра ни че ња 

Пре ма чл. 9, ст. 2. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да (у да љем тек сту Кон вен ци ја), сло бо да ис по ве да ња 
ве ре или убе ђе ња мо же би ти под врг ну та са мо оним огра ни че њи ма ко ја 
су про пи са на за ко ном и нео п ход на у де мо крат ском дру штву у ин те ре су 
јав не без бед но сти, ра ди за шти те јав ног ре да, здра вља или мо ра ла, или 
ра ди за шти те пра ва и сло бо да дру гих.29 Ре дак тор ски при ступ из два ја ња 
са мо јед ног аспек та ужи ва ња пра ва из чл. 9, ст. 1 у ста ву 2 по ка зу је да, 
на чел но по сма тра но, ко лек тив ни аспект сло бо де ве ро и спо ве сти спа да у 
ре ла тив на људ ска пра ва, а по сле ди ца то га је мо гућ ност да он, из на ве де-
них раз ло га, бу де огра ни чен.30 Ово сто га што се под пој мом ис по ве да ње 
у прак си мно го че шће на ла зе из ра зи сло бо де ве ро и спо ве сти у јав ној не-
го што је то слу чај са из ра зи ма у при ват ној сфе ри.31

29 „За кон о ра ти фи ка ци ји Евр оп ске Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да, из ме ње не у скла ду са Про ко лом 11, Про то ко ла уз Кон вен ци ју 
за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, Про то ко ла бр.4 ко јим се обез бе ђу-
ју из ве сна пра ва и сло бо де ко ји ни су укљу че ни у Кон вен ци ју и пр ви Про кол уз њу, 
Про то ко ла бр. 6 о уки да њу смрт не ка зне, Про то ко ла бр. 7, Про то ко ла бр. 12 и Про-
то ко ла бр. 13 о уки да њу смрт не ка зне у свим окол но сти ма“, Pa ra graf-le x, при сту пље-
но: 22.3.2020. https://www.pa ra graf.rs /pro pi si/za kon-ra ti fi ka ci ji-evrop ske-kon ven ci je-
ljud ska-pra va-osnov ne-slo bo de.html.

30 Има ау то ра ко ји сто је на ста но ви шту да се оно што се у овом ра ду на зи ва ко-
лек тив ним аспек том сло бо де ве ро и спо ве сти мо же ра сло ји ти на 1. пра ва ко ја се вр ше у 
за јед ни ци, 2. ко лек тив на груп на пра ва ко је по чи ва ју на при пад но сти гру пи и 3. ком пе-
тен ци је груп ног ен ти те та као што је цр кве на ин сти ту ци ја да ре гу ли ше и упра вља сво јим 
ин тер ним по сло ви ма без упли та ња спо ља шњег фак то ра, а што се озна ча ва ин сти ту ци
о нал ним груп ним пра вом. Уз упу ћи ва ње на са вре ме ни кал ви ни зам, ти ау то ри чак ука зу ју 
да је у окви ру ин сти ту ци о нал ног груп ног пра ва по треб но на пра ви ти ди стинк ци ју из ме-
ђу, с јед не стра не, ау то но ми је ко ја по сто ји у сфе ри по сло ва ко ји су цр кве ној ин сти ту ци ји 
пре не се ни од стра не др жа ве и ко ја, след стве но то ме, под ле же огра ни че њи ма, и ин тер не 
сфе ре су ве ре но сти цр кве них ин сти ту ци ја ко ја об у хва та ин тер ну сфе ру над ле жно сти ко-
ја не за ви си од др жав не кон це си је и сто га ни на ко ји на чин не мо же би ти пред мет др-
жав ног огра ни че ња. — Jo han D. van der Vyver, „Con sti tu ti o nal Pro tec ti ons and Li mits to 
Re li gi o us Fre e dom“, in Law, Re li gion, Con sti tu tion, eds. W.C. Dur ham, S. Fer ra ri, C. Ci a nit to, 
D. Thayer (Far nham: As hga te Pu blis hing Li mi ted, 2013),106–7. У кон тек сту из ло же не по-
де ле, отво ре но је пи та ње у ко ју би ка те го ри ју спа да ли Ли тур ги ја и При че шће! 

31 Џим Мур док, 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, превoд: Alp ha Te am One (Бе о град: Са вет 
Евро пе, 2008), 29.
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Сло бо да ве ро и спо ве сти, ме ђу тим, као што је до са да ис так ну то, ра-
сло ја ва се на: ин ди ви ду ал ни аспект ко ји је уско ве зан за по се до ва ње али 
и ис по ља ва ње лич них уве ре ња и ко ји се мо же сма тра ти ап со лут ним 
пра вом, по себ но ка да су у пи та њу ак тив но сти ко је су од цен трал ног зна-
ча ја за из ра жа ва ње ве ре или уве ре ња,32 и ко лек тив ни и кор по ра тив ни 
аспект ко ји је, по сво јој при ро ди ре ла тив но, те са мим тим огра ни че њи-
ма под ло жно пра во. Ме ђу тим, ова ко ша бло ни зи ра но по јед но ста вљи ва-
ње су о ча ва се са но вом по те шко ћом бу ду ћи да про сто не од го ва ра ди на-
мич ној жи вот ној ствар но сти, јер, по себ но ка да су у пи та њу хри шћан ске 
де но ми на ци је, ова по де ла, иа ко на чел но тач на, не мо же са свим да раз-
ве же су штин ску ис пре пле та ност ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног аспек та 
вер ске сло бо де че га је нај о чи глед ни ји при мер Ев ха ри сти ја. Ев ха ри сти ја 
је при мер ис по ља ва ња сло бо де ве ро и спо ве сти у за јед ни ци ко ји има из-
ра же ну ин ди ви ду ал ну цр ту, што је од зна ча ја за утвр ђи ва ње до зво ље-
них огра ни че ња јав ног ис по ља ва ња ве ре.33 Ка да је пак реч о од но су ко-
лек тив ног аспек та сло бо де ве ро и спо ве сти са дру гим срод ним пра ви ма, 
ЕСљП је у слу ча ју Бе са ра биј ске ми тро по ли је про тив Мол да ви је на гла сио 
да се „... бу ду ћи да вер ске за јед ни це тра ди ци о нал но по сто је у об ли ку ор
га ни зо ва них струк ту ра, члан 9 ... мо ра ту ма чи ти у све тлу чла на 11 ко ји 
шти ти жи вот удру же ња од нео прав да ног ме ша ња др жа ве“.34 Иа ко се ов-
де за пра во ра ди ло о пи та њу (не)ре ги стра ци је, да кле мо гућ но сти оства-
ри ва ња сло бо де ве ро и спо ве сти у удру же ној и ре ги стро ва ној за јед ни ци 
са прав ним су бјек ти ви те том, а не пу ком оку пља њу вер ни ка ра ди мо-
ли тве, не би би ло по гре шно ана ло ги јом про ши ри ти ова кав суд ски став 
и на сло бо ду оку пља ња ра ди бо го слу же ња, и то из нај ма ње два раз ло га. 
Пр во, и сам члан 11 Кон вен ци је по ред сло бо де удру жи ва ња га ран ту је и 
сло бо ду оку пља ња, и дру го, ор га ни за ци ја бо го слу же ња и оку пља ња вер-
ни ка, ба рем ка да су пра во слав не Цр кве у пи та њу, прет по ста вља прет-
ход но по сто ја ње ор га ни зо ва не за јед ни це ко ја се по ја вљу је и као ор га ни-
за тор по ме ну тих оку пља ња.35 При род ну и ло гич ну ве зу сло бо де кре та ња 

