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РЕЛИГИЈСКИСИМБОЛИУЈАВНОМЖИВОТУ
УНЕКИМЕВРОПСКИМДРЖАВАМА,САПОСЕБНИМ

ОСВРТОМНАФРАНЦУСКУРЕПУБЛИКУ

Сажетак
У пр вом де лу члан ка, ауто ри при ка зу ју од нос др жа ве и цр

кве и ка ко то ре зул ти ра на сло бо ду ве ро и спо ве сти по себ но кроз ис
ти ца ње вер ских сим бо ла у јав ном жи во ту. Вер ски сим бо ли у јав ним 
уста но ва ма, као и вид обла че ња су све ви ше пред мет пред став ки 
пред на ци о нал ним су до ви ма и Европ ским су дом за људ ска пра ва. Као 
илу стра ци ја да то је не ко ли ко нај ка рак те ри стич ни јих и нај по зна ти
јих слу ча је ва из ове те ма ти ке. У дру гом де лу тек ста се при ка зу је 
ме сто Ре пу бли ке Фран цу ске као ла ич ке др жа ве. За тим се ана ли зи ра 
прак са у Фран цу ској у по гле ду ис ти ца ња ре ли гиј ских сим бо ла у јав
ним уста но ва ма и кроз но ше ње оде ће у јав ним уста но ва ма и јав ном 
про сто ру.

Кључне речи: ре ли гиј ски сим бо ли, цр ква, Европ ски суд за 
људ ска пра ва, суд ска прак са, Фран цу ска.

1.Уводненапомене
Све ре ли ги је има ју сво ју соп стве ну тра ди ци ју, оби ча је и сим

бо ле, а упра во ре ли гиј ски сим бо ли су пред мет овог члан ка. Пи та ње 
ре ли гиј ске сло бо де, што под ра зу ме ва и ис ти ца ње вер ских сим бо ла 
у јав ном жи во ту у јед ној др жа ви је уте ме ље но и ре гу ли са но не са мо 
до ма ћим про пи си ма (пре све га уста вом и за ко ни ма), већ и одељ ком 
18. Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма (1948), Ме ђу на род
ним пак том о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (1976), по је ди ним 
чла но ви ма Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма (ЕКЉП),3 као и 

1 На уч ни сарадник, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град (oliver_nikolic@yahoo.com).
2 Су ди ја и са вет ник при Ам ба са ди Фран цу ске и ка би не ту ми ни стра прав де Ре пу

бли ке Ср би је.
3 Кон вен ци ја о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да пот пи са на је 4. но

вем бра 1950. го ди не у Ри му и у да љем тек сту ће се ко ри сти ти скра ће ни на зив овог 
прав ног ак та и то Кон вен ци ја или са мо ЕКЉП.
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ју ри спру ден ци јом до ма ћих су до ва и Европ ског су да за људ ска пра ва. 
Упра во члан 9. Кон вен ци је ка же: „Сва ко има пра во на сло бо ду ми сли, 
са ве сти и ве ро и спо ве сти; ово пра во укљу чу је сло бо ду про ме не ве ре 
или уве ре ња и сло бо ду чо ве ка да, би ло сам или за јед но с дру ги ма, јав
но или при ват но, ис по ља ва ве ру или уве ре ње мо ли твом, про по ве ди, 
оби ча ји ма и об ре дом. 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“. 

Пи та ње ре ли гиј ских сим бо ла у јав ном жи во ту, до ве ло је до рас
про стра ње них де ба та о оби му сло бо де ве ро и спо ве сти у ра зним зе мља
ма ши ром све та. Раз ли чи ти по ли тич ки, за ко но дав ни и суд ски при сту пи 
овом пи та њу су да ли по во да за раз ли чи та ту ма че ња сло бо де ве ро и спо
ве сти у ве зи ре ли гиј ских сим бо ла. Мно ги ре ли гиј ски сим бо ли за вер
ни ке пред ста вља ју из раз по што ва ња и при вр же но сти ве ри, али при пад
ни ци ма дру гих ве ра или ате и сти ма ти исти ре ли гиј ски сим бо ли мо гу 
иза зва ти не га тив не ре ак ци је. Не дав ни по ве ћа ни при лив еми гра на та у 
Евро пи је зна чио да су се и раз ли ке у ре ли гиј ским сим бо ли ма по ве ћа ле, 
што је не ми нов но иза зи ва ло раз ли чи та ту ма че ња о њи хо вом ко ри шће
њу у јав ном жи во ту. Ми да нас жи ви мо у ери мул ти кул ту рал но сти и 
„ово мно штво кул ту ра са со бом до но си ра зно вр сност и раз ли ке: вер ска 
уве ре ња чи не јед ну, ве ро ват но све ва жни ју, тач ку раз ли ко ва ња у на шим 
дру штви ма да нас  из ме ђу ре ли ги о зних и не ре ли ги о зних љу ди, као и 
из ме ђу љу ди раз ли чи тих ве ра“.4 

Ре ли гиј ски сим бо ли се мо гу по сма тра ти кроз ис ти ца ње вер ских 
сим бо ла у или на не кој јав ној уста но ви (шко ли, су ду, оп шти ни, бол ни
ци, итд.) или кроз но ше ње по себ не оде ће ко ја је из раз ре ли гиј ских уве
ре ња (хи џаб, тур бан, је вреј ска ка па, итд.) или кроз но ше ње ре ли ги ског 
обе леж ја (крст, рас пе ће, Да ви до ва зве зда, итд.). 

При ли ком раз ма тра ња прав них аспе ка та ре ли ги је, пи та ње ко је 
се по ста вља као пре вас ход но је ка кав је од нос др жа ве пре ма ре ли ги ји, 
од но сно ре ли ги ја ма ко је се у тој зе мљи прак ти ку ју. На рав но не по сто
ји тач но од ре ђе на по де ла по ко јој би мо гло да се кла си фи ку је од нос 
др жа ве пре ма ре ли ги ји, већ се то вр ши на осно ву раз ли чи тих па ра ме
та ра, те је оту да ве ли ки број по де ла. Фран цу ски пи сац Ma u ri ce Bar bi er 

4 S. Knights, „Re li gi o us Symbols in the School: Fre e dom of Re li gion, Mi no ri ti es and 
Edu ca tion“, Euro pean Hu man Rights Law Re vi ew 5/2005, 499.
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узи ма устав ну одво је ност цр кве од др жа ве као ме ри ло по де ле не ких 
европ ских др жа ва на ла ич ке (Фран цу ска), ква зила ич ке (Ита ли ја, Шпа
ни ја и Пор ту гал), по лула ич ке (Бел ги ја, Не мач ка, Ир ска, Лук сем бург и 
Хо лан ди ја) и нела ич ке (Дан ска, Ен гле ска и Грч ка).5 По сто ји и по де ла 
на др жа ве ко је има ју др жав ну цр кву, као што је то слу чај у Ен гле ској, 
Дан ској, Нор ве шкој, Ислан ду, Грч кој и Фин ској, на ла ич ке др жа ве где 
је прин цип одво је но сти др жа ве и ре ли ги је пот пу но ис по што ван (нпр. 
Фран цу ска) и на др жа ве ко је при ме њу ју тзв. ко о пе ра тив ни мо дел, при 
че му је из ра жен устав ни прин цип одво је но сти др жа ве и цр кве, али 
др жа ве има ју за кљу че не од ре ђе не уго во ре са вер ским за јед ни ца ма, 
углав ном оним ко је су тра ди ци о нал но ве за не за то под руч је и при то
ме вер ске за јед ни це ужи ва ју из ве сне др жав не бе ни фи ци је, фи нан сиј
ску по моћ и уоп ште игра од ре ђе ну уло гу у дру штве ном жи во ту др жа ве 
(углав ном све оста ле европ ске др жа ве). „У скла ду са са вре ме ним тен
ден ци ја ма раз во ја дру штва се ку лар на др жа ва усме ра ва сво ју ак тив ност 
пр вен стве но на спре ча ва ње ути ца ја ор га ни зо ва не ре ли ги је на јав не и 
др жав не ин сти ту ци је, не под ри ва ју ћи ре ли ги о зност, или оту ђи ва ње 
вер ских за јед ни ца из дру штва... се ку ла ри зам ни је усмерen на одва ја ње 
ре ли ги је од дру штва или ре ли гиј ске све сти од по ли тич ке ак ци је, већ 
да изо лу је др жа ву од цр кве не струк ту ре, од но сно одво ји ре ли гиј ску и 
по ли тич ку власт“.6

2.Верскисимболиујавномживоту
унекимевропскимдржавама

У овом члан ку се ана ли зи ра ко ри шће ње ре ли гиј ских сим бо ла 
ис кљу чи во у јав ном про сто ру и то ис ти ца њем у или на јав ним ин сти ту
ци ја ма и но ше њем, би ло оде ће ко је су од раз ре ли гиј ског уве ре ња, би ло 
са мих ре ли ги ских сим бо ла у ви ду укра са, на ки та или слич но, и то од 
стра не за по сле них у јав ним ин сти ту ци ја ма или оних ко ји по ха ђа ју јав
не школ ске уста но ве. Зна чи ис ти ца ње вер ских сим бо ла у дру гим си ту а
ци ја ма као нпр. ре ли ги ским објек ти ма, ста но ви ма, јав ним по вр ши на ма 
(ули це, пар ко ви, итд.), уго сти тељ ским и кул тур ним објек ти ма и слич но 
ни су пред мет ово га ра да. У овом де лу ће се ком па ра тив ноправ но ана
ли зи ра ти, кроз суд ску ју ри спру ден ци ју упо тре ба ре ли ги ских сим бо ла у 
не ким европ ским др жа ва ма, док у дру гом де лу ће се ана ли за сво ди ти 
ис кљу чи во на Фран цу ску Ре пу бли ку.

