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ОДНОСИДРЖАВЕИЦРКВЕ
УЕВРОПСКОЈУНИЈИ*

Сажетак
У овом ра ду аутор ана ли зи ра од но се др жа ве и цр кве у Европ

ској уни ји, као јед но од нај и стра жи ва ни јих пред ме та ове обла сти 
пра ва. У те о ри ји и на у ци углав ном се по ми њу три или че ти ри мо де ла 
од но са др жа ве и цр кве и вер ских за јед ни ца. У пр вом мо де лу, ус по ста
вље на је др жав на цр ква и њен по ло жај је умно го по вла шће ни ји не го 
дру гих при зна тих цр ка ва и вер ских за јед ни ца. Дру ги мо дел ка рак те
ри ше пот пу на одво је ност др жа ве и цр кве  се ку лар ни од нос. Тре ћи и 
евен ту ал но че твр ти мо дел су си сте ми за сно ва ни на пот пу ној са рад
њи ове две ин сти ту ци је. У јед ном мо де лу је реч о уго вор ном од но су 
др жа ве и цр кве, док у дру гом, цр ква и вер ске за јед ни це су сме ште не у 
оп шти прав ни си стем. 

Кључнеречи: Држава,Црква,верскезаједнице,Европска
унија,лаицитет,Устав.

1.Уводненапомене
Однос између државе и цркве је један од најкомплекснијих

предметанаучногпроучавања,ауједноиједаноднајистраживанијих
темауовојправнојобласти.Посебнојеинтересантанодноснарела
цијидржава црквауземљамаЕвропскеуније,гдесеодмахуочава
великаразноликостпримењенихметода.Начиннакојисутиодноси
структурисаниусвакојдржавипредстављарезултатисторијскихдога
ђајаинаслеђакојисукарактеристичнизасвакуземљу.

Питањедржавеицрквејепосталоетичкопитање,којејеиза
зваломногорасправаоположајукојицркваморадапредузимакада
сеговориоподручјуполитике.Крозисторијуодносдржавеицрквесе
честомењао,одпотпуногсавезништвадонајгорихнепријатељстава,

1 НаучнисарадникИнститутазаупоредноправо,Београд.
* Овајрад јенастаокаорезултатраданапројектуИнститутазаупоредноправо

„Српскои европскоправо–упоређивањеиусаглашавање“ (ев.број179031)који
финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвоја.
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алипретежносетајодносманифестоваоуглавномурелативнонеза
висномодносуједниходдругих,узнекуврстусарадње.

Самодносизмеђудржавеицркве,јенаразличитеначинере
гулисанууставима,односно,највишимактимаевропскихземаља,од
земаљагдепостојидржавнацркава,додржавагдејеистакнутострого
раздвајањедржавеицркве,усмислусекуларизма.Измеђуовихекс
трема,налазимосвеосталеземљеукојимасеседржавноцрквениод
носрегулишенаразличитеначине,путемуговорниходносаилидр
жавнимправнимактима,игденаступаодвајањеселементимаодноса
изаједничкограда.

Управнојнауципостојивеликибројразличитихтиповасисте
маодносадржавеицркве,мада,реалнобездрастичнихразликаиовом
приликомћесенавестисамонеколико,најрелевантнијихмодела.По
професоруGerhard Robbersуимамотриосновнатипасистемадржав
ноцрквеногправаи то: „Првиосновни типкарактеришепостојање
државнецрквеилидоминантнерелигије.Уоваквомсистемупосто
јетесневезеизмеђудржавневластиицркве(нпр.Енглеске,Данске,
Грчке,МалтеиФинске).Сдругестране,постојесистемизасновани
наидејистрогераздвојеностидржавеицркве (нпр.Француска,Хо
ландија,каоиИрска).Трећитипсадржиосновнураздвојеностдржаве
ицркве,истовременоприхватајућимноштвозаједничкихзадатака,у
чијемиспуњавањусуактивностидржавеицрквеповезане(нпр.Бел
гија,Пољска,Шпанија,Италија,Мађарска,Аустрија,балтичкеземље
иПортугал)“2.