32 Мур док, Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, 27–28.
33 Вла ди мир Ђу рић, Сло бо да ве ро и спо ве сти у ју ри спру ден ци ји европ ских устав них 

су до ва (Бе о град: Ин сти тут за упо ред но пра во, 2012), 35.
34 Ca se of Me tro po li tan Church of Bes sa ra bia v. Mol do va, бр. 45071/99. HU DOC, 

став. 118.
35 Су шти на спор ног пи та ња ре ги стра ци је у овом слу ча ју ни је да кле би ла оце на 

оправ да но сти за бра не оку пља ња и вр ше ња об ре да, већ прет ход но пи та ње ко је се са сто-
ја ло у то ме што је за ис пу ње ње ових не спор них прет по став ки би ло по треб но да се ко-
лек ти ву у окви ру ког се по је дин ци оку пља ју да ста тус ти ту ла ра тих пра ва (прим. аут.). 
За ви ше ви ди Си ма Авра мо вић и Ду шан Ра ки тић, „Ко лек тив на пра ва и вер ска сло бо да 
у Ср би ји“, у Ко лек тив на пра ва и по зи тив на дис кри ми на ци ја у устав но прав ном си сте му 
Ре пу бли ке Ср би је, ур. Ми о драг Јо ва но вић (Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2009), 96.
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и сло бо де оку пља ња са ко лек тив ним аспек том сло бо де ве ро и спо ве сти 
Суд је и не по сред но по твр дио у ме ђу др жав ној пред став ци из ме ђу Ки пра 
и Тур ске а по во дом ме ра вла сти „Тур ске Ре пу бли ке Се вер ни Ки пар“ 
ко ји ма је огра ни че на сло бо да кре та ња грч кој за јед ни ци у том де лу 
Ки пра. ЕСљП је стао на ста но ви ште да је овим ме ра ма,, зна чај но ус
кра ће на мо гућ ност (грч кој за јед ни ци, прим. аут.) да упра жња ва сво ја 
вер ска уве ре ња, по себ но у по гле ду при сту па вер ским објек ти ма из ван 
њи хо вих на се ља као и њи хо вог уче шћа у дру гим аспек ти ма вер ског жи
во та“.36 Да кле, по ла зе ћи од то га да сло бо да ми сли и са ве сти пред ста-
вља те мељ де мо крат ског дру штва,37 ја сно је да нео прав да но огра ни-
че ње сло бо де кре та ња мо же у се би об у хва ти ти угро жа ва ње сло бо де 
ве ро и спо ве сти, по себ но у оним осе тљи вим слу ча је ви ма у ко ји ма је 
по сре ди пре сек ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног аспек та.

Ком плек сна струк ту ра пра ва пре по зна тог као сло бо да ми сли, са-
ве сти и ве ро и спо ве сти ни је да кле у свом пу ном оби му из у зе та од огра-
ни ча ва ња, на ро чи то у вре ме ван ред ног ста ња. Сло бо да ми сли и са ве-
сти, те ин ди ви ду ал ни аспект сло бо де ве ро и спо ве сти не дво сми сле но 
оста ју ап со лут на те пра ва из у зе та од огра ни ча ва ња, док с дру ге стра не 
ко лек тив ни аспект сло бо де ве ро и спо ве сти мо же би ти под ло жан огра-
ни че њу, уко ли ко се за то стек ну про пи са ни усло ви. Ти усло ви зах те-
ва ју ни јан си ра ни при ступ др жа ве ко јим би се по ка за ло раз у ме ва ње за 
са др жи ну по је ди них бо го слу же ња и са мим тим, њи хов раз ли чит зна-
чај за сва ког по је дин ца и це ло куп ну вер ску за јед ни цу у кон крет ном 
слу ча ју. У су прот ном, иа ко до са да у прак си ЕСљП ни је би ло при ме ра 
не по сред ног из ја шња ва ња о то ме да је др жа ва у вре ме ван ред ног ста-
ња ата ко ва ла на су шти ну пра ва на по се до ва ње лич них вер ских уве ре-
ња, мо гли би, по себ но у усло ви ма на ди ру ће хи пер се ку ри ти за ци је би ти 
све до ци и по ку ша ја „де про гра ми ра ња“ те вр сте.38

3.2. Усло ви огра ни че ња и тест пр о пор ци о нал но сти

Бу ду ћи да огра ни че ња сло бо де ве ро и спо ве сти у ци љу за шти те 
здра вља мо ра ју би ти у скла ду са усло ви ма про пи са ним Кон вен ци јом, 
за ква ли фи ко ва ње нор ма тив ног од го во ра ЦГ на епи де ми ју прет ход но 
је по треб но по дроб ни је раз мо три ти на ко ји на чин ЕСљП ту ма чи те 
усло ве. У пре тор ској ак тив но сти ЕСљП по јам за сно ва но сти на за ко ну 
знат но је ши ри од за ко на схва ће ног као фор мал ног ак та ко ји је из вор 

36 Ca se of Cyprus v. Tur key, број. 25781/94 од 10.5.2001. HU DOC, став 245.
37 Ca se of Kok ki na kis v Gre e ce, бр. 14307/88 од 25.5.1993. став 31.
38 О по сред ном из ја шња ва њу ЕСљП о слич ним си ту а ци ја ма кон сул то ва ти: Ca se of 

Ri er ra Blu me v Spain, бр. 37680/97 од 14.10.1999. HU DOC, став 37–38.



770

Теолошки погледи / Theological Views LIII (3/2020)

пра ва39 До дат на пре ци зи ра ња усло ва за сно ва но сти на за ко ну, ко ја на-
ла зи мо у прак си ЕСљП40 го во ре нам да је по ред пре ци зно сти, ја сно ће 
нор ме и омо гу ћа ва ња пред ви дљи во сти по на ша ња адре са та, нео п ход но 
и да нор ма има осло нац у окви ру уну тра шњег прав ног си сте ма.

Сле де ћи услов ти че се ле ги тим но сти огра ни ча ва ју ће ме ре. Ов де 
је нео п ход но ис пу ње ње ка ко фор мал них та ко и ма те ри јал них прет-
по став ки ле ги тим но сти огра ни че ња.41 По то ње су, у кон крет ном слу-
ча ју, ис пу ње не екс пли цит ном на во ђе њем здра вља у ста ву 2 чла на 9 
ЕКљП као јед ног од мо гу ћих ле ги тим них ци ље ва огра ни че ња. По се-
бан услов је и сра змер ност ко ји под ра зу ме ва да огра ни ча ва ју ћа ме ра 
бу де сра змер на ле ги тим ном ци љу ко ји се њо ме же ли по сти ћи, као 
и да се не при ме њу је при огра ни ча ва њу стро жа ме ра, ако се исти 
ле ги тим ни циљ мо гао за до во љи ти ме ром ма њег сте пе на ре стрик тив-
но сти. На по слет ку, услов ко ји огра ни че ње тре ба да ис пу ни да би се 
сма тра ло до зво ље ним за ди ра њем у га ран то ва на пра ва је и да огра ни-
че ње бу де нео п ход но у де мо крат ском дру штву.42 За ва лид ност огра-
ни че ња ко је је ис пу ни ло све прет ход но про пи са не усло ве по треб но је 
да је оно нео п ход но, тј да за њим по сто ји ши ра (у стра ној ли те ра ту-
ри и суд ској прак си се на во ди и акут на) дру штве на по тре ба.43 Иа ко 
је ја сно ис так ну то да при де ви по пут ра зу ман или по же љан не ма ју 
до вољ но сна жан ин тен зи тет да бу ду кон кре ти за ци ја тер ми на нео п-
ход но сти, јед на ко је ис так ну то да би у об зир тре ба ло узе ти при ро ду 
угро же ног пра ва и оп штег ин те ре са и сра змер ност ме ре огра ни че-
ња пр вог у ко рист дру гог.44 Да кле, др жа ве би мо гле оправ да ти по ље 

сло бод не про це не у не че му што би би ла пе ри фе ри ја пра ва (у овом 

39 Taнасије Ма рин ко вић, „По јам за ко на у прак си Европ ског су да за људ ска пра-
ва“, у Ном то ех ни ка и правничкo ра су ђи ва ње, ур. Рад ми ла Ва сић(Бе о град: Про грам УН 
за раз вој у Ср би ји и Прав ни фа кул тет, 2018), 322.