5 M. Bar bi er, La laïcité, L’Har mat tan, Pa riz 1995, 171200.
6 M. Mi lu ti no vić, „Bo sna i Her ce go vi na na ras kr šću se ku la ri zma i te o kra ti je“, Ba nja 

Lu ka, SVA ROG 7/2013, 44.
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2.1.Верскисимболиу/најавнимобјектима
Пи та ње ис ти ца ња ре ли гиј ских сим бо ла од стра не над ле жних 

ор га на у обра зов ним уста но ва ма, суд ским ин сти ту ци ја ма, у про сто ри
ја ма др жав не упра ве или ло кал не са мо у пра ве, др жав ним бол ни ца ма, 
као и дру гим пред у зе ћи ма, би мо гло да се по сма тра кроз тра ди ци о нал
но ме сто ре ли ги је у да тој др жа ви, што на не ки на чин ука зу је на од нос 
др жа ве и цр кве. Ово пи та ње им пли ци ра не са мо одво је ност цр кве од 
др жа ве, већ и од нос др жа ве пре ма дру гим вер ским за јед ни ца ма ко је 
су за сту пље не у др жа ви. Углав ном се под ре ли ги ским сим бо ли ма ов де 
под ра зу ме ва крст или рас пе ће, док је ис ти ца ње дру гих сим бо ла ско ро 
не за бе ле же но. Да нас је ма ли број зе ма ља у Евро пи ко је прав но про пи
су ју и оба ве зу ју ис ти ца ње ре ли гиј ских сим бо ла у или на не ким јав ним 
објек ти ма (нпр. у Пољ ској и Аустри ји, као и у не ким де ло ви ма Ита ли је, 
Не мач ке и Швај цар ске). У мно го ве ћем бро ју др жа ва ово пи та ње ни је у 
пот пу но сти ре гу ли са но, па се ре ли гиј ски сим бо ли, та ко мо гу ис ти ца ти 
у не ким др жав ним обра зов ним уста но ва ма у Шпа ни ји, Грч кој, Ир ској, 
Мал ти, Хр ват ској, Сан Ма ри ну и Ру му ни ја. Екс пли цит но је за бра ње но 
ис ти ца ње свих вр ста вер ских сим бо ла у шко ла ма у Ма ке до ни ји, Гру зи
ји и Фран цу ској (са из у зет ком де парт ма на Ал зас и Мо зел). 

Ис ти ца ње вер ских сим бо ла у или на јав ним објек ти ма у по след
ње вре ме је иза зва ло мно го по ле ми ке, по себ но по во дом јед ног суд ског 
спо ра у Ита ли ји и Европ ском су ду за људ ска пра ва. То је слу чај La ut si 
про тив Италије,7 че сто на зи ван и „слу чај рас пе ћа“. Под но си лац пред
став ке је го спо ђа So i le La ut si, Ита ли јан ка фин ског по ре кла ко ја жи ви у 
ре ги ји Ве не то у се вер ној Ита ли ји. Ње но дво је де це су по ха ђа ли др жав ну 
шко лу у ко јој су све учи о ни це има ле рас пе ће ко је је оба ве зно ис так ну то 
на осно ву Кра љев ске уред бе из 1860. го ди не, а по твр ђе не ак ти ма Ми
ни стар ства обра зо ва ња из 1922. и 1926. го ди не, од но сно, Кра љев ским 
уред ба ма из 1924. и 1928. го ди не. Об зи ром да под но си лац пред став ке је 
же ле ла да обра зу је сво ју де цу у скла ду са се ку лар ним прин ци пом, ис ти
ца ње вер ског сим бо ла у учи но ни ци јој је био не при хва тљив, те се пр во 
обра ти ла Школ ском ве ћу, па Ре ги о нал ном ад ми ни стра тив ном су ду, ко ји 
је упу тио од лу ку о оба ве зно сти ис ти ца ња рас пе ћа у учи о ни ца Устав ном 
су ду на оце ну устав но сти. Устав ни суд је од био да од лу чу је о овом пи
та њу јер то не спа да у ње го ву над ле жност, об зи ром да од лу чу је са мо о 
устав но сти за кон ских од ред би. У сво ју ко рист La ut si је ис ти ца ла од лу ку 
Ка са ци о ног су да у ко ме се на во ди да ис ти ца ње рас пе ћа на свим би рач

7 La ut si v. Italy, App. No. 30814/06, 2011 Eur. Ct. H.R. (G.C.).
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ким ме сти ма на ру ша ва на че ла се ку ла ри зма и не при стра сно сти др жа ве, 
као и прин цип сло бо де са ве сти за све оне ко ји не ма ју ни ка кав од нос 
пре ма том вер ском сим бо лу. Ре ги о нал ни и Вр хов ни ад ми ни стра тив ни 
суд су од би ли пред став ку као нео сно ва ну, сма тра ју ћи из ме ђу оста лог, да 
је рас пе ће сим бол ита ли јан ске исто ри је и кул ту ре и да ла ич ност не зна
чи ин ди фе рент ност др жа ве пре ма ре ли ги ја ма не го очу ва ње ре ли гиј ске 
сло бо де у са ста ву кул тур ног и кон фе си о нал ног плу ра ли зма. 

Пред став ка је под не та Европ ском су ду за људ ска пра ва због кр
ше ња чла на 2., пр вог про то ко ла,8 чла на 9. и чла на 14.9 ЕКЉП. Ве ће од 
се дам су ди ја је јед но гла сно пре су ди ло у ко рист под но си те ља пред став
ке, сма тра ју ћи да је пра во на обра зо ва ње усме ре но на очу ва ње плу ра
ли зма у обра зо ва њу и са мог де мо крат ског дру штва, а да др жа ва тре ба 
да се уз др жи од на ме та ња ве ро ва ња, ма кар и ин ди рект но, као и да има 
оба ве зу да по др жи не у трал ност ве ро и спо ве сти у јав ном обра зо ва њу. 
На ини ци ја ти ву Ва ти ка на, а уз по др шку де сет европ ских др жа ва10 ство
ре на је не ка вр ста „са ве за про тив се ку ла ри зма“ чи ме је пру же на по др
шка зах те ву ита ли јан ске вла де да из не се пред мет пред Ве ли ко ве ће. 
Та ко је 2011. го ди не Ве ли ко ве ће до не ло пре су ду да ни је до шло до по
вре де ни јед ног чла на Кон вен ци је и утвр ђе но је да при каз рас пе ћа ни је 
до вео до по вре де вер ских пра ва под но си ла ца пред став ке. 

Ин те ре сант но је на по ме ну ти и не ке од лу ке су до ва европ ских 
др жа ва ко је су у сво јој ју ри спру ден ци ји има ле као пред мет спо ра ис
ти ца ње кр ста или рас пе ћа у учи о ни ца ма. Не мач ки Устав ни суд је 1995. 
го ди не пре су дио да је од лу ка о оба ве зно сти ис ти ца ња рас пе ћа у сва кој 
учи о ни ци у основ ним шко ла ма у Ба вар ској не у став на и да то пред ста
вља кр ше ње пра ва на не га тив ну сло бо ду ве ро и спо ве сти,11 а Са ве зни ад
ми ни стра тив ни суд је 1999. го ди не по твр дио ро ди тељ ско пра во, да ако 
не же ле да њи хо во де те бу де из ло же но вер ском ути ца ју би ло ко је вр сте 
у то ку обра зо ва ња, пред ста вља до во љан основ да се школ ска упра ва 

8 „Ни ко не мо же би ти ли шен пра ва на обра зо ва ње. У вр ше њу свих сво јих функ ци ја 
у обла сти обра зо ва ња и на ста ве др жа ва по шту је пра во ро ди те ља да обез бе де обра
зо ва ње и на ста ву ко ји су у скла ду с њи хо вим вер ским и фи ло зоф ским уве ре њи ма“ 
(пра во на об ра зо ва ње).

9 „Ужи ва ње пра ва и сло бо да пред ви ђе них у овој Кон вен ци ји обез бе ђу је се без 
дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, као што су пол, ра са, бо ја ко же, је зик, ве ро и
спо вест, по ли тич ко или дру го ми шље ње, на ци о нал но или со ци јал но по ре кло, ве за 
с не ком на ци о нал ном ма њи ном, имов но ста ње, ро ђе ње или дру ги ста тус“ (за бра на 
дис кри ми на ци је).

10 Јер ме ни је, Бу гар ске, Ки пра, Грч ке, Ли тва ни је, Мал те, Мо на ка, Ру му ни је, Ру ске 
Фе де ра ци је и Сан Ма ри на.

11 BVerfG – BvR 1087/91, 16. мај 1995.
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оба ве же да укло ни рас пе ће из учи о ни ца.12 На су прот то ме, аустриј ски 
Устав ни суд је 2011. го ди не пре су дио да је ис ти ца ње рас пе ћа у учи о ни
ца ма устав но,13 као и Вр хов ни ад ми ни стра тив ни суд Швај цар ске, ко ји 
је исте го ди не од ба цио пред став ку ко јом се тра жи ло уки да ње ис ти ца ња 
рас пе ћа у ход ни ци ма шко ла кан то на Ти ћи но.

2.2.Верскисимболиусмислуодеће,односноукраса
„Ин ди ви ду ал но ис ти ца ње ре ли ги о зних сим бо ла и обла че ње 

ко је из ра жа ва вер ску при пад ност не ког ли ца, од но сно ускла ђе но је са 
вер ским пра ви ли ма, пред ста вља је дан од нај че шћих ви до ва ис по ља ва
ња вер ских осе ћа ња и спа да у окви ре за шти те сло бо де ве ро и спо ве сти. 
Не сум њи во је да су ин ди ви ду ал но ис ти ца ње сим бо ла и обла че ње под
руч је ис по ља ва ња пра ва по је ди на ца да сво је по на ша ње ускла де са сво
јим вер ским осе ћа њи ма и уве ре њи ма и, на чел но по сма тра но, не мо гу 
и не тре ба да бу ду пред мет др жав ног ме ша ња и огра ни ча ва ња“.14 Али 
упра во ис ти ца ње вер ских сим бо ла пу тем обла че ња или ње ног но ше ња 
као укра са у јав ним уста но ва ма, пред ста вља ве ли ки про блем у не ким 
др жа ва ма, у сми слу ускла ђи ва ња пра ва, од но сно за ко на са сло бо дом 
ве ро и спо ве сти, ње ног не у гро жа ва ња. Оту да мо же мо про на ћи ве ли ки 
број слу ча је ва у ве зи овог пи та ња у јур си спру ден ци ји на ци о нал них су
до ва, као и Европ ског су да за људ ска пра ва. 