По типологији инспирисаној радомпрофесора FrancisaMes
snera3,уодносудржавацрквамогусеуочитичетирикатегоријеодно
са,итосистемираздвајањакојисумањеиливишестриктни:тосузе
мљеукојимајенаглашенсекуларизамилиједноставносенепризнаје
ниједнацрква,нитиверсказаједница.Степенодвојеностиможебити
мањеиливишестриктан,алиниуједнојевропскојземљинемаапсо
лутног, тј. потпуног одвајањацркве од државе.Друга категорија би
биледржавегдејеуспостављенаидоминантнанационална(државна)
црква.Овецрквесуускоповезанесајавномполитикомидобијајузна
чајнафинансијскасредстваиподршкуодње(иакоофицијелноспада
уовукатегоријуангликанскацрква,каодржавнацрквауУједињеном

2 G.Robbers,„ДржаваицрквауЕвропскојунији“,уДр жа ва и цр ква у Европ ској 
уни ји (ур.G.Robbers),Правословнибогословскифакултет,Институтзатеолошка
истраживања,Београд2012,10.

3 ВидетиF.Messner,Dic ti on na i re du dro it des re li gi ons,CNRSéditions,Paris 2011.
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Краљевству,немаоваквефинансијскепривилегије).Трећивидодноса
државеицрквесеогледаутомештосуверске заједницепрепозна
теуправномоквиру,односноодносицркавасадржавомрегулисани
сууставом,законима,међународнимуговоримаилиинтернимспора
зумима.Овиправниактисуспецифичнизасвакуодтакопризнатих
верскихзаједницаионеимајувећиилимањистепенаутономијеуод
носунадржаву.Овајсистемсеуглавномодносиназемљеукојимасу
једнаилидверелигијепрвобитноуживалепривилегованистатус(нпр.
КонкордатсаСветомСтолицом)којисепостепенопроширионадруге
религије.Уопштеноговорећи,овисистемиподразумевајунеједнакост
утретмануизмеђуверскихзаједница,ускладусастепеном„препо
знавања“одстранедржавекојиимседодељује.Четвртакатегоријаби
билисистемикојипризнатеверскезаједницесмештајууопштиправ
ниоквир; свецркве супотпуно аутономнеу односунадржаву, али
подлежупосебномпоступкурегистрације;овисистемиподстичувећу
илимањусарадњуизмеђуцрквеидржаве.

По класификацији професора Fran ce sco Mar gi ot ta Bro glioa4
односе између државе и црквеможемоподелити на: а) односе суб
ординацијетј.подређености(гдејецркваподређенадржави,ачесто
сеназивадржавнацрква),б)односераздвојеностиив)односекоор
динације(честосеназивахибриднимоделилимоделсарадње).Ови
класичнимоделинепостојеучистомобликуикакоупрошлости,тако
иусадашњости,могусеуочитиразликеизмеђуоригиналногмоделаи
моделакојијепримењенуреалности.

ПолитикологMa u ri ce Bar bi er5 за однос државе и цркве, као
главномерилоузимауставноодређењеположајарелигије,такодау
Европскојунијиимамолаичке,квазилаичке,полулаичкеинелаичке
државе.

2.Државнацрквакаодоминантнимодел
уодносудржава-црква

Уовојгруписудржавеукојимапостојитзв.државнацрква,
односноједнацрквајепривилегованијауодносунаосталеверскеза
једнице.Међуовимдржавамаспадапресвега,Енглеска,Данска,Грч
ка,каоиМалтаиФинска.

4 Видети,F.MargiottaBroglio,„Ilfenomenoreligiosonelsistemagiuridicodell’Unio
neEuropea“,in:Re li gi o ni e si ste mi gi u ri di ci. In tro du zi o ne al di rit to ec cle si a sti co com pa
ra to,(ed.F.MargiottaBroglioet al.),Bologna1997,122.