40 Ви ди Ca se of Kru slin v Fran ce, бр. 11801/85, од 24.4. 1990. став 27 и да ље.
41 Вaсилије Мар ко вић, „Док три на по ља сло бод не про це не и ње на при ме на у ве зи 

са чла ном 9 Европ ске Кон вен ци је“, у Др жав но цр кве но пра во кроз вје ко ве, ур. В. Чо ло-
вић, В. Џо мић, В. Ђу рић, М. Ста нић (Бе о град: Ин сти тут за упо ред но пра во и Ми тро по-
ли ја цр но гор ско при мор ска, 2019), 311.

42 У те о ри ји и јав ном дис кур су овај се услов углав ном ве зу је са мо за оне слу ча је-
ве у ко ји ма, при ме ра ра ди, де ло ва ње не ке вер ске ор га ни за ци је пред ста вља прет њу по 
де мо крат ске вред но сти у јед ном дру штву. Про блем са ова квим схва та њем, ко је ни је 
са свим не тач но, је у то ме што је огра ни че ног до ме та, тј што ак це нат ста вља са мо на 
дру ги део син таг ме — де мо крат ско дру штво. Под јед на ко је ва жна и сми сле на и пр ва 
реч син таг ме — нео п ход ност (прим. аут.).

43 Ca se of Sun day Ti mes v. the Uni ted King dom, бр. 6538/74 од 26.4.1979. HU DOC, 
став 59.

44 Та на си је Ма рин ко вић и Ива на Кр стић, Европ ско пра во људ ских пра ва(Бе о град: 
Са вет Евро пе, 2016), 165.
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слу ча ју као при мер за то мо же по слу жи ти нпр. ве чер ња бо го слу же ња 
или чи тав спек тар дру гих вер ских об ре да), од оног што је са мо је згро 
пра ва на сло бо ду ве ро и спо ве сти (а то је за хри шћа не Ев ха ри сти ја)45 
Иа ко је др жа ва ма у прак си нај зах тев ни ји за да так да оправ да ју сво је 
по сту па ње нео п ход но шћу у де мо крат ском дру штву, у по гле ду са да-
шње епи де ми је то не би би ло слу чај, јер дру штве ну по тре бу да се 
др жа ва из бо ри са но во на ста лом си ту а ци јом јав не опа сно сти не би 
тре ба ло по себ но до ка зи ва ти. Тре ба ло би ис та ћи да стра не уго вор-
ни це Кон вен ци је, у скла ду са чл. 15 има ју да у до ба ра та или дру ге 
јав не опа сно сти ко ја пре ти оп стан ку на ци је, пре ду зму ме ре ко је од-
сту па ју од оба ве за по Кон вен ци ји, и то у нај ну жни јој ме ри ко ју из и-
ску је та ква си ту а ци ја, с тим да те ме ре не бу ду у не скла ду с дру гим 
оба ве за ма пре ма ме ђу на род ном пра ву.46 Иа ко су у прак си Су да до 
са да у ве зи са овим чла ном ис кр са ва ли углав ном слу ча је ви ве за ни 
за те ро ри зам и рат не су ко бе, сма тра се да др жа ва има из ра зи то ши-
ро ко по ље сло бод не про це не при ли ком про це не по сто ји ли уоп ште 
прет ња по жи вот на ци је и по сле дич но, при ли ком про гла ше ња ста ња 
јав не опа сно сти.47 Ова ква екс клу зи ва др жав них вла сти ре флек си ја је 
ста рог на че ла да је спас на ро да вр хов ни за кон.48 У том сми слу, и пан-
де ми ја за ра зне бо ле сти се мо же под ве сти под при род ну ка та стро фу 
што је у те о ри ји пре по зна то као је дан од раз ло га због ко јих је оправ-
да но про гла си ти ста ње јав не опа сно сти.49 Та ко ђе по ја ва пан де ми је 
мо же се под ве сти и под по јам „дру гих јав них опа сно сти“ из суд ске 
прак се ко је су опи са не као „си ту а ци ја кри зе или опа сно сти ко ја је од 
ути ца ја на це ло куп но ста нов ни штво и пред ста вља прет њу ор га ни зо
ва ном жи во ту за јед ни це ко ја чи ни др жа ву“.50

Но, ко ли ко је с јед не стра не олак ша но др жав ним вла сти ма при 
про це ни ко ја опа сност за вре ђу је да бу де ока рак те ри са на као јав на 
опа сност ко ја пре ти оп стан ку на ци је, то ли ко су им с дру ге стра не при 
из бо ру ме ра ко ји ма ће од сту пи ти од га ран то ва них пра ва кри те ри ју-
ми по о штре ни у сми слу да се при хва та са мо ме ра ко ја је нај ну жни ја 
у окви ру хит но сти си ту а ци је. Има ау то ра ко ји сма тра ју да је по сре ди 

45 На ве де но пре ма Ми лош Бо шко вић, „При мје на док три не по ља сло бод не оцје не 
у прак си Европ ског Су да за људ ска пра ва“ (док тор ска ди сер та ци ја, Уни вер зи тет у Бе о-
гра ду — Прав ни фа кул тет, 2016), 361.

46 Чл. 15 ст. 1 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.
47 Бо шко вић, „При мје на док три не“, 266.
48 Лат. sa lus po pu li su pre ma lex (est).
49 Yuta ka Arai-Ta ka has hi, The Mar gin of Ap pre ci a tion Doc tri ne and the Prin ci ple of 

Pro por ti o na lity in the Ju ri spru den ce of the EC HR (Ant wer pen — Ox ford — New York: In-
ter sen tia, 2002), 176. 

50 Ca se of Law less v. Ire land, бр. 332/57 од 14.11.1960 HU DOC, став 28. 



772

Теолошки погледи / Theological Views LIII (3/2020)

за сте пе ник стро жи тест пр о пор ци о нал но сти од оног ко ји смо ра ни је 
из ло жи ли, од но сно да се мо ра ју стро го би ра ти ме ре ко је про из во де 
нај ма ње мо гу ће деј ства на ужи ва ње људ ских пра ва51 По ред до дат не 
по твр де ва жно сти очу ва ња је згра огра ни че ног пра ва у окви ру по о-
штре ног те ста пр о пор ци о нал но сти и у слу ча је ви ма ван ред ног ста ња, 
нео п ход но је да по сто ји и аде кват ни си стем за шти те од зло у по тре-
бе јав них вла сти, јер ње го во не функ ци о ни са ње мо же до ве сти до то-
га да не по сто ји нај ну жни ји обим ме ре.52 Ва жно је ис та ћи и да тест 
пр о пор ци о нал но сти, би ло кла сич ни, би ло по о штре ни, у кон крет ном 
слу ча ју од ме ра ва ња ко лек тив ног аспек та сло бо де ве ро и спо ве сти и 
пра ва на жи вот и здра вље у усло ви ма пан де ми ја до са да ни је за бе ле-
жен у прак си ЕСљП.