Под вер ским оде ћом, од но сно ре ли ги ским сим бо ли ма у сми
слу укра са се под ра зу ме ва мно штво ства ри, ко је че сто има ју дру га чи је 
на зи ве у за ви сно сти од ко ри шће ња при пад ни ка раз ли чи тих ре ли ги ја. 
Та ко, при пад ни це му сли ман ске ве ро и спо ве сти но се: хи џаб (но шња ко
ја под ра зу ме ва по кри ва ње гла ве и ко се), џил баб (но шња у ви ду ши ро ке 
оде ће, огр та ча од јед ног де ла ко ја по кри ва же ну од сто па ла до ра ме на), 
ни каб (ма ра ма ко ја по кри ва гла ву и врат же не, али не и очи), бур ку 
(оде ћа ко ја по кри ва це лу гла ву и те ло) и ма ра му ко јом се по кри ва ко са. 
Је вре ји но се јар мулк или ки пу (ка пу ко ја по кри ва те ме) а при пад ни ци 
Си ка но се на гла ви увек тур ба не. Под вер ским сим бо ли ма као украс, 
од но сно на кит под ра зу ме ва се крст, рас пе ће, Да ви до ва зве зда, итд. Не
ма ју све европ ске зе мље ујед на че ну суд ску прак су по пи та њу но ше ња 
оде ће или укра са у сми слу ре ли гиј ских сим бо ла, што до во ди до по ве
ћа ног при ли ва пред став ки по овом пи та њу Европ ском су ду за људ ска 

12 BVerwG 6 C 18.98, 21. април 1999.
13 No. G 287/0925, 9 VfGH 3. 2011, G 287/09.
14 В. 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, 

Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град 2012, 45.
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пра ва. Два нај по зна ти ја слу ча ја пред су дом су Sa hin про тив Турске15 i 
Da hlab про тив Швајцарске.16 

Под но си лац пред став ке, Леј ла Са хин је би ла сту дент ки ња ме
ди ци не му сли ман ске ве ро и спо ве сти ко ја се у по след њој го ди ни сту ди ја 
пре ба ци ла са Уни вер зи те та у Бур си на Уни вер зи тет у Ис тан бу лу. Об
зи ром да до ла зи из тра ди ци о нал не му сли ман ске по ро ди це, из вер ских 
раз ло га је увек има ла оба ве зу да ко су по кри је ма ра мом. На ис тан бул
ском Уни вер зи те ту у ци љу сма ње ња ви дљи во сти исла ма и га ран ци је 
се ку лар не ат мос фе ре у свим објек ти ма је за бра ње но но ше ње ма ра ме 
за же не, од но сно бра де за му шкар це. Ина че ова за бра на је про ис те кла 
из од ред би За ко на о ви со ком обра зо ва њу, ко је за бра њу ју осо бљу и сту
ден ти ма ко ји ра де, од но сно бо ра ве у јав ним ор га ни за ци ја ма и ин сти ту
ци ја ма да но се би ло ко ју оде ћу ко ја сим бо ли зу је или ма ни фе сту је би ло 
ко ју ве ру. Об зи ром да Са хин ни је же ле ла да ски не ма ра му, њој је био 
ус кра ћен ула зак на пре да ва ња и ис пи те, а и по кре нут је ди сци плин
ски по сту пак ко ји је ре зул ти рао ње ном су спен зи јом. Она је по кре ну ла 
по сту пак пред Ад ми ни стра тив ним су дом, ко ји је ње ну пред став ку од
био, као и Ви ши ад ми ни стра тив ни суд, сма тра ју ћи да ни је до шло до 
по вре де пра ва на ве ро и спо вест. Под но си тељ ка пред став ке се обра ти ла 
Европ ском су ду за људ ска пра ва сма тра ју ћи да за бра на но ше ња ислам
ске ма ра ме у уста но ва ма ви со ког обра зо ва ња пред ста вља нео прав да но 
ме ша ње у ње но пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти. Ве ће је сма тра ло да 
ни је до шло до по вре де чла на 9. ЕКЉП, па је под но си тељ ка тра жи ла да 
о ње ном слу ча ју рас пра вља Ве ли ко ве ће, ко је је до не ло од лу ку да ни је 
до шло до по вре де ни јед ног чла на ЕКЉП. 

Дру ги слу чај Da hlab про тив Швајцарске је умо но го ме сли чан 
прет ход ном, са мо што се ов де ра ди о учи те љи ци у основ ној шко ли ко ја 
је на кон за сни ва ња рад ног од но са про ме ни ла ве ро и спо вест и пре у зе ла 
ислам. У скла ду са ве ром, по че ла је да на рад но ме сто но си ма ра му ка
ко би пре кри ла ко су и ши ро ке ха љи не. Та чи ње ни ца у по чет ку ни ко ме 
ни је сме та ла али школ ска упра ва је на кон пар го ди на зах те ва ла да у 
про сто ри ја ма шко ле ски не ма ра му. Школ ска упра ва је за сни ва ла сво је 
ста во ве на чи ње ни ци да је у шко ла ма усво јен прин цип вер ске не у трал
но сти, те да је под но си тељ ка пред став ке зна ла за ту окол ност. Та ко ђе, 
об зи ром да је основ на шко ла оба ве зна, др жа ва не мо же да пра ви раз ли
ке из ме ђу ре ли ги ја и да фа во ри зу је јед ну ре ли ги ју у од но су на дру гу, а 
учи те љи као је дан од нај ва жни јих еле ме на та у обра зо ва њу де це, мо ра ју 

15 Sa hin v Tur key App. No 44774/98. 
16 Da hlab v Swit zer land App. No. 42393/98.
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би ти не у трал ни у по гле ду ре ли ги је. Под но си тељ ка пред став ке се жа
ли ла пр во кан то нал ној вла ди ко ја је над ле жна за школ ство у кан то ну, 
ко ја је од би ла ње ну жал бу, па на кон то га Са ве зном су ду, ко ји је по твр
дио од лу ку кан то нал не вла де. И Европ ски суд за људ ска пра ва је 2001. 
го ди не од био пред став ку, као нео сно ва ну, при хва та ју ћи прин цип ко ји 
под ра зу ме ва не ка огра ни че ња др жав ним слу жбе ни ци ма да ис по ља ва ју 
сво ју ве ру у шко ли јер уче ни ци мо ра ју би ти за шти ће ни по том пи та њу. 

По себ но по пи та њу но ше ња ма ра ма у јав ним ин сти ту ци ја ма, 
а нај че шће у обра зов ним уста но ва ма је би ло мно го слу ча је ва пред на
ци о нал ним су до ви ма, као и пред Европ ским су дом за људ ска пра ва,17 
али суд ска прак са по ка зу је да не ма је дин стве ног при ла за овом про бле
му у др жа ва ма Европ ске уни је. На при мер, у Бел ги ји под но си тељ ка 
пред став ке се због за бра не но ше ња ма ра ме у шко ли жа ли ла на кр ше ње 
пра ва на ве ро и спо вест, а Апе ла ци о ни суд у Ан твер пе ну је од био пред
став ку сма тра ју ћи да је за бра на ле ги тим но сред ства за очу ва ње не у
трал но сти од раз ли чи тих вер ских ути ца ја у школ ским ин сти ту ци ја ма 
(Hof van Be ro ep te Ant wer pen, AR/2004/2811). Слич но је по сту пио и Вр
хов ни суд Дан ске18 прав да ју ћи сво ју од лу ку да је по сло да вац же лео да 
ство ри ре ли гиј ски не у трал но рад но окру же ње. Ме ђу тим у Не мач кој, 
Са ве зни суд за рад не спо ро ве19 је сма трао да је от пу шта ње про да ва чи це 
ко ја је но си ла ма ра му нео сно ва ном јер по сло да вац ни је до ка зао да је 
пре тр пео фи нан сиј ске гу бит ке због те чи ње ни це. А Са ве зни устав ни 
суд Не мач ке20 је пре су дио да но ше ње ма ра ме учи те љи це не мо же би ти 
основ за от пу шта ње, ма да то не зна чи да је но ше ње ма ра ме увек до зво
ље но.21 У Ује ди ње ном Кра љев ству је дан слу чај22 је на раз ли чи тим суд
ским ин стан ца ма дру га чи је пре су ђи ван, та ко да је Пра во суд ни од бор 
До ма Лор до ва мо рао да пре су ди. Са би на Бе гум је тра жи ла да до ла зи 
у шко лу у џил ба бу, што не од го ва ра стан дар ди ма школ ске уни фор ме, 
ко је су на пра вље не у са рад њи са ислам ском за јед ни цом, а под ра зу ме
ва но ше ње ма ра ме и ши ро ких пан та ло на (shal war ka me ez). Ви со ки суд 
је пре су дио да је шко ла у пра ву и да не ма по вре де пра ва на ве ро и спо

17 Из ме ђу оста лих: Köse и 93 оста лих про тив Тур ске из 2006. го ди не, Kur tul muş 
про тив Тур ске из 2006. го ди не, итд.

18 Од лу ка од 21. jaнуара 2005. го ди не. 
19 Од лу ка од 10. ок то бра 2002. го ди не бр. 2 AZR 472/01.
20 Од лу ка 2 BvR 1436/02.
21 За ви ше вид. M. Mahlmann, „Re li gi o us To le ran ce, Plu ra list So ci ety and the Ne u

tra lity of the Sta te: The Fe de ral Con sti tu ti o nal Co urt’s De ci sion in the He ad scarf Ca se“, 
Ger man Law Jo ur nal 4/2011, 1103 и да ље.