5 M.Barbier,La laïcité,L’Harmattan,Paris1995,171200.
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2.1.Енглеска
УЕнглескојзваничнадржавнацрквајеЕнглескацрква(An gli

can Church).УправнимактимакаоштосуЗаконоправима(Billsof
rights)из1689.године,Законосуперматији(Act of Su pre macy)из1558.
годинеиЗаконоспоразуму(Act of Set tle ment)из1701.године,сенепо
среднорегулишеначинступањанапресто,начиннаслеђивања,каои
обавезекојесвакимонархморадаиспунидабибионачелуЕнглеске
иуједноиУједињеногКраљевства.То јевеомабитноизаинститу
ционализовануЕнглескуцркву,јерјемонархуједноиначелуцркве,
иаконеманисвештеничкиположај,нитисеодњегаочекујудаобавља
црквенерадње.Кентеберијскинадбискуп(Ar chbis hop of Can ter bury)је
формалноунајвишемсвештеномзвању,аданеприпадакраљевској
породици,ионпрактичноруководицрквом.

МонархмораобавезнодабудечланЕнглескецрквеизабрањен
мујебраксаособомкатоличкевероисповести.„Постојиупливдржа
ве уцрквенепроцедуреприликомдоношења аката, каоиприликом
именовањависокихцрквенихдостојанственика“6, такодабипостао
црквенизакон,актморадабудеприхваћенпрвоодстранеГенералног
СинодаЕнглескецркве,затимодстранеПарламентаиторезолуцијом
инакрајудасетимсагласиимонарх.Црквеноправонијесамоинтер
нискупправила,већравноправнидеодржавногправа.Изтогразлога
прописанјепосебнипоступакусвајањатаквихправнихаката.Наиме,
уПарламентупостојипосебанЦрквениодбор(Ec cle si a sti cal Com mit
tee)којиразматрапредлогезаконскихакатаЗаконодавногодбора(Le
gi sla ti ve Com mit tee)ГенералногцрквеногСинода,инакрајуупућује
начитањеуобапарламентарнадома.Уовлашћењамонарха,каовр
ховногпоглавараЕнглескецрквесемогуубројатиширокаовлашћења
заименовањависокихцрквенихдужносника(бискупаинадбискупа),
напредлогПрвогминистракојибираједногоддвакандидатакојему
доставиКраљевскакомисијазапредлагање.

ЈеданбројцрквенихвеликодостојникаимасвојеместууГор
њем домуПарламента,што указује на велику повезаност државе и
цркве,каоуосталомиупливцрквенеузаконодавнувласт.Постојеи
другачијамишљењакојасматрајудадванадбискупаидвадесетиче
тирибискупауДомуЛордованезаступајуинтересеЕнглескецркве,
већучествујуузаконодавнојактивностиисказујућисвојарелигијска

6 О.Николић,„СлободавероисповестиуУједињеномКраљевству“,Стра ни прав
ни жи вот,1/2015,72.
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илиморална становишта7. Од 2001. године свештенствоможе бити
изабраноуДомкомунаПарламентаУједињеногКраљевства.

Штосеосталихцркаватиче,онесетретирајукаодобровољне
организације,пазатоинемарегистрованихцркава.„Општиставје,да
црквеимајуистаправакаоидругадобровољнаудружењадасклапају
уговореипоседујуимовину,дадисциплинујусвојечиновникеичла
нове(користећиинтернетрибунале,уколикожеле)идаводесоцијал
наилидругадобротворна(иличаккомерцијална)предузећа“.8Нема
никаквогјавногфинансирањениЕнглескецркве,нибилокоједруге
цркве,алипостојеодређењепорескеолакшицезацркву.Енглескацр
квапоредорганизовањавенчања,сахранаиосталихверскихобреда,
организујеверскешколе(честофинансиранеодстранедржаве),апри
сутнајеиузатворскимобјектима,некимздравствениминституцијама
ивојсциУједињеногКраљевства.