Ипак, од нос сло бо де ве ро и спо ве сти у ши рем кон тек сту и пра ва 
на здра вље био је пред мет не ко ли ко суд ских пре су да у упо ред ном 
пра ву.53 Украт ко, реч је о од би ја њу ро ди те ља да из вер ских раз ло га 
да ју до зво лу за тран сфу зи ју кр ви сво јој ма ло лет ној де ци ко ја им је 
би ла од жи вот не ва жно сти. Пре су де у овим слу ча је ви ма су на истом 
тра гу — сло бо да ве ро и спо ве сти ни је из над оп стан ка људ ског жи во та, 
а из ло же ност ри зи ку смр ти ни је у нај бо љем ин те ре су де те та.54 Су-
мар ни при каз ових суд ских од лу ка мо же, уз при ме ну ана ло ги је, у 
пред ме ту на шег тек ста би ти од ко ри сти. По ме ну та ана ло ги ја огле да 
се у сле де ћем: ако је ин те рес очу ва ња жи во та и пра ва на здра вље ма-
ло лет не де це, као de fac to угро же не ка те го ри је, из над ро ди тељ ског 
пра ва од лу чи ва ња (са или без упли ва еле мен та вер ског уве ре ња у 
окви ру од лу ке), он да би пра во на здра вље и из бе га ва ње угро жа ва ња 
жи во та дру гих, по себ но по је ди них ри зич них ка те го ри ја ста нов ни-
штва, тре ба ло да има при мат над ко лек тив ним аспек том сло бо де ве-
ро и спо ве сти, али са мо до тле до кле је ме ра огра ни ча ва ња сра змер на 
ус кра ће ном пра ву, због не рас ки ди ве и ин хе рент не ве зе ко лек тив ног 
са нео ту ђи вим, ин ди ви ду ал ним сег мен том сло бо де ве ро и спо ве сти.

51 Joan F. Hart man, „De ro ga tion from Hu man Rights Tre a ti es in Pu blic emer gen ci-
es“, Har vard In ter na ti o nal Law Jo ur nal, Vol. 22, No. 1 (1981): 17.

52 Бо шко вић, „При мје на док три не“, 275.
53 A. C. v Ma ni to ba, 2009 SCC30, (2009) 2 S. C.R. 181; NHS Trust v Child B and ors 

(2014) eWHC 3486(FAM) oд. 1.8.2014.
54 Иа ко је да кле по ка за но ува жа ва ње за ре ли гиј ски сен ти мент ро ди те ља, он је 

остао „под ре ђен со ци јал ној по мо ћи“. На ве де но пре ма Ми лу тин Тр на вац, „Сло бо да ве-
ро и спо ве сти и пра во на здра вље“, у Др жав но цр кве но пра во кроз вје ко ве, ур. В. Чо ло вић, 
В. Џо мић, В. Ђу рић, М. Ста нић (Бе о град: Ин сти тут за упо ред но пра во и Ми тро по ли ја 
цр но гор ско-при мор ска, 2019), 700.
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4. Цр на Го ра — хи брис се ку ри ти за ци је ре ли ги је

Са гле да ва ње нор ма тив ног од го во ра ЦГ на епи де ми ју ко ро на ви-
ру са у об зир мо ра узе ти окол но сти ко је су прет хо ди ле ње го вој по ја ви 
у ЦГ, а ти чу се сту па ња на сна гу кон тро верз ног За ко на о сло бо ди вје-
ро и спо ве сти и/или увје ре ња и прав ном по ло жа ју вјер ских за јед ни-
ца.55 Про тив нај спор ни јих од ред би За ко на ве за них за цр кве ну имо ви-
ну и прав ни су бјек ти ви тет цр ка ва и вер ских за јед ни ца, епар хи је СПЦ 
на ко је се је ди но ове од ред бе не у став но и дис кри ми на тор ски од но се, 
ор га ни зо ва ле су ма сов не мир не мо ли тве не про те сте — ли ти је, ко је 
су од стра не ор га ни за то ра при вре ме но пре ки ну те и пре по ја ве пр вих 
слу ча је ва ко ро на ви ру са, што је не сум њи во акт из ра зи те дру штве не 
и гра ђан ске од го вор но сти. Но и по ред то га, но си о ци нај ви ших др-
жав них функ ци ја ни су про пу шта ли при ли ку да их ока рак те ри шу као 
на пад на др жа ву и њен устав ни по ре дак.56 Иа ко је објек тив ност та-
квих оп ту жби по ко јим је јед на ре ли ги ја тар ге ти ра на као прет ња би ла 
упит на, по ја ви ла се дис кур зив на осо би на се ку ри ти за ци је као про це-
са уо кви ри ва ња чи ја је ло гич ки по сле ди ца би ла сма ње ни обим вер-
ске то ле ран ци је пре ма из во ру прет ње,57 у овом слу ча ју СПЦ. До го дио 
се да кле па ра докс- За кон ко ји је про мо ви сан као акт то ле ран ци је и 
вер ских сло бо да био је оки дач се ку ри ти за ци ји јед не по себ не вер ске 
гру пе и сма ње ња то ле ран ци је у јав ном дис кур су у од но су на њу. 

Са ова квом ат мос фе ром као под тек стом од но са др жа ве пре ма 
епар хи ја ма СПЦ, ЦГ је по во дом епи де ми је пред у зе ла од ре ђе не ме ре 
од ко јих су не ке има ле им пли ка ци је по огра ни че ње људ ских пра ва, а 
уво ђе не су чак и пре по ја ве пр вих слу ча је ва ви ру са. Устав ЦГ, у окви ру 
так са тив ног на бра ја ња раз ло га за уво ђе ње ван ред ног ста ња, екс пли-
цит но на во ди и епи де ми ју, а та ко ђе на во ди да је сло бо да ми сли, са ве-
сти и ве ро и спо ве сти јед но од пра ва ко је се ни у вре ме ван ред ног ста ња 
не мо же при вре ме но огра ни чи ти58. Што се ти че дру ге ци ти ра не од ред-
бе, и ов де тре ба при ме ни ти већ из ло же ну ин тер пре та тив ну ела бо ра-
ци ју ко ја се од но си на мо гућ ност огра ни ча ва ња те сло бо де у кон тек сту 
ње не ду ал не са др жи не. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу члан 133 Уста ва ЦГ 

55 „za kon o slo bo di vje ro i spo ve sti i/ili uvje re nja i prav nom po lo ža ju vjer skih za jed ni-
ca“, Slu žbe ni list Cr ne Go re, br. 74/2019 (30. de cem bar 2019): 280.

56 Ми ло Ђу ка но вић, „Др жа ва не ће при ста ти на уцје не“, РТЦГ, 5.2.2020. http://
www.rtcg.me/vi je sti/po li ti ka/267946/dju ka no vic-dr za va-ne ce-pri sta ti-na-ucje ne.html.

57 Su ne Læga ard, „Re li gi o us to le ra tion and se cu ri ti za tion of re li gion“, Aca de mia.edu , 
при сту пље но 28.3.2020, 10–11. https://www.aca de mia.edu /31059407/Re li gi o us_to le ra-
tion_an d_se cu ri ti za tion_of _re li gion.