22 R. (Be gum) v. Den bigh High School.
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вест,23 док је Апе ла ци о ни суд24 по ни штио од лу ку Ви со ког су да и пре
су дио у ко рист Бе гум. Шко ла се жа ли ла, те је Пра во суд ни од бор До ма 
Лор до ва ве ћи ном гла со ва чла но ва пре су дио у ко рист шко ле, пре све га 
има ју ћи у ви ду да би су прот на од лу ка вр ши ла при ти сак на оста ле уче
ни це му сли ман ске ве ро и спо ве сти да при хва те ова кав кон зер ва тив ни ји 
при ступ обла че њу. 

Ка да го во ри мо о вер ским сим бо ли ма у ви ду укра са и на ки та, 
пре све га се ми сли на но ше ње кр сто ва или рас пе ћа, док је по ја ва дру гих 
сим бо ла ско ро не за бе ле же на. „Се ри ја прав них слу ча је ва у Ује ди ње ном 
Кра љев ству и Евро пи у по след њих два де сет го ди на се од но си ла на ко
ри шће ње ре ли ги о зних сим бо ла, .... а ве ро ват но два нај по зна ти ја слу ча ја 
у Ује ди ње ном Кра љев ству, ко ји су по кре ну ли ла ви ну де ба та око за шти те 
ре ли ги о зних сим бо ла су Ewe i da про тив Bri tish Air ways и Cha plin про тив 
Royal De von and Exe ter Ho spi tal NHS Fo un da tion Trust.25 У пр вом слу ча ју 
Ewe i da про тив Bri tish Air ways26 се ра ди о слу жбе ни ци бри тан ске др жав
не ави о ком па ни је ко ја је као по бо жна хри шћан ка увек но си ла ма ли крст 
на лан чи ћу око сво га вра та, ко ји под ње ном уни фор мом ни је био ви дљив. 
Ме ђу тим са про ме ном ди зај на уни фор ме, крст је по стао ви дљив, те је 
Ewe i da би ла упо зо ре на да укло ни вер ски сим бол у скла ду са по ли ти ком 
ави о ком па ни је по том пи та њу. Об зи ром да је она од би ла да то учи ни, 
оне мо гу ћен јој је да љи рад на истом рад ном ме сту, те се она обра ти ла 
Три бу на лу за рад не спо ро ве твр де ћи да је жр тва ди рект не и ин ди рект не 
дис кри ми на ци је по Про пи су о јед на ко сти за по шља ва ња по осно ву уве
ре ња или ве ре из 2003. го ди не. И Три бу нал, а ка сни је и Апе ла ци о ни суд 
су од би ли жал бу сма тра ју ћи да ни је би ло по вре де пра ва на ве ро и спо вест. 
Иако је слу чај из гу бљен за го спо ђу Ewe i da, он је иза звао из у зет но ве ли
ку ме диј ску па жњу пре све га због ре пу та ци је ави о ком па ни је Bri tish Air
ways, ко ја је у ме ђу вре ме ну про ме ни ла сво ју по ли ти ку ис ти ца ња вер ских 
сим бо ла, на кон че га се оште ће на вра ти ла на исто рад но ме сто. 

Још је дан слу чај о ко ме се мно го го во ри ло а ти че се ис ти ца ња 
вер ских сим бо ла је био слу чај Cha plin про тив Royal De von and Exe ter 
Ho spi tal NHS Fo un da tion Trust.27 Го спо ђа Shir ley Cha plin, хри шћан ка и 
при пад ни ца Сло бод не Ен гле ске цр кве, по за ни ма њу је ме ди цин ска се

23 Од лу ка E.L.R. 374. из 2004. го ди не.
24 Од лу ка 1 W.L.R. 3372. из 2005. го ди не. 
25 D.J. Hill, D. Whi stler, The Right to We ar Re li gi o us Symbols, Pal gra ve Mac mil lan, 

Ba sing sto ke 2013, 2.
26 Ewe i da v Bri tish Air ways Plc [2010] EW CA Civ 80, [2010] ICR 890. 
27 Cha plin v Royal De von & Exe ter NHS Fo un da tion Trust (ET/1702886/2009, 21 April 

2010).
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стра и би ла за по сле на у др жав ној бол ни ци. „Бол ни ца је сво јим пра вил
ни ком за бра ни ла но ше ње ви дљи вог на ки та, би ло да се ра ди о огр ли ца
ма или на ру кви ца ма, из хи ги јен ских и пре вен тив них раз ло га да би се 
пред у пре ди ла сва ка мо гу ћа ин фек ци ја. Об зи ром да је го спо ђа Cha plin 
увек но си ла свој крст са рас пе ћем ис под ме ди цин ске уни фор ме, при ли
ком про ме не ди зај на, њен лан чић и крст су по ста ли ви дљи ви и опа сни 
због евен ту ал не слу чај не по вре де па ци јен та, а са мим тим јој је и оне
мо гу ће но да ље но ше ње.“28 Об зи ром да јој је рад но ме сто уки ну то обра
ти ла се пр во Три бу на лу за рад не спо ро ве и ка сни је Апе ла ци о ном су ду, 
али су до ви ни су сма тра ли да је по вре ђе но ње но пра во на ве ро и спо вест. 

Ова два слу ча ја за јед но са још два слич не те ма ти ке су спо је ни у 
је дан (Ewe i da and ot hers про тив Уједињеног Краљевства)29 пред Европ
ским су дом за људ ска пра ва у Стра збу ру, а пре су да је до не та 2013. го
ди не. На кон спро ве де не про це ду ре30 Суд је на шао да ни је до шло до по
вре де чла на 9. ЕКЉП, али у слу ча ју под но си тељ ке пред став ке Ewe i da 
вла сти у Ује ди ње ном Кра љев ству ни су пред у зе ле све мо гућ но сти да би 
се за шти ти ла пра ва на ве ро и спо вест, а у ве зи са за бра ном дис кри ми на
ци је и пре су ди ле јој од го ва ра ју ћу нов ча ну на кна ду.

2.3.Закључнаразматрања
Већ на пр ви по глед се мо же ре ћи да ни на ци о нал ни су до ви у 

зе мља ма ЕУ, а ни Европ ски суд за људ ска пра ва не тре ти ра ју пи та ње 
вер ских сим бо ла на јед нак на чин. По себ но је то ви дљи во у слу ча је ви
ма ко ји се од но се на вер ске сим бо ле у јав ним уста но ва ма, у од но су на 
вер ске сим бо ле у сми слу оде ће од но сно укра са. Чи ни се да су на ро чи
то по го ђе не при пад ни це ислам ске ве ро и спо ве сти, а „пи та ње но ше ња 
ислам ске оде ће пред ста вља је дан од ве ћих про бле ма за су до ве у ЕУ, јер 
од ра жа ва аспект раз ли чи то сти са др жан у са ве ре мом мул ти кул тур ном 
дру штву, те се од су до ва оче ку је да ус по ста ви рав но те жу из ме ђу су
прот них ин те ре са ко јим се по сти же со ци јал на ко хе зи ја уз по што ва ње 
кул тур них раз ли ка.“31 Без об зи ра на све тра ди ци је ко је су при сут не у 

28 O. Ni ko lić, „Slo bo da ve ro i spo ve sti u Uje di nje nom Kra ljev stvu“, Stra ni prav ni ži vot, 
1/2015, 78.

29 Об је ди ње не пред став ке 48420/10 36516/10 51671/10 59842/10  HE JUD [2013] 
EC HR 37 (15. ја ну а ра 2013).

30 О са мом то ку про це ду ре пред Европ ским су дом за људ ска пра ва вид. O. Ni ko lić, 
„Slo bo da oku plja nja i udru ži va nja“, Stra ni prav ni ži vot 1 3/2002, 148.

31 N. Gib son, „Fa ith in the co urts: re li gi o us dress and hu man rights“, Cam brid ge Law 
Jo ur nal, 66(3)/2007, 694.
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др жа ва ма, вр ло је ва жно да се сви вер ски сим бо ли тре ти ра ју на исто
ве тан на чин, јер у су прот ном се по ја вљу је дис кри ми на ци ја или по вла
шће ни по ло жај јед не ре ли ги је у ко рист дру ге. Ме ђу тим у овом тре нут
ку мо же се кон ста то ва ти да иако се су до ви тру де да ујед на че суд ску 
прак су, при су тан је отво ре ни при ти сак др жа ва да кроз за ко но дав ство 
за шти те тра ди ци ју тих зе ма ља, а са мим тим и ве ћин ских цр ка ва.

3.Верскисимболи
ујавномживотууФранцуској

Фран цу ска ве о ма др жи до ла и ци те та, на че ла ко је је ис так ну то 
већ у пр вом чла ну ње ног Уста ва.32 Овај по јам се са мо де ли мич но мо
же пре ве сти на ен гле ски као „se cu la rism“. Не ра ди се за пра во са мо о 
тврд њи да „Ре пу бли ка не при зна је, не за по шља ва и не суб вен ци о ни ра 
ни јед ну ре ли ги ју“.33 С јед не стра не, она на сто ји да афир ми ше сло бо ду 
са ве сти сва ког по је дин ца и не у трал ност др жа ве у од но су на све ре ли
ги је.34 С дру ге стра не, а мо же би ти да у то ме ле жи фран цу ска спе ци
фич ност, ла и ци те том на сто ји да спре чи раз ли чи те ре ли ги је да се уме
ша ју на су ви ше ви дљив на чин у јав ни про стор.

Раз ли ка из ме ђу Сје ди ње них Др жа ва, осми шље них од са мог 
по чет ка као но ви Је ру са лим35, и ре пу бли кан ске Фран цу ске по ни кле из 
про све ти тељ ства36, без сум ње об ја шња ва ве о ма раз ли чи те пер цеп ци је 
(ко је по не кад до во де у за бу ну) оно га што мо же би ти ла и ци тет, не у трал
ност др жа ве и ме сто ве ро и спо ве сти у јав ној сфе ри из ме ђу две оба ле 
Атлан ти ка.