2.2.Данска
Чланом 4.УставаДанске од 5. јуна 1953. године се изричито

прописуједаЕвангелистичколутеранскацрквајеНароднацркваикао
таква,требадабудеподржанаодстранедржаве.Уставомјепрописано
даиКраљкоји јеофицијелноначелузаконодавневласти(заједноса
парламентом)иизвршневласти,морадаприпадаЕвангелистичколу
теранскојцрквиДанске.Билојепредвиђенодоношењепосебногзакона
којимбисерегулисаостатусНароднецрквеупојединостима,алидо
данастакавзаконниједонет,каоуосталомнизаконскитексткојимби
серегулисалеосталеверскезаједницекојесуактивнеуДанској.Све
у везиНароднецркве је прописано сапарчлановаУстава, каои оп
штим законима, статутима и осталим подзаконским актима.Народна
црква„представљадвојство,будућида јеистовременодржавнацрква
сајавномобавезомдаобезбедидоступностуслугаиверскихфункција
Евенгелистичколутеранскевереидемократскаинституцијазавелику
већинуданскогнародасарепрезентативномлокалномсамоуправом...и
подређенајепарламентуиминистарствуцрквенихпослова“.9Какоједан

7 R.Ahdar, I. Leigh, „Is EstablishmentConsistentwithReligious Freedom“,McGill 
Law Jo ur nal,vol.49,Montreal2004,675.

8 D.McClean,„ДржаваицрквауУједињеномКраљевству“,у:Др жа ва и цр ква у 
Европ ској уни ји (ур.G.Robbers),Правословнибогословскифакултет,Институтза
теолошкаистраживања,Београд2012,291.

9 I.Dübeck,„ДржаваицрквауДанској“,у:Др жа ва и цр ква у Европ ској уни ји(ур.
G.Robbers),Правословнибогословскифакултет,Институтзатеолошкаистражива
ња,Београд2012,69.
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теоретичарсматра„уДанскојпостојивисокстепендржавнеконтроле
цркве,ипритомНароднацркваДанскенемасвојсинод,нијеправно
лицеинијеколективнотело“10.

Другеверскезаједницесурегулисаниприватнимправомињи
ховправнирежимјеидентичанкаоибилокогудружења.УДанској,
другеверскезаједницесуправнонезависнеиналазесеуприватном
власништву. Иако немају посебан правни статус, оне имају посеб
не везе са различитим јавнимвластима, каонпр.министромцркве
нихпословакојиодлучујеопитањимакојасеодносенаодобравање
бракова11.Законразликујетрикатегоријеовихзаједницаито:верске
заједницекојесупризнатеКраљевскимдекретом(нпр.баптисти,ме
тодисти, шведска црква, норвешка црква, итд.) и оне имају између
осталогмогућностдарегиструјурођењедеце,даспроводесклапање
бракова,алинемајуникакваправанајавно(државно)финансирање.
Другакатегоријаверскихзаједницајеонакојајерегистрованаиима
довољан број чланова, а чија црквена доктрина и верски обреди су
прихватљивипозаконимаДанске.Овеверскезаједнице (укојеспа
дајуосталехришћанскецркве,исламскезаједнице,будистичке,итд.)
могусамодавршесклапањебраковаалинеипријавуноворођенчади.
Утрећукатегоријуспадајуверскезаједницекојенемајуникаквофор
малнопризнајеуДанској.

2.3.Грчка
Почлану3.УставаГрчкеод1975.годинепреовлађујућарели

гијајеонакојупроповедаИсточноправославнацркваХриста.Пре
овлађујућарелигијајепојамкојиподразумевадајеправославнаве
роисповестзваничнадржавнарелигија(штоправнонеподразумева
доминантнијиположајуодносунаосталецркве,алиимајућиувиду
процентуалновеликибројверникаГрчкеправославнецркве,њенпо
ложајјесвакакопривилегованији),дајеправнолицејавногправа(то
сејошпризнајејудаизмуиисламскојцркви)идадржаваимапосе
банинтересзаГрчкуправославнуцркву,апритомененарушавајући
једнакостосталихвероисповести.ДржаваумногомефинансираГрч
куправославнуцрквуињенеактивности,доксепорескеолакшице

10 R.Sandberg,„ChurchstaterelationsinEurope:fromlegalmodelstoaninterdiscipli
naryapproach“,Jo ur nal od Re li gion in Euro pe,1(3)/2008,333.