58 Чл. 133 и чл. 25 ст. 3 Уста ва Цр не Го ре, „Устав Цр не Го ре“, Слу жбе ни лист Цр не 
Го ре, бр. 1/2007 и 38/2013 (25. ок то бар 2007): 4, 18–19.
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ко ји про пи су је раз ло ге за уво ђе ње ван ред ног ста ња ства ри ни су та ко 
јед но став не. Ни је раз ја шње но, а са устав но прав ног ста но ви шта до ста 
је спор но за што су ме ре ко ји ма су, чак и дра стич ни је не го у не ким 
дру гим др жа ва ма, огра ни че на сло бо да кре та ња и дру ге сло бо де уве-
де не без прет ход но про гла ше ног ван ред ног ста ња, a for ti o ri што Устав 
екс пли цит но на во ди и епи де ми ју као је дан од раз ло га, от кла ња ју ћи 
ти ме и сва ку мо гу ћу нео д луч ност по пи та њу осно ва но сти ње го вог уво-
ђе ња. Ме ђу тим, чак и да се ра ди да ље ана ли зе за тре ну так за не ма ри 
ова ко круп на устав на кон тро вер за, то не зна чи да се по бољ ша ва по ло-
жај оправ да но сти Вла ди них ме ра ка да је у пи та њу ко лек тив ни аспект 
сло бо де ве ро и спо ве сти. На про тив, кон тро вер зе тек по чи њу. 

На и ме, чла ном 1. На ред бе за пред у зи ма ње при вре ме них ме ра 
за спре ча ва ње уно ше ња у зе мљу, су зби ја ње и спре ча ва ње пре но ше ња 
но вог ко ро на ви ру са на ло же но (прим. аут.) је вер ским за јед ни ца ма 
да сво је ак тив но сти при ла го де ак ту ел ној епи де ми о ло шкој си ту а ци ји 
и да вер ске об ре де вр ше без при су ства вер ни ка.59 Иа ко се pri ma fa
cie чи ни дру га чи је, ова фор му ла ци ја не за до во ља ва кри те ри јум сра-
змер ног по сту па ња. Ево и за што. Нај пре, са ма На ред ба до не се на је 
на исти (не рад ни — sic!) дан по сле одр жа них бо го слу же ња 22. мар та 
по во дом ко јих су пред став ни ци На ци о нал ног ко ор ди на ци о ног те ла и 
оста ли ви со ки функ ци о не ри Вла де ЦГ у јав ност иза шли са стро гим 
кри ти ка ма упу ће ним СПЦ у ЦГ у по гле ду на чи на при че шћа, са оце-
ном ка ко је та ква прак са „тра ди ци о нал ног об ре да узи ма ња хра не“ 
не до пу сти ва и ка ко не ће би ти то ле ри са на. Та на ја ва не то ле ран ци-
је и не до пу сти во сти овог вер ског чи на по твр ђе на је и (ни чим пот-
кре пље ним) из ве шта јем НКТ-а по ком је је дан ре ли гиј ски до га ђај у 
Под го ри ци пре по знат као кла стер ши ре ња за ра зе, као и хап ше њи-
ма све ште ни ка ко ја су усле ди ла.60Тра жи ти од се ку лар не (у нај ши рем 
мо гу ћем сми слу те ре чи) др жа ве да јед на ко гле да на при ро ду вер ских 
об ре да као што то ау тен тич но чи не цр кве и вер ске за јед ни це мо жда 
је сте пре ви сок зах тев, ме ђу тим ова ква фор му ла ци ја не за до во ља ва 
ни кри те ри ју ме основ ног ува жа ва ња на ко је би у плу ра ли стич ком 
дру штву др жа ва тре ба ло да бу де ду жна. Та ко ђе, као што је при ка за-
но, об ред Ев ха ри сти је пред ста вља са му срж сло бо де ве ро и спо ве сти 
а ова ква ме ра пред ста вља акт за ди ра ња у ње га, јер се не за др жа ва 

59 „Na red ba za pred u zi ma nje pri vre me nih mje ra za spre ča va nje uno še nja u ze mlju, 
su zbi ja nje i spre ča va nje pre no še nja no vog ko ro na vi ru sa“, Slu žbe ni list Cr ne Go re, br. 
21/2020 (22. mart 2020): 1.

60 Ni ko la B. Ša ra no vić, „Re li gion, Law and CO VID-19 emer gency: a bri ef re port from 
Mon te ne gro“, in Law, Re li gion and CO VID19 Emer gency, ed. Pi er lu i gi Con sor ti (Pi sa: Di-
Re Som, 2020), 107.
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на то ме да вер ске за јед ни це са ме ускла де свој жи вот но во на ста лој 
си ту а ци ји, већ про пи су је (а не пре по ру чу је!) од мах ме ру нај дра стич-
ни јег ин тен зи те та, уки да ју ћи би ло ка кву мо гућ ност из бо ра вер ских 
за јед ни ца при при ла го ђа ва њу епи де ми о ло шкој си ту а ци ји. На ред ба 
да ље па ти од јед не ло гич ке не у те мељ но сти и си стем ске не у са гла ше-
но сти. Ло гич ка не у те мељ ност се огле да у то ме да је ова ме ра до не се-
на хро но ло шки пре не го ме ра за бра не при су ства и за др жа ва ња ви ше 
од два ли ца за јед но на отво ре ном јав ном ме сту,61 а обе су до не се не 
пре не го што је про гла ше на епи де ми ја за ра зне бо ле сти CO VID 19.62 
Ло гич ни је и ну жно сти би ра ња ма ње огра ни ча ва ју ће ме ре при клад-
ни је би би ло да је Вла да ЦГ ишла обр ну тим ре до сле дом- да је нај пре 
про гла си ла ста ње епи де ми је (а на осно ву Уста ва по том и ван ред но 
ста ње) а по том до не ла (оп шту) ме ру огра ни че ња бро ја ли ца на јав-
ном ме сту, а тек по том ме ром упра вље ном пре ма јед ној по себ ној ка-
те го ри ји (цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма),и уко ли ко је то по треб но, 
огра ни чи ла ко лек тив ни аспект сло бо де ве ро и спо ве сти. Ка ко то ни је 
био слу чај, на ме ће се за кљу чак да је ова кво ажур но де ло ва ње ко јим 
је за др ла у срж сло бо де ве ро и спо ве сти, Вла да ЦГ ис ко ри сти ла да ми-
мо устав них окви ра, на ста ви се ку ри ти за ци ју ре ли ги је (тј. епар хи ја 
СПЦ у ЦГ). Да је то био ис хи трен по тез мо же нам по ка за ти сле де ће 
си стем ско са гле да ва ње прав ног по рет ка ЦГ. Као нор ма тив ни основ 
за ова кву сво ју ме ру, Ми ни стар ство здра вља при ло жи ло је члан 55. 
ст. 1. т. 4. За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти у ко-
јем се го во ри да се, у ци љу спре ча ва ња уно са за ра зних бо ле сти у зе-
мљу и спре ча ва ња су зби ја ња и пре но ше ња у дру ге зе мље, мо же за-
бра ни ти или огра ни чи ти оку пља ње у за тво ре ним или на отво ре ним 
јав ним ме сти ма.63 Ме ђу тим, у мо мен ту до но ше ња На ред бе, бо лест је 
већ би ла де тек то ва на у ЦГ, а нај ве ћи број вер них ни је имао на ме ру 
да ма сов но од ла зи у дру ге зе мље у ко ји ма би по тен ци јал но мо гао да 
ра ши ри ви рус. Пре ма то ме, при клад ни је је би ло ве за ти нор ма тив-
ни основ ове На ред бе за члан 54 истог За ко на ко ји го во ри да се иста 
ме ра мо же уве сти и за вре ме ван ред не си ту а ци је (епи де ми ја је је дан 
од раз ло га мо гу ћег уво ђе ња), или за став 3, чл. 55, ко ја го во ри о огра-
ни ча ва њу кре та ња уну тар под руч ја об у хва ће ног епи де ми јом за ра зне 

61 „Na red ba za pred u zi ma nje pri vre me nih mje ra za spr je ča va nje uno še nja u ze mlju, 
su zbi ja nje i spr je ča va nje pre no še nja no vog ko ro na vi ru sa“, Slu žbe ni list Cr ne Go re, br. 
22/2020 (24. mart 2020): 2.