Од лу чи ти се за не у трал ност не зна чи за др жа ву да тре ба да иг
но ри ше ре ли гиј ске чи ње ни це. Чак и у Ре пу бли ци ко ја је од ла и ци те та 
на пра ви ла је дан од сво јих гра нит них сту бо ва, ка ко је На по ле он на зи вао 
сво ја ве ли ка оства ре ња, ре ли ги о зни фе но мен ни кад ни је пот пу но од су
тан. Па зар се и са ма Де кла ра ци ја о људ ским и гра ђан ским пра ви ма од 
26. ав гу ста 1789, осни вач ки акт si ne qua non ре пу бли кан ске Фран цу ске 

32 „Фран цу ска је не де љи ва, ла ич ка, де мо крат ска и со ци јал на Ре пу бли ка“.
33 Члан 2 За ко на о раз два ја њу цр кве и др жа ве, od 9. де цем бра 1905.
34 Члан 1 За ко на oд 9. де цем бра 1905.
35 Овај из раз је по зајм љен од со ци о ло га Ро бер та Н. Бе ла (Ro bert N. Bel lah, 1975); 

ви де ти нпр. на по ме ну In God We Trust са бан ков них нов ча ни ца, One Na tion Un der 
God са за кле тве за ста ви Pled ge of Al le gi an ce, пра зник Thank sgi ving, по ла га ње за кле
тве пред сед ни ка на Би бли ји итд.

36 Се ти мо се Вол те ро вог по зи ва „смр ви мо бе стид ни цу“, тј. цр кве ну власт, или 
Гам бе ти не вла сти, ка да је уз вик нуо „кле ри ка ли зам, то је не при ја тељ“ пред по сла
нич ким до мом 4. ма ја 1788.
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и део пре ам бу ле са да шњег Уста ва37, не ста вља „под по кро ви тељ ство 
Вр хов ног би ћа“?38 Ра ди је не го да пре тен ду је на по сто ја ње ре ли ги о зно
сти са мо у при ват ној сфе ри, ко ју би тре ба ло про те ра ти из сва ког јав ног 
про сто ра, ла и ци тет на сто ји да омо гу ћи су жи вот по је ди на ца, би ло да су 
вер ни ци или не, у јед ном за јед нич ком јав ном про сто ру. 

Иако у Фран цу ској ви ше ни ко и не по ми шља озбиљ но на уки
да ње за ко на из 1905. о тзв. раз два ја њу цр кве и др жа ве, чи ја на че ла 
има ју устав ну сна гу39, за ни мљи во је при ме ти ти да је јав но мње ње увек 
спрем но на љу ту де ба ту чим се по ста ви пи та ње ма ни фе сто ва ња ре ли
ги о зно сти у јав ном про сто ру. У при лог то ме све до че и вр ло ско ра шњи 
до га ђа ји ка да је у име на че ла ла и ци те та (и ње го ве кру не – не у трал но
сти јав них слу жби), јед на јав на упра ва би ла при мо ра на да из свог ула
зног хо ла из ба ци ја сле ко је су ту ста ја ле то ком бо жић них пра зни ка40, 
што је под ста кло до ста оштру де ба ту у јав но сти. 

Да ства ри бу ду још ком пли ко ва ни је, Фран цу ска, пре ма исто
риј ским чи ње ни ца ма, не по се ду је је дин стве ни прав ни оквир на сво
јој це ло куп ној те ри то ри ји, а да и не по ми ње мо пи та ње пре ко мор ских 
те ри то ри ја41. Де парт ма ни До ње Рај не, Гор ње Рај не и Мо зел42 су и дан 
да на шњи уре ђе ни Кон кор да том ко ји су 1801. го ди не пот пи са ли На по
ле он Бо на пар та, у оно вре ме пр ви кон зул, и Па па Пи је VII. Тим Кон
кор да том се при зна ју ве ро и спо ве сти, а њи хо ви све ште ни ци ста вља ју 
на плат ни спи сак др жа ве, док не ке тач ке стал но про у зро ку ју де ба те, 
као нпр. ме сто Исла ма43 и пре кр шај бо го ху ље ња, ко ји је зва нич но још 
на сна зи иако се ви ше не при ме њу је.44 У овој сту ди ји не ће би ти ре чи о 

37 Пре ам бу ла из ме ње ног Уста ва од 4. ок то бра 1958. ко јим се ус по ста вља V Ре пу
бли ка.

38 Ком плет на ре че ни ца гла си: „сход но то ме, На ци о нал на скуп шти на при зна је и 
про гла ша ва, у при су ству и под по кро ви тељ ством Вр хов ног би ћа, сле де ћа људ ска и 
гра ђан ска пра ва“.

39 Од лу ка Устав ног са ве та 201297 од 21. фе бру а ра 2013.
40 Пре су да Управ ног су да у Нан ту од 14. но вем бра 2014.
41 Ов де ће мо ра ди под се ћа ња на ве сти си ту а ци ју на остр ву Ма јот (Mayot te), у Ин

диј ском оке а ну где су до ње го вог ин те гри са ња у оп ште пра во фран цу ских ло кал них 
са мо у пра ва 2011. би ли при ме њи ва ни од ре ђе ни еле мен ти му сли ман ског пра ва, кон
крет но по ро дич ног пра ва, са пра во суд ним функ ци ја ма по ве ре ним ка ди ји. 

42 Уоби ча је но (иако не тач но) на зва ни Ал зас и Ло рен, су де парт ма ни ко је је Не мач
ка им пе ри ја анек ти ра ла 1871. и ко ји су по но во по ста ли део Фран цу ске тек по сле 
Пр вог свет ског ра та, те се на њих ни је од но сио За кон о раз два ја њу цр кве и др жа ве 
из 1905. го ди не. 

43 Кон кор дат из 1801. се од но сио са мо на ка то лич ку, про те стант ску и је вреј ску ве ру.
44 На сле ђен из Не мач ког кри вич ког за ко ни ка из 1871, тај пре кр шај у су шти ни ни

кад ни је при ме њен. 
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том де гра ди ра ју ћем уре ђе њу, иако је при зна то као уре ђе ње у скла ду са 
фран цу ском ре пу бли кан ском тра ди ци јом45, већ ће мо се огра ни чи ти на 
оп ште дру штве но уре ђе ње ко је је на сна зи на нај ве ћем де лу те ри то ри је. 

Не же ли мо ов де да на пра ви мо ин вен тар им пли ка ци ја на че ла ла
и ци те та у Фран цу ској, већ да се огра ни чи мо на ње гов ути цај на пи та ње 
вер ских сим бо ла у јав ном про сто ру, без об зи ра да ли се ра ди о вер ским 
сим бо ли ма на или у згра да ма и на јав ним ме сти ма, или о но ше њу тих 
сим бо ла од стра не гра ђан ства.

3.1.Верскисимболиу/најавнимобјектима
За ко ном о раз два ја њу цр кве и др жа ве по ста вља се за кон ски 

оквир ко ји је још на сна зи од ред бом да је „за бра ње но (…) по ста вља ње 
или ис ти ца ње сва ког вер ског сим бо ла или обе леж ја на јав ним спо ме ни
ци ма или би ло ком дру гом јав ном про сто ру, из у зев гра ђе ви на ко је слу
же ве ри, про сто ра за са хра њи ва ње на гро бљи ма, по греб них спо ме ни ка 
као и му зе ја и из ло жби“.46

Дру гим ре чи ма, ван тих вер ских ме ста, ни је до зво ље но ис ти
ца ње вер ских сим бо ла у јав ном про сто ру, чи ме се по ста вља ју стрикт не 
гра ни це вер ском про зе ли ти зму. Европ ски суд за људ ска пра ва имао је 
при ли ку да ука же на раз ли ку из ме ђу све до че ња ве ре, што се мо ра до зво
ли ти, и про зе ли ти зма у пра вом сми слу ре чи, ко ји је пред ста вио као ње но 
де фор ми са ње, ко је се сме огра ни чи ти у ци љу очу ва ња ве ре код дру гих47.

Иако од ре ђе на пи та ња у ве зи са при су ством вер ских сим бо ла 
на јав ним гра ђе ви на ма ви ше ни су пред мент рас пра ве, као што је слу чај 
са за бра ном но ше ња рас пе ћа у шко ле48, де ба та се мо же по но во ја ви ти у 
сва ком мо мен ту, по себ но при ли ком вер ских про зе ли ти стич ких ак тив
но сти у јав ном про сто ру49.

Прет ход но по ме ну то пи та ње бо жић них ја сли у про сто ри ја ма 
јав не упра ве су прот ста вља за го вор ни ке стрикт не при ме не ла и ци те та 

45 Од лу ка Устав ног са ве та 201297 од 21. фе бру а ра 2013.
46 Члан 28 за ко на од 9. де цем бра 1905.
47 Европ ски Суд за људ ска пра ва, 25. мај 1993. Ко ки на кис (Kok ki na kis) про тив Грч

ке, у ве зи са Је хо ви ним све до ци ма ко ји су ишли од вра та до вра та. 
48 Ова за бра на је ста ри ја од За ко на о раз два ја њу цр кве и др жа ве из 1905, бу ду ћи да 

да ти ра од За ко на од 5. апри ла 1884.
49 Бес плат но де ље ње Би бли ја од стра не Ли он ског над би ску па 8. де цем бра 2011. 