11 I.Dübeck,„NonCovenantalCooperationofStateandReligioninDenmark“,in:Re
li gion and Law in Di a lo gue: Co ve nan tal and NonCo ve nan tal Co o pe ra tion bet we en Sta te 
and Re li gion in Euro pe,(eds.R.Puzaet al.),Peeters,Leuven2006,43.
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подједнако(барзаконски)примењујуподједнакоинаправославнуи
наосталецркве.

ГрчкаправославнацрквајенераздвојноповезанасаЦариград
ском васељенском патријаршијом и са свим другим православним
црквама.Цркваужива аутокефалност (проглашена1833. годинепод
управомкраљаОта)иподуправомјеСветогсинода,мадасунекецр
квенепокрајине(Крит,ДодеканезииСветаГора)удуховнојиуправ
нојнадлежностиВасељенскепатријаршије.

„Свисвештениканониутврђенинаседамвасељенскихсабора
(од325.до787.године),напомеснимсаборимаиодстранецрквених
отаца,билодасетичудогматскихилиуправнихпитања,потврђенису
Уставом“12.Окоовогпитањапостојинеслагањеизмеђуцрквеипоје
динихтеоретичарасаједнестранеивеликевећинеправнихтеорети
чарасадругестране,усмислудалијенекизаконскиакт,безобзирана
својпредмет,којидонесепарламентГрчкенеуставан,акојепротиван
свештенимканонима.Свакакобитребалопосматратиовајпроблем,у
смислупрописанихуставнихверскихслободаиправа(члан13.Уста
ва),акојанезадируустрогоцрквенествариипослове.

Уставчланом13.тачка2,експлицитнозабрањујепрозелитизам
иакосетачноненаводиштасеподразумеваподнедозвољенерадње,
апонормамакривичногправасматрасекривичнодело,штоје1993.
годинедовелодоједногоднајпознатијихслучајапредЕвропскимсу
домзаљудскаправауСтразбуру(Kok ki na kis про тив Грч ке,СеријаА
бр.260А)13.

3.Секуларизамкаодоминантнимодел
уодносудржава-црква

Уовугрупуспадајудржавекојеимајустрогураздвојеносту
односунацркву.Наравноовонетребабезусловносхватити,јердржа
васарађујесаверскимзаједницама,чакиихинанекиначинпомаже.
УоведржавеспадајуФранцуска,ХоландијаиИрска.

12 Ch.Papastathis,„ДржаваицрквауГрчкој“,у:Др жа ва и цр ква у Европ ској уни ји
(ур.G.Robbers),Правословнибогословскифакултет,Институтзатеолошкаистра
живања,Београд2012,54.

13 MinosKokkinakisпорођењуГркправославневере,каомладићјеприхватиовер
скоучењеЈеховинихсведока.Збогпрозелитизмајеупериодуод1938.до1986.го
динехапшенвишеодшездесетпутаиумногимслучајевимајезавршаваоузатвору,
гдејеодслужиовишемесечнезатворскеказне.Формулацијазабранепрозелетизмау
законодавствуГрчкесекосисаправомислободомвероисповести,којасепрописује
учлану9.Европскеконвенцијеољудскимправима.
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3.1.Француска
УУставу РепубликеФранцуске у првом члану се наводи да