62 „Na red ba o pro gla ša va nju epi de mi je za ra zne bo le sti CO VID 19“, Slu žbe ni list Cr ne 
Go re, br. 24/2020 (26. mart 2020): 2.

63 „za kon o zaš ti ti sta nov niš tva od za ra znih bo le sti“, Slu žbe ni list Cr ne Go re, br. 
12/2018 (23. fe bru ar 2018): 108.
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бо ле сти. „Ма ли“ про блем оне мо гу ћио је ипак нор ма тив но ве зи ва ње 
На ред бе за ове од ред бе, јер у том тре нут ку ни је би ла про гла ше на ни 
епи де ми ја, а ни ван ред на си ту а ци ја. Не то ле рант ни ка рак тер ове ра-
ди кал не Вла ди не ме ре до дат но до ла зи до из ра жа ја уко ли ко се у об-
зир узме и чи ње ни ца да су епар хи је СПЦ у ЦГ пре уво ђе ња ове ме ре 
ис ка за ле од го вор ност и по зва ле све штен ство и вер не на по што ва ње 
до не тих про пи са Вла де, али и ста ви ле сво је објек те на рас по ла га ње 
др жа ви у свр ху бор бе про тив ви ру са.64 Та ко ђе, ве о ма је за ни мљив и 
став про пи сан по ме ну том На ред бом ко ји се од но си на оба ве зу прав-
них и фи зич ких ли ца ко ја вр ше гра ђе вин ске ра до ве да ор га ни зу ју рад 
та ко што ће по што ва ти епи де ми о ло шке ме ре и со ци јал ну дис тан цу 
из ме ђу за по сле них.65 За и ста је те шко раз у ме ти по че му су гра ђе вин-
ски рад ни ци, услед на пор них фи зич ких и дру гих усло ва ра да че сто 
из ло же ни ји ви ру су не го вер ни ци на бо го слу же њу, „за вре де ли“ ова кав 
ма ње ре стрик ти ван трет ман, од но сно за што и На ред ба ве за на за вер-
ске за јед ни це ни је мо гла, да гла си „...да ор га ни зу ју вер ске об ре де та-
ко што ће по што ва ти епи де ми о ло шке ме ре и со ци јал ну дис тан цу из-
ме ђу вер ни ка и дру ге пре по ру че не ме ре“, по себ но ако се има у ви ду 
ко о пе ра ти ван и од го во ран став ко ји су ис ка за ле епар хи је СПЦ у ЦГ. 

Из ло же ни ло гич ко-си стем ски ар гу мен ти има ју сво ју ре флек си ју 
и на ме ђу на род не стан дар де за шти те људ ских пра ва и то не са мо што 
се ти че усло ва сра змер но сти, чи ја је рав но те жа умно го ме по ме ре на, 
већ и у по гле ду пр во бит ног усло ва за до пу ште ност огра ни че ња сло-
бо де ве ро и спо ве сти — за сно ва но сти на за ко ну. Члан 46. ст. 3 Уста ва 
ЦГ као пр ви од раз ло га огра ни ча ва ња сло бо де ве ро и спо ве сти на во ди 
ин те рес за шти те жи во та и здра вља љу ди, док члан 24. на во ди да се 
за јам че на људ ска пра ва мо гу огра ни чи ти са мо за ко ном. Ме ђу тим, као 
што је на ве де но, за сно ва ност На ред бе на ре фе ри са ном За ко ну ни је 
аде кват но спро ве де на. Та ко ђе, дру ги ре ле ван тан За кон, већ спо ме ну-
ти спор ни акт о сло бо ди ве ро и спо ве сти, у јед ном од сво јих не у став-
них и нај кон тро верз ни јих чла но ва66 про пи су је да сло бо да ис по ља ва ња 
ве ре под ле же оним огра ни че њи ма нео п ход ним у де мо крат ском дру-

64 Ми тро по лит Ам фи ло хи је и епи скоп Јо а ни ки је, „Ко се чу ва и Бог га чу ва“, Ми
тро по ли ја цр но гор скопри мор ска, 21.3.2020. https://mi tro po li ja.co m/2020/03/21/mi tro-
po lit-am fi lo hi je-i-epi skop-jo a ni ki je-ko -se -cu va-i-bo g-ga -cu va/; Гој ко Пе ро вић, „Цр ква 
др жа ви спрем на да усту пи згра де и уста но ве“, No vo sti On li ne, 19.3.2020.https://www.
no vo sti.rs /ve sti/pla ne ta.300.html:854023-Rek tor-Goj ko-Pe ro vic-Cr kva-dr za vi-sprem na-
da-ustu pi-zgra de-i-usta no ve.

65 Čl. 1, st. 5, „Na red ba za pred u zi ma nje pri vre me nih mje ra za spr je ča va nje uno še nja 
u ze mlju, su zbi ja nje i spr je ča va nje pre no še nja no vog ko ro na vi ru sa“, Slu žbe ni list Cr ne Go
re, br. 22/2020 (24. mart 2020): 1.

66 Čl. 3, za kon о slo bo di vje ro i spo ve sti, 280.
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штву ко ја су у ин те ре су, из ме ђу оста лог, здра вља и мо ра ла (ст. 1), али 
да ор ган јав не вла сти мо ра во ди ти ра чу на о то ме да се не при ме њу је 
стро жа ме ра огра ни че ња ако се исти ле ги тим ни циљ мо гао по сти ћи 
бла жом ме ром огра ни че ња (ст. 2). И упра во се на по љу при ме не тог 
За ко на и ње го ве ве зе са ме ра ма ко је су уве де не у ЦГ уо ча ва ве ли ка 
кон тро вер за из ло же них од ред би, из ра зи то по мањ ка ње њи хо вог си-
стем ског ква ли те та и га ли ма ти јас прав ног по рет ка ЦГ у овој обла сти. 
На и ме, док, с јед не стра не, ме ра ко ја је уве де на спор ном На ред бом 
не ис пу ња ва за сно ва ност на за ко ну, јер је по сре ди нај стро жи је огра-
ни че ње, те ни је по што ван ст. 2. на ве де ног чла на због то га што се циљ 
мо гао по сти ћи бла жом ме ром огра ни че ња, до тле се, с дру ге стра не, 
чи ни да, упра во због то га што ни је за сно ва на на за ко ну, она ис пу ња ва 
услов из ста ва 1. на ве де ног чла на, јер се у ње му, пот пу но ап сурд но и у 
европ ском пра ву људ ских пра ва не за ми сли во, за сно ва ност на за ко ну 
као пр ви и те мељ ни услов огра ни ча ва ња уоп ште и не по ми ње (sic!).67 
Но, ова при вид на за сно ва ност на за ко ну не ма ве ли ког до ма ша ја, јер 
је став. 1 чла на 3. За ко на, упра во због то га што не про пи су је да огра-
ни че ња мо ра ју би ти пред ви ђе на за ко ном, су про тан Уста ву и број ним 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма из обла сти људ ских пра ва. Раз у ме се, за-
кон ску сна гу и ка рак тер На ред ба је се би мо гла да при ба ви да је об ја-
вље на то ком тра ја ња ван ред ног ста ња, што, по на вља мо, ни је био слу-
чај. Да кле за сно ва ност на за ко ну, по себ но у сми слу ослон ца На ред бе 
у уну тра шњем прав ном по рет ку очи глед но из о ста је.