пред град ским вер ским објек ти ма ни је иза зва ло кри ти ку, али је де ље ње Ку ра на од 
стра не јед ног удру же ња опи са ног као са ла фи стич ко у Па ри зу, на Pla ce d’Ita li, 24. ја
ну а ра 2015, под ста кло ви ше пре и спи та ва ња. (Le Fi ga ro, 26. ја ну ар 2015.).
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са при ста ли ца ма ма ло флек си бил ни је ви зи је ко ји до зво ља ва ју мо гућ
ност да се у јав ним про сто ри ма ис ти чу сим бо ли ко ји су по ста ли ви ше 
на род ски не го вер ски. Јер ако Ре пу бли ка, као скуп ин сти ту ци ја и за ко на 
ко ји ма се уре ђу је су жи вот ста нов ни штва на на ци о нал ној те ри то ри ји, 
же ли да оста не из ван сва ке ве ре, фран цу ско дру штво, кул ту ро ло шки 
и исто риј ски, оста је про же то ре фе рен ца ма на сво ју вер ску про шлост. 
Оста ви ће мо чи та о ца да сам су ди о но во та ри ја ма као што је ци вил но 
кр ште ње ко је гра до на чел ни ци мо гу ор га ни зо ва ти за де цу, а ко је на во ди 
на по ми сао да Ре пу бли ка на сто ји да ла и ци зу је ри ту а ле и це ре мо ни је 
ко ји су ини ци јал но би ли вер ски50, као што је то сво је вре мо но учи ни ла 
са вен ча њем51. 

Да би оправ да ло при су ство бо жић них ја сли у сво јим про сто ри
ја ма, Оп штин ско ве ће Ван де је52 (Vendée) по ку ша ло је да убе ди Управ ни 
суд у Нан ту да ни је би ло по вре де ла и ци те та, с об зи ром да се пре све га 
ра ди о ве ков ној „на род ној тра ди ци ји“ ко ја је упи са на у „има ги нар но 
Фран цу за“53, о „тра ди ци о нал ном пра зни ку ко ји је на стао од јед ног вер
ског чи на (…) о ло кал ној спе ци фич но сти на ста лој на ба зи сна жне вер
ске тра ди ци је у Ван де ји54“. Суд је ме ђу тим при хва тио ар гу мен та ци ју 
ту жи ла ца55, пре ма ко јој су ја сле ипак „вер ски сим бол“, те сто га не мо гу 
би ти из ло же не на јав ном ме сту56. С об зи ром да је на од лу ку су да уло
же на жал ба, суд ске рас пра ве још ни су за вр ше не57, а још ма ње оне ко је 
се во де у јав но сти58.

50 Ра ди се о сим бо лич ној це ре мо ни ји, без ика квог тек ста, ко ја не про из во ди ни ка
кву прав ну ве зу из ме ђу де те та и ку ма и ку ме ко ји се од ре де за ту при ли ку.

51 Гра ђан ски брак и ма тич не књи ге су уве де не За ко ном од 20. сеп тем бра 1792. а по
том пре у зе те и де таљ ни је уре ђе не Гра ђан ским за ко ни ком из 1804. Бор ба про тив ни ка 
гра ђан ског бра ка је чак до ве ла до за бра не да све ште ни ци вен ча ва ју вер ни ке пре оба
вља ња гра ђан ског вен ча ња, а си сте ма тич но не по што ва ње тог про пи са пред ста вља ло 
је пре кр шај са за пре ће ном ка зном од 6 ме се ци за тво ра и 7.500 евра нов ча не ка зне 
(члан 43321 Кри вич ног за ко ни ка, још увек на сна зи). 

52 Де парт ман на за па ду Фран цу ске где су ка то лич ка ве ра и се ћа ње на от пор пре ма 
Фран цу ској ре во лу ци ји још увек ве о ма при сут ни.

53 Ли бе ра сјон (Libéra tion), 12. де цем бар 2014.
54 За кључ ци од бра не на ве де ни у пре су ди Управ ног су да у Нан ту. 
55 На ци о нал ни са вез сло бод не ми сли, удру же ње ко је за го ва ра стрикт ну при ме ну 

ла и ци те та.
56 Ре ци та тив пре су де Управ ног су да у Нан ту од 14. но вем бра 2014.
57 По је ди ни гра до на чел ни ци, као нпр. у Бе зи е ру у Ланг до ку (Bézi ers dans le Lan gu

e doc) су од би ли да укло не ја сле из сво јих про сто ри ја. 
58 Пре ма јед ном ис пи ти ва њу јав ног мње ња IFOP ко је ци ти ра Ле Пу ан (Le Po int) 

од 13. де цем бра 2014, 71% ис пи та ни ка је ре кло да су за при су ство бо жић них ја сли 
у јав ним згра да ма.
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3.2.Питањеношењаверскихсимбола
ујавнимслужбама

Слу жбе ни ци ко ји су за ду же ни за оба вља ње по сло ва јав них слу
жби сма тра ју се про ду жет ком др жа ве као јав не вла сти, и не у трал ност 
ко ја се зах те ва од др жа ве, што је су штин ска при ме на ла и ци те та, при ме
њу је се и на њих. Устав ни са вет је по све тио на че ло јед на ко сти гра ђа на 
пред јав ним слу жба ма, и као по сле ди цу то га, на че ло не у трал но сти слу
жби, као су штин ска на че ла јав них слу жби.59 

Та ко „обе ло да њи ва ње то ком вр ше ња функ ци је, од стра не јав ног 
слу жбе ни ка, без об зи ра о ко јој функ ци ји је реч, сво јих вер ских уве ре
ња, по себ но но ше њем сим бо ла ко јим се обе ле жа ва ње го ва при пад ност 
не кој ве ри, пред ста вља по вре ду ње го вих про фе си о нал них ду жно сти и 
са мим тим пре кр шај“60. Ду жност од но сне упра ве је да по том, под над
зо ром су ди је, од ре ди санк ци ју ко ју ће при ме ни ти на да ти слу чај узи ма
ју ћи у об зир уоч љи вост сим бо ла61. 

По ред то га што пи та ње стрикт ног по што ва ња не у трал но сти др
жа ве од стра не јав них слу жбе ни ка и не пра ви по себ не по те шко ће, сва
ка ко је де ли кат ни је пи та ње по што ва ња тог на че ла од стра не кли је на та 
јав них слу жби. Де ба та се усред сре ди ла на пи та ње ђа ка у јав ним шко
ла ма. По што је до шло до раз во ја суд ске прак се ко ја је на ро чи то ишла у 
сме ру од ре ђе не сло бо де за уче ни ке да ис ка зу ју сво ја вер ска уве ре ња, уз 
не ко ли ко од ла га ња, за ко но да вац се огла сио 2004. го ди не, афир ми шу ћи 
стрикт ни ји кон цепт ла и ци те та. 

У окви ру јед ног ми шље ња Др жав ног са ве та62, ко ме сар Вла де63 
је имао при ли ку да ја сно ис ка же сле де ће раз ли ке: „слу жбе ник се мо ра 
ста ра ти о стрикт ној не у трал но сти услу ге ка ко би обез бе дио пу но по
што ва ње уве ре ња ко ри сни ка. Иако сход но то ме ови дру ги има ју пра
во да из ра зе сво ја вер ска уве ре ња, у гра ни ца ма ко је не пре ла зе до бро 

59 Од лу ка Устав ног са ве та од 18. сеп тем бра 1986.
60 Пре су да Апе ла ци о ног управ ног су да у Ли о ну, од 27. но вем бра 2003. Бен Аб де ла 

(Ben Ab dal lah).
61 У ма ло пре ци ти ра ном слу ча ју, Управ ни суд је по твр дио су спен до ва ње јед не слу

жбе ни це јер је но си ла вео то ком вр ше ња сво јих функ ци ја, а Апе ла ци о ни суд је на 
кра ју од ба цио ту пре су ду сма тра ју ћи да је управ на Од лу ка о су спен зи ји би ла мањ ка
ва, под се ћа ју ћи исто вре ме но на на че ла ла и ци те та у јав ним слу жба ма.

62 Др жав ни са вет је Вр хов ни управ ни суд, екви ва лент Ка са ци о ном су ду за гра ђан
ске и кри вич не су до ве. 

63 Спе ци фич ност фран цу ских Управ них су до ва, ко ме сар Вла де, да нас на зван јав ни 
из ве сти лац, је су ди ја или ту жи лац ко ји да је не за ви сно ми шље ње при ли ком са чи ња
ва ња пре су де на ро чи шту. 
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функ ци о ни са ње јав них слу жби, слу жбе ник не сме, сво јим по на ша њем, 
оста ви ти про сто ра за би ло ка кву сум њу у не у трал ност до брог функ ци
о ни са ња јав не слу жбе“.64 У окви ру јед ног дру гог ми шље ња, Др жав ни 
са вет је имао при ли ку да под се ти на сло бо ду ве ро и спо ве сти уче ни ка 
ко ја за њих под ра зу ме ва „пра во да из ра зе и ма ни фе сту ју сво ја вер ска 
уве ре ња уну тар школ ских уста но ва, уз по што ва ње плу ра ли зма и сло
бо де дру гих, ако ти ме не угро жа ва ју на став не ак тив но сти, са др жи ну 
про гра ма и ду жну мар љи вост“65. 

Ово ми шље ње, и ви ше од са мог под се ћа ња на оп ште на че ло 
сло бо де, по ста вља од ре ђе ни број огра ни че ња на из ра жа ва ње од стра не 
уче ни ка сво јих вер ских уве ре ња. При ти сци, про во ка ци је и про зе ли ти
зам су ти ме ис кљу че ни, а ди рек то ри ма обра зов них уста но ва се оста
вља ве ли ка сло бо да про це не да у окви ру пра вил ни ка о ра ду од ме ре да 
ли вер ска обе леж ја ко ја ис ти чу уче ни ци по вре ђу ју или не ла и ци тет, 
плу ра ли зам и то ле ран ци ју пре ма дру ги ма. Управ ни су ди ја је био до ве
ден у си ту а ци ју да по ни шти од лу ку о ис кљу че њу уче ни ка за сно ва ну на 
оп штој и ап со лут ној за бра ни но ше ња66 вер ских сим бо ла, уз под се ћа ње 
да но ше ње ма ра ме, у од су ству дру гих окол но сти, не пред ста вља са мо 
по се би чин про зе ли ти зма67. 