јеФранцусканедељива,лаичка,демократскаисоцијалнаРепублика
идаосигурава једнакостпредзакономзасвеграђанебезобзирана
порекло,расуилирелигију.Овомформулацијомселаицитетистиче
несамокаоуставноначело,већисторијскигледано,ирепубликанско
начелокоје јесвојственозаовудржавуипредстављатемељодноса
државе према цркви, односно верским заједницама.Премафранцу
скојпракси,лаицитет јерезултатзаједничкеимплементацијечетири
принципа:слободесавести,једнакостиправасвихуверења,неутрал
ностидржавеираздвајањацркаваидржаве.Францускаједржавакоја
иманеутраланставпремарелигијиипремасвимверскимзаједницама
сеодносипотпуноједнако,алиованеутралностсезаустављаискљу
чивоујавномсектору,инеутиченаприватни.„Одлучитисезанеу
тралностнезначидадржавутребадаигноришерелигијскечињенице,
пачакиуРепублицикојајеодлаицитетанаправилаједанодсвојих
гранитнихстубова,какојеНаполеонназиваосвојавеликаостварења,
религиознифеноменникаднијепотпуноодсутан“14.ТеоретичарÉmi le 
Po u latсматрадараздвајањедржавеодцрквенијенеопходнозасеку
ларизамидајесамоуфранцускомслучајупостојаларадикалнаали
митскаидентификацијаизмеђуовадватермина.Онтакођепишеда
„постојеоноликолаичкихрежимаколикоиманационалнихситуација
уразличитимдржавама“15,другимречиманепостојијединственмо
делпотпунераздвојеностидржавеицркве.Лаицитетјенекипутбило
средствоспречавањауплитањарелигијеуполитичкиживот,апонекад
средствоборбепротивсвакогрелигијскогучења,штојекулминирало
законскимтекстомиз1905.године.„ДоношењемЗаконаод9.децем
бра1905. годинеФранцуска једефинитивноизашлаиздотадашњег
конкордативногрежимаверскихзаједница,дабиусвојиларежим,који
јеиданаснаснази,режимраздвајања,честоназиваногрежимсекула
ризма“16.Републикагарантујеслободновршењеверскихобреда,али

14 О.Николић,Ch.Tellier,„Религијскисимболиу јавномживотуунекимевроп
скимдржавама,сапосебнимосвртомнаФранцускуРепублику“у:Ре ли ги ја, по ли ти
ка, пра во(ур.ЈованЋирић,ВелиборЏомић,МирољубЈевтић),Институтзаупоред
ноправо,ПравославнаМитрополијаЦрногорско–приморска,Центарзапроучава
њерелигијеиверскутолеранцију,Београд–Будва,2015,597.

15 E.Poulat,Li berté, la i cité. La gu er re des de ux Fran ce et le prin ci pe de la mo der ni te,
EditionsduCerf/Cujas,Paris1987,215.

16 R.Jacques,„Lalibertéreligieuse“,Re vue in ter na ti o na le de dro it com paré,vol.46,
2/1994,630.
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непризнаје,неплаћаилисубвенционишениједнуверскузаједницуи
онесудеоприватногсектора.

Француска,збогнекихисторијскихдогађаја,немајединствени
системрегулисањарелигија,такодасеунекимпрекоморскимтерито
ријама17,примењуједругачијисистемувезизаступљенихверскихза
једница.ДепартманиДоњеРајне(BasRhin),ГорњеРајне(Ha utRhin)
иМозела(Mo sel le)18суиданасуређениКонкордатомкојису1801.го
динепотписалиНаполеонБонапарта (у томмоментуПрвиКонзул),
иПапаПијеVII,којимдржавапризнајечетириверскезаједнице:Ри
мокатоличкуцркву,Лутеранскуцркву,Реформистичкуцрквуијевреј
скузаједницуипружаимфинансијскасредствазањиховофункцио
нисање.Иаконепостојијавнофинансирањеверскихзаједница,закон
небраниодређенуфинансијскупомоћ,нарочитоприликомобновеи
одржавањаверскихобјекатаизграђенихпре1905. године (уосталом
државајеивласниктихобјекатакоје јеспровеланационализацијом
још1789.године,адорадилакаснијимзаконима),затим,издвајањеза
платесвештеникакојирадеуболницама,војсцииболницама,аипо
стојеодређенепорескеолакшицезаверскаудружења.

3.2.Холандија
Холандијаимарежимодвојеностидржавеодцркве,иакоовај

принципникаданијеформулисануУставуилибилокомдругомзако
ну.Овоначелоодвојеностинезначинепријатељскиставпремарели
гијамаинеискључујесарадњудржавеиверскихзаједницаиморасе
тумачитиускладусаначеломнеутралностидржавеислободеверои
сповести.

Данаснепостојиниједанзаконскитекстоцрквамаилиоре
лигији, алидо 1988. годинепостојао је Законоцрквама, донет још
1853.године,чијијеглавнициљбиодасеосигурааутономијацркве,
односнослободаунутрашњеорганизацијецркве.Семтогаовајзакон
нијеимаонекивећизначајивишејеслужиозасмиривањенапетости
измеђупротестанатаикатолика.