Шта ви ше, ме ре ко је се у ЦГ пред у зи ма ју по ста ју све ри го ро зни-
је што раз ме ре рас ко ра ка из ме ђу ре ал не си ту а ци је и устав ног тек ста 
чи ни све ши рим. То по твр ђу је но во у ве де на при вре ме на ме ра, нај дра-
стич ни ја до са да, ко јом се за бра њу је кре та ње рад ним да ни ма у ин тер-
ва лу од 19 до 5 ча со ва ују тру, а ви кен дом од су бо те у13 ча со ва до по-
не дељ ка у 5 ча со ва ују тру (sic!),68 а што по себ ној На ред би ве за ној за 
вер ске за јед ни це да је до дат но по о штрен и про бле ма тич ни тон. На и ме, 
за бра ном кре та ња ко ја об у хва та цео не дељ ни дан, у ЦГ ви ше ни је са мо 
оне мо гу ће но вер ни ци ма да при су ству ју не дељ ним Ли тур ги ја ма, већ 
је оне мо гу ће но, или у нај ма њу ру ку бит но ре ду ко ва но, и са мо њи хо-
во одр жа ва ње (sic!!!), бу ду ћи да се све ште на ли ца не на ла зе на спи ску 
оних на ко је се ова но во у ве де на ме ра за бра не кре та ња не од но си. Те-
шко да се мо же про на ћи раз лог за што је би ло нео п ход но чи тав не дељ-

67 Гру па ау то ра, Про тив прав ног на си ља над вје ром (Це ти ње — Бе ра не: Ми тро по-
ли ја цр но гор ско при мор ска и Епар хи ја бу ди мљан ско-ник шић ка, 2019), 12.

68 „Na red ba za pred u zi ma nje pri vre me nih mje ra za spr je ča va nje uno še nja u ze mlju, 
su zbi ja nje i spr je ča va nje pre no še nja no vog ko ro na vi ru sa“, Slu žbe ni list Cr ne Go re, br. 
26/2020 (30. mart 2020): 1.
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ни дан об у хва ти ти за бра ном кре та ња, и за што се ни је мо гло, уме сто 
ин те грал ног тра ја ња за сво вре ме ви кен да, про на ћи пар са ти пре ки да 
за бра не кре та ња то ком ко јих би Ли тур ги је и при пре ма при че шћа мо-
гле би ти одр жа не, тим пре јер је Вла да по ка за ла ту вр сту сен зи би ли те-
та пре ма јед ној ка те го ри ји ли ца — оној ко ја има кућ не љу бим це (sic!). 
Има ју ћи пак на уму по ме ну ти ши ри кон текст од но са др жа ве пре ма 
епар хи ја ма СПЦ, ни је ис кљу че но да раз лог ова кве дра стич не ме ре не 
ле жи у до ме ну епи де ми о ло шке стра те ги је, већ у до ме ну по ли ти ке, 
тач ни је по ли тич ке на ме ре да се, до ду ше им пли цит но, вр ше ње Ев ха-
ри сти је у ЦГ ре ду ку је до ни воа ско ро пот пу ног уки да ња. На по слет ку, 
ка ко у Цр ној Го ри ни је уве де но ван ред но ста ње, ја сно је да се не це ни 
кри те ри јум „нај ну жни је ме ре ко ју из и ску је си ту а ци ја“, већ се при ме-
њу је зах тев нео п ход но сти у де мо крат ском дру штву. Иа ко је нео п ход-
ност у де мо крат ском дру штву ма ње зах те ван услов не го онај из чла на 
15. Кон вен ци је, ни он ни је за до во љен у кон крет ном слу ча ју. Има ју ћи у 
ви ду да су вла сти ЦГ у по је ди ним слу ча је ви ма ја сно ис ти ца ле да је „си-
ту а ци ја у ЦГ ма ње кри тич на“ у од но су на дру ге др жа ве у ре ги о ну,69 ис-
кр са ва пи та ње да ли је, упр кос и смрт ним слу ча је ви ма, из угла Вла де 
ЦГ очи глед но не до вољ но алар мант на си ту а ци ја у јед ној обла сти (на-
бав ка здрав стве не опре ме), обр ну то сра змер но алар мант на у обла сти 
сло бо де ве ро и спо ве сти и то у та квом оби му да зах те ва „нео п ход ну“ 
ме ру нај дра стич ни јег за ди ра ња? Ка ко је ка рак тер овог пи та ња ис кљу-
чи во ре то рич ки, ја сно је да су, уко ли ко се стра те ги ја Вла де по сма тра 
као це ли на, ри го ро зне ме ре да ле ко од то га да се мо гу сма тра ти „нео п-
ход ним у де мо крат ском дру штву“.70

69 Пред сед ник На ци о нал ног ко ор ди на ци о ног те ла за за ра зне бо ле сти од ба цио је 
по ну ду Ре пу бли ке Ср би је у ве зи са до на ци јом ре спи ра то ра, са обра зло же њем да је 
„си ту а ци ја у Цр ној Го ри ма ње кри тич на не го у Ср би ји, те да су за то ре спи ра то ри по-
треб ни ји Ср би ји“. Та ква од лу ка до не та је у тре нут ку ка да је си ту а ци ја у јед ном од цр-
но гор ских гра до ва у ком су за бе ле жни смрт ни слу ча је ви у жи жу јав но сти лан си ра ла 
пи та ње има ли до вољ но (или бар уоп ште) нео п ход них функ ци о нал них ре спи ра то ра! 
Ми лу тин Си мо вић, „Си ту а ци ја у Цр ној Го ри је ма ње ри зич на — ре спи ра то ри по треб-
ни ји за спа ша ва ње гра ђа на Ср би је“, Vi je sti On li ne, 28.3.2020. https://www.vi je sti.me /
vi je sti/po li ti ka/si mo vic-u-cg -je -si tu a ci ja-ma nje-ri zic na-re spi ra to ri-u-ovom-tre nut ku-
po treb ni ji-za -spa sa va nje-zi vo ta-gra da na-sr bi je.