Дру го огра ни че ње те сло бо де са сто ји се од нео п ход ног обез
бе ђи ва ња мо гућ но сти пра ће ња це ло куп не на ста ве од стра не уче ни ка, 
укљу чу ју ћи и ча со ве фи зич ког вас пи та ња, а ис кљу че ња су би ла из ре че
на и по твр ђе на де вој чи ца ма ко је су од би ја ле да ски ну ма ра му то ком ба
вље ња спор том или да уоп ште уче ству ју у спорт ским ак тив но сти ма68. 
Управ ни су ди ја се опре де лио да ис пи та сва ки слу чај за себ но, це не ћи 
сра змер ност угро жа ва ња сло бо де у функ ци ји же ље ног ци ља, кроз суд
ску прак су „ме ди ја ци је“69. 

У тим окви ри ма суд ске прак се на стао је за кон од 15. мар та 
2004., на зван За кон о вер ским сим бо ли ма у фран цу ским јав ним шко

64 Kомесар Вла де Шварц (Schwartz), ми шље ње Др жав ног са ве та Го спо ђи ца Мар
то (De mo i sel le Mar te a ux), 3. мај 2000. 

65 Ми шље ње Др жав ног са ве та од 27. но вем бра 1989. по во дом ин ци де на та у ко ле жу 
у гра ду Креј (Creil) се вер но од Па ри за, ка да су уче ни це са ве лом од би ле да на пу сте 
учи о ни цу и по ред зах те ва на став ног ве ћа.

66 Пре су да Др жав ног са ве та од 2. но вем бра 1992, Керуа (Khe ro u aa).
67 Пре су да Др жав ног са ве та од 27. но вем бра 1996, Жеуи (Je o u it). 
68 Пре су да Др жав ног са ве та од 27. но вем бра 1996, Уисадан и Шедуан (Wis sa a da ne 

et Che do u a ne). 
69 Пре ма го во ру ко ме са ра Вла де г. Швар ца (Schwartz) ко ји је у свом из ве шта ју пре

у зео Др жав ни са вет 2004.
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ла ма, ко ји ка же „у јав ним шко ла ма, ко ле жи ма и ли це ји ма, за бра ње но 
је но ше ње сим бо ла или оде ће ко ји ма уче ни ци упа дљи во ис ти чу вер ску 
при пад ност“70. То се од но си на ислам ски вео, ки пу или крст ко ји је вид
но пре ди мен зи о ни ра71. Тај за кон се од но си са мо на ма ло лет не уче ни ке 
основ них шко ла, ко ле жа и ли це ја, а ди ја лог са ро ди те љи ма увек прет
хо ди по кре та њу дис плин ских ме ра и ис кљу че њу уче ни ка. 

Иако је усва ја ње тог за ко на до ве ло у пи та ње прет ход ну суд ску 
прак су по ста вља ју ћи оп шти ја на че ла у од но су на до та да шњу прак су 
про це не сва ког слу ча ја по на о соб, Др жав ни са вет је ин тер ве ни сао про
ши ру ју ћи те од ред бе на тур бан Си ка72, ко ји до та да ни је био пред мет 
рас пра ва јер је за јед ни ца Си ка у Фран цу ској ма ло број на. 

Европ ски суд за људ ска пра ва је имао при ли ку да раз ма тра пи
та ње упа дљи вих вер ских сим бо ла у шко ла ма. Од ба че но је не ма ње од 
шест пред став ки73, ко је су се у нај ве ћем бро ју од но си ле на ма ра му и у 
јед ном слу ча ју на „ке ски“, подтур бан ко ји но се Си ки. Суд ни је на шао 
да За кон из 2004. угро жа ва вер ске сло бо де га ран то ва не чла ном 9 Кон
вен ци је ко ји се од но си на сло бо ду са ве сти и ве ро и спо ве сти, ин си сти ра
ју ћи на уло зи др жа ве као „не у трал ног ор га ни за то ра упра жња ва ња раз
ли читх ве ра“ и нео п ход но сти ду ха „ком про ми са код по је ди на ца у ци љу 
очу ва ња вред но сти јед ног де мо крат ског дру штва“74. 

3.3.Питањеношењапојединихверскихсимбола
ујавномпростору

Ма ло пре по ме ну та огра ни че ња при ме њу ју се на слу жбе ни ке ко
ји ра де у јав ним слу жба ма, за ко је је бит но да се обез бе ди не у трал ност, 
на ко ри сни ке јав них услу га  кон крет но де це ко ју тре ба за шти ти ти од 
ма ни фе ста ци ја ве ре дру гих ли ца. Свр ха ни је би ла да се усво је за ко ни у 
ве зи са оба ве зним на чи ном оде ва ња по је ди на ца у јав ном про сто ру. Ме
ђу тим, Фран цу ска је до не ла не у год ну од лу ку (по јед ни ма вред ну кри
ти ке, а по дру ги ма хва ле), да по ста ви гра ни це те сло бо де. Про цес ни је 

70 Пр ви члан За ко на 2004228 од 15. мар та 2004, ко ји је по стао члан L. 14151 За
ко ни ка о обра зо ва њу.

71 Цир ку лар но пи смо од 18. ма ја 2004. по сла то у окви ру при ме не за ко на од 15. 
мар та 2004.

72 Пре су де Др жав ног са ве та од 5. де цем бра 2007 , Бесам и Шен (Bes sam et Chain).
73 Европ ски суд за људ ска пра ва Ак тас про тив Фран цу ске, Бај рак (Bayrak) про

тив Фран цу ске, Га ма ле дин (Ga ma leddyn) про тив Фран цу ске, Га зал (Gha zal) про тив 
Фран цу ске, Ј.Синг (Singh) про тив Фран цу ске и Р. Синг (Singh) про тив Фран цу ске, 
30. јун 2009.

74 Са оп ште ње се кре та ра Су да од 17. ју ла 2009.
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про шао без су ко ба, и до усва ја ња за ко на 2010.75 го ди не, суд ска прак са 
Др жав ног са ве та на сто ја ла је да по ми ри су прот ста вље не им пе ра ти ве.

Иако је пи та ње уоп ште ни је од са ме де ба те о но ше њу ма ра ме од 
стра не же на му сли ман ске ве ро и спо ве сти, упра во је та те ма пред ста
вља ла око сни цу де ба те. 

Пр ва тач ка око ко је се во ди ла де ба та се од но си ла на пи та ње 
но ше ња ве ла на сли ка ма за лич на до ку мен та, у име им пе ра ти ва јав
ног ре да ко ји на ла жу мо гућ ност иден ти фи ка ци је сва ког ли ца на осно ву 
лич не кар те. Иако су же не ду го има ле пра во да „под но се фо то гра фи је 
гла ве пре кри ве не ве лом или ма ра мом, под усло вом да им је ли це пот
пу но от кри ве но и омо гу ћа ва са вр ше ну иден ти фи ка ци ју“76, ре гу ла ти ва 
се на кнад но по о штри ла на ла жу ћи да на фо то гра фи ји бу де от кри ве на 
гла ва77. Др жав ни са вет ни је сма трао да је та оба ве за про тив на чла ну 9 
Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, сма тра ју ћи да се не ра ди о 
не сра змер ном огра ни че њу лич не сло бо де из угла свр хе ко ји је бор ба 
про тив кри во тво ре ња лич них до ку ме на та и кра ђе иден ти те та78. 

До ста го ди на ка сни је, услед жи ве јав не де ба те и ви ше ми шље ња 
и из ве шта ја по пи та њу ин те грал ног ве ла, за ко но да вац пред ла же јед но 
ја сно на че ло, ко је пре ба цу је игру не на те рен по тре ба по ли ци је, већ на 
онај су штин ских вред но сти Ре пу бли ке. Обра зло же ње за ко на у ве зи са 
том тач ком је по уч но: „Фран цу ска ни кад ни је то ли ко сво ја, вер на сво јој 
исто ри ји, суд би ни, сли ци, као кад је ује ди ње на око вред но сти Ре пу бли
ке: сло бо де, јед на ко сти, брат ства. Ове вред но сти су те мељ на шег со ци
јал ног спо ра зу ма; оне га ран ту ју ко хе зи ју на ци је; оне уте ме љу ју по што
ва ње до сто јан ства по је ди на ца и јед на ко сти из ме ђу му шка ра ца и же на“79. 

Та ко се у пр вом чла ну За ко на од 11. ок то бра 2010. ја сно по ста
вља на че ло да „ни ко не ма пра во да но си, у јав ном про сто ру, оде ћу ко ја 
слу жи скри ва њу ли ца“. Же на ко ја но си ин те грал ни вео на ули ци мо же 
да кле би ти осу ђе на на нов ча ну ка зну или по ха ђа ње пре да ва ња на ко ји
ма се под се ћа вред но сти Ре пу бли ке. 

Ка са ци о ни суд је са сво је стра не оце нио да осу да на по ха ђа ње 
пре да ва ња о гра ђан ским вред но сти ма у при ме ни овог за ко на ни је про

75 За кон бр. 20101192 од 11. ок то бра 2010.
76 Цир ку лар но пи смо ми ни стра уну тра шњих по сло ва од 13. мар та 1991.
77 Де крет од 25. но вем бра 1999.
78 Пре су да Др жав ног са ве та од 27. ју ла 2001. Фонд за од бра ну му сли ма на пред 

су дом.
79 Обра зло же ње За ко на 20101192 од 11. ок то бра 2010. на зва ног и за ко ном за за

бра ну скри ва ња ли ца у јав ном про сто ру.
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тив на чла ну 9 Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма80. По пред став ци 
же не ко ја се по зи ва ла на чла но ве 8, 9 и 14 Кон вен ци је, Суд у Стра збу ру 
је дао за пра во Фран цу ској сво јом од лу ком од 1. ју ла 2014, сма тра ју ћи 
да „очу ва ње усло ва за су жи вот“ мо же оправ да ти та кво огра ни че ње, с 
пра вом узе то као „нео п ход но у јед ном де мо крат ском дру штву“81. 