17 НаострвуМајот(Mayot te)уИндијскомокеанудо2011.године,субилиприме
њиваниодређениелементиисламскогправа,конкретнопородичногправа,саправо
суднимфункцијамаповеренимкадији.Законод1905.сенепримењујениуГуyане.

18 ТосудепартманикојејаНемачкаимперијаанектирала1871,икојисупоново
посталидеоФранцускетекпослеПрвогсветскограта,тесенањихнијеодносио
законораздвајањуцрквеидржавеиз1905.год.патакодасуцрквефинансијски
потпомогнутаодстранедржаве.
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Верскезаједниценемајуникаквуулогуусекуларнојвластиу
Холандији.Тобибилоусупротностисараздвајањемцрквеоддржа
ве.Непостојепредставничкателаукојимацрквеимајузагарантова
номесто,иликојесурезервисанезапредставникеодређенихверских
заједница19.ЧакјеУставупериодуизмеђу1848.и1887.годинеизри
читобраниосвештенствупоседовањемандатауПарламенту,док за
општинскесаветеЗаконоопштинамајеимаосличнузабрану,којаје
укинутатек1931.године.Данаснепостојиниједназаконскаодредба
којабибраниласвештенимлицимабилокојиначинполитичкоганга
жовања.Такођенепостојиниједанзаконскитексткојибиомогућавао
даједнаверсказаједницаиманекивидконтроленаддругомверском
заједницом.Иначе,верскезаједницемогубитиорганизованекаоцр
кве (хришћанскецркве),амогуикаоудружењаифондацијешто је
посебнокарактеристичнозанехришћанскеверскезаједнице.Мадасу
црквеслободнедапојединеобластисвогделовањаорганизујунеза
висно,чињеницаједапостојидугатрадицијаорганизовањадруштве
них,културнихиобразовнихделатностиувидуобичнихудружењаи
фондацијаутемељенихнавериилиуверењу,итеорганизацијемогу
битиумањојиливећојмериповезанесацрквом,атавезаможебити
формализованастатутимаипрописима,аверскиидентитетимјеза
штићенГрађанскимзакоником20.Црквеиверскезаједницесеуглавном
финансирајупутемдонацијасвојихследбеника.Државазваничноне
финансираверскеактивности,алиупраксиимадостаизузетака(нпр.
изградњаверскогобјектамањинскеверскезаједнице).Свештеникеу
армијиизатворима,државаупотпуностифинансираусмислуомогу
ћавањаслободевероисповестисвакогпојединца.Верскешколеимају
иститретманкаоидржавнешколе.Оодржавањуипоправкамавер
скихобјеката,сестарајуверскезаједнице,семкадасутиобјектиод
културногзначајаипредстављајуспоменикекултуре,итадасуфинан
сијскипотпомогнутиодстранедржаве.

4.Односсарадњекаомоделодносадржава-црква
Уовунајбројнијугрупуспадајусведржавекојесеналазеизме

ђумоделаодвојеностиодцрквеимоделадржавнецркве.Измеђусвих
19 S.vanBijsterveld,„ReligionandtheSecularStateintheNetherlands“,in:Re li gion 

and the Se cu lar Sta te(eds.J.MartinezTorron,W.ColeDurham),TheInternationalCenter
forLawandReligionStudiesBrighamYoungUniversity,Washington,D.C,2010,532.

20 S.vanBijsterveld,„ДржаваицрквауХоландији“,у:Др жа ва и цр ква у Европ ској 
уни ји (ур.G.Robbers),Правословнибогословскифакултет,Институтзатеолошка
истраживања,Београд2012,337.
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овихдржавапостојевеликеразликеуодносудржавацрква,алимогу
сеназретидвеподгрупеитоонекојеинсистирајувишенауговорном
(честоисторијском)односудржавеицркве(разниконкордати)ионе
државекојецрквусмештајууопштиправниконтекст.Упрвуподгру
пубиспадалеНемачка,Италија,Шпанија,Португал,итд.,докудругој
подгрупибибилеМађарска,Белгија,Словачка,Румунија,итд.