70 Из у зев ако, као што је у фн. 41 кри ти ко ва но ин си сти ра ње на са мо јед ној ре чи у 
окви ру син таг ме (нео п ход ност), ау то ри не би под ле гли кри ти ци због ин си сти ра ња на 
дру гој ре чи у том од ре ђе њу — де мо крат ско, у кон тек сту дру штва схва ће ног иде ал но-
тип ски (Кр стић и Ма рин ко вић, Људ ска пра ва, 165). На и ме, ако дру штво схва ти мо као 
кон крет но, цр но гор ско, ме ра би ипак мо гла да за вре ди сво ју нео п ход ност, с тим што 
би реч „де мо крат ском“ та да тре ба ло за ме ни ти син таг мом „...нео п ход но у се ку ри ти за-
ци јом Цр кве при ти сну том дру штву“ (прим. аут.).
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5. За кљу чак

Не сум њи во је да су људ ски жи во ти и здра вље у вре ме пан де ми је 
su pre ma lex, те да пред ста вља ју ле ги ти ман основ огра ни че ња од ре ђе-
ног кор пу са људ ских пра ва, па и сло бо де ве ро и спо ве сти. Ме ђу тим, 
при огра ни ча ва њу сло бо де ве ро и спо ве сти, с об зи ром на ње ну сло же-
ну ана то ми ју, тре ба би ти дво стру ко опре зан. Нај пре, са гла сно тек-
сту ЕКљП, мо же се огра ни чи ти са мо ко лек тив ни аспект. Да ље, при 
ње го вом огра ни ча ва њу тре ба стро го во ди ти ра чу на, да, с об зи ром на 
од нос срж —пе ри фе ри ја пра ва, не до ђе до не сра змер ног за ди ра ња у 
са мо је згро пра ва на сло бо ду ве ро и спо ве сти. Та срж, што је и пот кре-
пље но прав ном ква ли фи ка ци јом, за хри шћа не је мо гућ ност са вр ша-
ва ња Ев ха ри сти је у то та ли те ту. Под тим то та ли те том, раз у ме се, не 
под ра зу ме ва се ор га ни зо ва ње Ли тур ги ја сло бод но од свих др жав них 
ме ра,71 већ да се са мо одр жа ва ње Ли тур ги ја не до ве де у пи та ње као и 
да стрикт но у над ле жност Цр кве оста не на чин вр ше ња При че шћа, у 
скла ду са ау то ном ним цр кве ним пра ви ли ма и уз по што ва ње пра ва на 
здра вље и жи вот дру гих. Ова ди стинк ци ја пред ста вља цр ве ну ли ни ју 
из ме ђу сра змер не огра ни ча ва ју ће ме ре и ар би трар но сти у ко ри шће-
њу ван ред них окол но сти за нео прав да но за ди ра ње у, у том слу ча ју не 
ви ше са мо то ле ри са ни ко лек тив ни аспект, већ и у ин хе рент ни ин ди-
ви ду ал ни аспект сло бо де ве ро и спо ве сти, ко ји пре ма Уста ву ЦГ али и 
тек сту ЕКљП има ста тус ап со лут ног пра ва и не мо же се огра ни чи ти 
ни за вре ме ван ред ног ста ња, а тим пре се не би смео огра ни ча ва ти у 
од су ству про гла ше ња ван ред ног ста ња. Та цр ве на ли ни ја тре ба ло би 
да ва жи јед на ко и без об зи ра ка кав је си стем од но са из ме ђу др жа ве 
и цр кве по сре ди.72 Епи де ми о ло шка кри за ста вља на тест ис трај ност 

71 Чи ји ди ја па зон мо же об у хва ти ти пре по ру че но ра сто ја ња из ме ђу вер ни ка и дру-
ге пре вен тив не ме ре у скла ду са епи де ми о ло шким пре по ру ка ма (прим. аут.).

72 Тре ба ис та ћи да с дру ге стра не, ова кву рав но те жу ни су све вер ске за јед ни це у све-
ту схва ти ле као ком про мис и на њих гле да ле бла го на кло но. Сто га ни су сву да по ка за ле 
ко о пе ра ти ван од нос пре ма др жав ним ме ра ма по пут епар хи ја СПЦ у ЦГ. Је дан од ис так-
ну ти јих за го вор ни ка та квих ста во ва је и Кар ди нал Бурк ко ји кон ста ту је да „на ша кул ту ра, 
у пот пу но сти се ку ла ри зо ва на, има тен ден ци ју да на бо го слу же ње по сма тра као на би ло 
ко ју дру гу дру штве ну ак тив ност, по пут од ла ска у би о скоп. Не мо же се при хва ти ти за бра-
на др жав них вла сти ко је од ла зак на бо го слу же ње из јед на ча ва ју са од ла ском у ре сто ран!“ 
— Raymond Bur ke, „Mes sa ge on the com bat aga inst the Co ro na vi rus, CO VID 19“, Car di nal
bur ke.com , при сту пље но: 30.3.2020. https://www.car di nal bur ke.com /pre sen ta ti ons/com bat-
aga inst-co ro na vi rus. Из ра жа ва ју ћи ду бо ко по што ва ње за ова ле ги тим на уве ре ња јед ног 
де ла хри шћан ских вер ни ка пре ма ко ји ма се не мо же при хва ти ти би ло ка ква за бра на др-
жав них вла сти у по гле ду бо го слу же ња, а што за и ста пред ста вља мак си ма ли стич ки став, 
ау то ри су ми шље ња да про ме не кур са са вре ме ног др жав ног по на ша ња ко је би у вре ме 
епи де ми је би ле у скла ду са та квим схва та њи ма не би би ле прав но уте ме ље не (прим. аут.).
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лич не ве ре и дру штве ну од го вор ност, али и зре лост и де мо крат ске 
ка па ци те те дру штва. Основ но пи та ње од ко јег за ви си по ла га ње тог 
те ста је да ли ће се дру штво за у ста ви ти на до зво ље ној гра ни ци огра-
ни че ња пра ва, или ће из оправ да но сти скли зну ти у зло у по тре бу? 
Удру гом на ве де ном слу ча ју, ко ји је за не си гур не де мо кра ти је стал-
ни иза зов, про блем са ко јим се су о ча ва ју ве ру ју ћи би ће део ши рег 
про бле ма ко ји ће хи пер се ку ри ти за ци ја пред ста вља ти по дру штво у 
це ли ни. У овом тре нут ку, што се ти че сра змер но сти огра ни че ња ко-
лек тив ног аспек та сло бо де ве ро и спо ве сти, а у ши рем кон тек сту опа-
сно сти од нео прав да не се ку ри ти за ци је, до не се на ре ше ња у ЦГ пру-
жа ју осно ва за ре зер ве и озбиљ ну за бри ну тост.

* * *

Спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре:
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Кон ча ре вић, Би бли о те ка „Све ти Пе тар Це тињ ски“, Ко ло „Све те 
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li mi Ta Tion of fre e dom  
of re li gion in con di Ti-

onS of The Pan de mia:  
ca Se of mon Te ne gro73

Vla di mir Đu rić
In sti tu te of Com pa ra ti ve Law, Bel gra de

Va si li je Mar ko vić
Uni ver sity of Bel gra de, Fa culty of Law

Sum mary: The cri sis ca u sed by the CO VID19 
pan de mic has bro ught up many he alth, le gal, so ci o e
co no mic and ge o po li ti cal con cerns and un cer ta in ti es. 
The aut hors at tempt to an swer one, so far ra rely tre
a ted, nar row le gal qu e sti on — the exer ci se of fre e dom 
of re li gion in its col lec ti ve aspect in the con di ti ons 
of pan de mia. With of fe ring the wi der pic tu re (ju sti
fi ca tion) of se cu ri ti za tion as a sta te re spon se to the 
emer ging dan ger, the cen tral po int of work re ma ins 
a pro blem whe re me di ci ne, law and the o logy are in
ter wi ned. The an swer to the qu e sti on of whet her, at 
a ti me of de fac to or de ju re sta te of emer gency, fre e
dom of re li gion and espe ci ally its col lec ti ve aspect can 
be re stric ted, and what a re stric ti ve me a su re it must 
(not) be to sa tisfy the pr o por ti o na lity re qu i re ment 
un der the pr o por ti o na lity test, the aut hors will of fer 
on the exam ple of re gu la tion of this is sue in Mon te
ne gro.

Key words: fre e dom of re li gion, Euc ha rist, epi de
mia, pr o por ti o na lity test, Моntenegro.

73 The con tent and ar gu men ta tion of the ar tic le 
are ba sed on the si tu a tion and the me a su res ta ken un-
til 31. 3. 2020.