Ова вр ста за ко но дав ства, без сум ње те шко ра зу мљи ва у ан гло
сак сон ским зе мља ма, ти пич на је за фран цу ски кон цепт ла и ци те та и уоп
ште ни је за су жи вот, то ли ко се чи ни ши ро ким кон сен зус у ве зи са тим 
пи та њем и у јав ном мње њу82 и ме ђу по ли ти ча ри ма83. Она се за сни ва 
на иде ји да се јав ни по ре дак, што је ши рок по јам фи ни је пре ци зи ран 
суд ском прак сом од кра ја XIX ве ка84 на о ва мо, не мо же огра ни чи ти на 
сво је по чет не кон сти ту тив не еле мен те ко ји су си гур ност, спо кој и јав но 
здрав ство. Уз из ве сну од ва жност, Др жав ни са вет је при знао по сто ја ње 
мо рал ног јав ног ре да, за бра њу ју ћи, у име људ ског до сто јан ства, ба ца
ње ке пе ца, „игру“ у ко јој су ипак уче ство ва ли од ра сли са гла сни љу ди не 
на но се ћи ште ту ни ко ме дру го ме85. За ко ном од 2010. пре у зет је да кле тај 
кон цепт јав ног ре да да би се за бра ни ло скри ва ње ли ца у јав ном про сто
ру, „про тив но иде а лу брат ства (…), ми ни мал ним зах те ви ма уљуд но сти 
по треб ним за дру штве не од но се (…) [а ко је представља] по вре ду по што
ва ња до сто јан ства лич но сти“86. Ово про ши ре ње мо рал ног кон цеп та јав
ног ре да ни је да ни је под ста кло де ба ту у ве зи са тзв. по врат ком „мо рал
ног ре да“87па ра лел но са про ши ре њем суд ске кон тро ле над дру штвом.

4.Закључнаразматрања
Чи ни се да се по след њих ме се ци ја вља де ба та око мо гу ћег про

ши ре ња за бра не но ше ња вер ских сим бо ла у шко ла ма и на уни вер зи тет
ске сту ден те. Је дан бив ши пред сед ник вла де је до бро ре зи ми рао ста ње 

80 Ка са ци о ни суд, кри вич но оде ље ње, пре су да од 5. мар та 2013.
81 Европ ски суд за људ ска пра ва пре су да S.A.S. про тив Фран цу ске, 1. јул 2014.
82 Пре ма два ис пи ти ва ња јав ног мње ња ко је је оба вио IFOP од ок то бра 2012. и мар

та 2013, 63% Фран цу за се из ја сни ло про тив но ше ња ма ра ме на ули ци, а 84% про тив 
но ше ња ма ра ме на при ват ним ме сти ма у ко ја за ла зи гра ђан ство .

83 За ко не из 2004. и 2010. Пар ла мент је усво јио са огром ном ве ћи ном.
84 Пр ви пут је де фи ни ци ја јав ног ре да да та за ко ном од 5. апри ла 1884.
85 Пре су да Др жав ног са ве та од 27. ок то бра 1995. Оп шти на Мор сан сир Орж (com

mu ne de Mor sang sur Or ge), до бро зна на свим сту ден ти ма пра ва.
86 Обра зло же ње За ко на ° 20101192 од 11. ок то бра 2010.
87 Тер мин ко ји се обич но ко ри сти да се обе ло да ни ме ша ње др жа ве у при ват не од

но се, нпр. при ли ком де ба те о за бра ни про сти ту ци је, коц ка њу у но вац, ле га ли за ци ји 
абор ту са итд.
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са да шњег за ко но дав ства и рав но те же ко ју је оно омо гу ћи ло : „ја сам 
про тив за бра не вер ских сим бо ла на уни вер зи те ту. За бра ни ли смо вео у 
шко ла ма да би смо за шти ти ли ма ло лет ни ке од од лу ка над ко ји ма не ма ју 
ути ца ја. Не ће мо про пи са ти на чин оде ва ња од ра сли ма сем ка да до во ди 
у пи та ње јав ну без бед ност, као што је то био слу чај са ин те грал ним 
ве лом“88. 

Пре по ми шља ња на по о штра ва ње по сто је ћог за ко но дав ног 
окви ра, по треб но је под се ти ти се да већ са да шње за ко но дав ство узро
ку је од ре ђе не про бле ме. За ко ни из 2004. и 2010, ко ји су би ли пред мет 
ши ро ког по ли тич ког кон сен зу са као што је прет ход но на ве де но, и ко ји 
су са успе хом про шли тест Европ ског су да за људ ска пра ва, су ко би ли 
су се већ та да са од ре ђе ним од ред ба ма ме ђу на род ног пра ва. 

Ко ми тет за људ ска пра ва ОУН је та ко 2012.89 об ја вио са оп ште
ње, при ме њу ју ћи члан 18. Пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма 
од 16. де цем бра 196690. Је дан уче ник Сик ко ји је но сио тур бан91 обра тио 
се по ме ну том Ко ми те ту, ко ји је оце нио да ње го во ис кљу че ње из ли це ја 
пред ста вља ло не сра змер но по сту па ње у од но су на по вре ду, с об зи ром 
да не по сто ји до каз да је окри вље ни тур бан мо гао по ре ме ти ти јав ни 
ред или да је пред ста вљао по вре ду со бо де све сти дру гих уче ни ка. И 
на кра ју по што је Ко ми тет за људ ска пра ва већ санк ци о ни сао Фран цу
ску због оба ве зе по зи ра ња за сли ку за лич ну кар ту92 от кри ве не гла ве, 
ве ро ват но је да би за кон из 2010. ко јим се за бра њу је ин те грал ни вео у 
јав ном про сто ру био сма тран за ко ном ко ји кр ши члан 18 Спо ра зу ма из 
1966, ако би при спе ла не ка пред став ка у том сми слу93. 

Фран цу ска је по са оп ште њу од 4. де цем бра 2012. до би ла шест 
ме се ци да из ме ни сво је за ко но дав ство, што она не на ме ра ва да учи ни, 

88 Ци тат Фран соа Фи јона (François Fil lon) у Ли бе ра сјон (Libéra tion), од 21. ја ну
а ра 2015.

89 Са оп ште ње бр. 1852/2008 oд 4. де цем бра 2012.
90 „ Сва ко има пра во на сло бо ду ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти; то пра во под

ра зу ме ва сло бо ду оста ја ња при сво јој или усва ја ња ве ро и спо ве сти или убе ђе ња по 
сво ме из бо ру, као и сло бо ду да по је ди нач но или у за јед ни ци са дру ги ма, јав но или 
при ват но, ис по ља ва сво је ве ро ва ње или убе ђе ње ве ро и спо ве да њем, оба вља њем об
ре да, по ха ђа њем слу жбе и на ста вом.“

91 Тај уче ник је био ис кљу чен из ли це ја 5. но вем бра 2004, по што су пре су ду по твр
ди ле све ин стан це управ них су до ва за кључ но са Др жав ним са ве том у пре су ди ко ју 
је до нео 5. де цем бра 2007.

92 Са оп ште ње бр.1876/2009 од 22. ју ла 2011.
93 У слу ча ју Ху дој бер га но ва (Hu doyber ga no va) про тив Уз бе ки ста на од 5. но вем

бра 2004, Ко ми тет је већ осу дио за бра ну но ше ња вер ске оде ће ко ја не по чи ва на 
де ло твор ној оправ да но сти ре ме ће ња јав ног ре да. 
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ста вља ју ћи до зна ња да је фран цу ско за ко но дав ство у скла ду са Европ
ском кон вен ци јом о људ ским пра ви ма94. С об зи ром на сво ју нео ба ве
зу ју ћу при ро ду, са оп ште ња Ко ми те та без сум ње не ће има ти ни ка квог 
деј ства на фран цу ско за ко но дав ство. Та ква си ту а ци ја ме ђу тим не ће до
при не ти да љем сми ри ва њу де ба те и лак шем стра ном схва та њу фран
цу ске кон цеп ци је ла и ци те та, с об зи ром да се оно при ка зу је са мо кроз 
сли ку при ну де. 

Ла и ци тет на фран цу ски на чин се из гра дио ма ло по ма ло на 
осно ву не ко ли ко су штин ских за кон ских тек сто ва, као што је за кон из 
1905, и суд ске прак се ко ја на сто ји да по стиг не по ми ре ње, у сва ком слу
ча ју по на о соб, ин ди ви ду ал них сло бо да и им пе ра ти ва јав ног ре да, око 
оп штег на че ла: „сло бо да је пра ви ло а по ли циј ско огра ни че ње из у зе
так“95. Ла и ци тет, ко ји на сто ји пре све га да за шти ти сва чи ја уве ре ња из
бе га ју ви ћи при ти ске дру гих ве ро ва ња, је на че ло за ко је би Фран цу ска 
хте ла да бу де уни вер зал но при зна то. Не ра чу на ју ћи бор бу за од ре ђе ну 
кон цеп ци ју људ ског до сто јан ства уз за бра ну но ше ња ин те грал ног ве ла 
(али мо же мо ли љу де те ра ти да бу ду сло бод ни ). По о штра ва ње ко је је 
уве де но за ко ни ма из 2004. и 2010. га, ме ђу тим, мо же ко шта ти де ла уни
вер зал ног при хва та ња.

94 Ци тат из Са оп ште ња ми ни стар ства спољ них по сло ва у Ле Мон ду (Le Mon de) од 
31. ја ну а ра 2013.

95 Вла дин ко ме сар Кор неј (Cor ne il le) у скло пу пре су де Др жав ног са ве та Бал ди 
(Baldy) од 10. ав гу ста 1917. 
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Summary
In the first part of the article, the authors describe the relation be

tween the church and state, and how it results on the freedom of religion, 
particularly through the display of religious symbols in public life. Religious 
symbols in public institutions, as well as the kind of dress are increasingly 
the subject of the case law before the national courts and the European Court 
of Human Rights. As an illustration it is given a number of the most charac
teristic and bestknown cases concerning this topic. The second part shows 
the place of the French Republic as the secular state. Then, the practice in 
France regarding the display of religious symbols in public institutions and 
wearing of clothing in public institutions and public spaces is analyzed.

Keywords: Religious symbols, church, European Court for Human 
Rights, case law, French Republic.