4.1.Немачка
Положај цркве и верских заједница уНемачкој је регулисан

Основним законом (Уставом), законским актима на савезном нивоу,
каоиуставимаидругимактимафедералнихјединица(Länder).Однос
премацрквијеразличитодједнефедералнејединицедодруге,апо
стојеизнатнеразликеуодносунасавезниниво.Двенајвећеверскеза
једницесуРимокатоличкацркваиЕвангелистичкацрква,ионесадр
жавом(какосавезном,такоисаLänderима)имајупотписанеконкор
дате.„Уоквируевропскихсистемимаодносацрквеидржаве,Немачка
сеусвомприступудржизлатнесрединеизмеђупостојањадржавне
цркве и строге одвојености цркве и државе, тако даОсновни закон
прописујесистемпокомесуцркваидржавараздвојени,докистовре
менопостоји уставомобезбеђени облик сарадњеизмеђу двеинсти
туције“21.Овакваинституционализованасарадњадолазидоизражаја
упризнавањуверскимзаједницамастатускорпорација јавногправа,
коједодушенисуукљученеудржавнуадминистрацију,алиимајупре
рогативеправноглицаиутомсмислуимајуијавнаовлашћења.Однос
државеицрквесезаснивананачелиманеутралности,толеранцијеи
паритета.Политиканеутралностидржавепремацрквама значи, пре
свегаданепостојидржавнацрква,каоидадржавасенемешаниу
једнуактивностцркве(црквауживапотпунуслободурадаиоргани
зације).Подтолеранцијомсесматрададржаванепристраснопристу
паиопходисепремасвимцрквама.Начелопаритетаподразумевада
државаједнакотретирасвецрквеиверскезаједнице.Окосницеправа
којесеодносинацрквесу:статутјавноправнихкорпорацијазацркве,
версканаставаујавнимшколама,теолошкифакултетиунутардржав
нихуниверзитета,црквенаактивностувојсциизатворскимустанова
ма,црквенипорезидржавнесубвенцијеверскимзаједницамаинајзад
уставнагаранцијасамоопредељењацркаваирелигије22.

21 G.Robbers,209.
22 F.Messner,„LedroitdesreligionsdansuneEuropeinterculturelle“,Re vue Hermès, 

CNRS Edi ti ons,2324/1999,59.
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Црквени порез је традиционално део немачког права још од
деветнаестогвека,наравноуразличитимформамаипредстављаида
насглавниначинфинансирањацркава.Црквенипорезсезаснивана
начелуприпадности,тесвакипорескиобвезникједужандаплаћадео
својихприходаверскојзаједницикојојприпада.Порезприкупљадр
жавауимеверскеорганизацијеипојединацсејединоможеослободи
тиовогпорезауколикопреддржавнимвластимаизјавидајенапустио
црквуидавишенијењенприпадник.Државацрквамадајеиодређене
субвенције,каоинекаослобађањаодплаћањапорезааупотпуности
финансирасвештеналицауармијиизатворскимустановама.Држава
финансираверскунаставуушколама,којенијеобавезно,теуколико
нежеледецисеобезбеђујесекуларнанастава.

4.2.Мађарска
МађарскиУстав(Основнизакон)од1.јануара2012.годинени

јемногопромениодотадаважећиодносдржавеицркве,атојеинси
стирањенанеутралностидржавепремарелигији.Устав,измеђуоста
лог,проглашававерскуслободу,раздвајањедржавеицркве,црквену
аутономијуинаводидадржаваморадасарађујесацрквамазазајед
ничкециљеве,каоидаћестатусцрквеиверскихзаједницабитирегу
лисанорганскимзаконом.„Неутралностсеможевидетикаоосновни
принципкојимседржаваруководисвојимодносимасаверскимзајед
ницамаидругимидеологијама...државанесмебитиинституционал
ноповезанасабилокојомцрквомиливишецркава“23.

НовиЗаконослободисавестиивероисповести,каоиправном
статусуцркаваиверскихзаједницајеувеорелативноригиднеусло
везадобијањестатусацркве(наравноовоневажизатрадиционалне
иисторијскипризнатецркве)24.Пресвегацркваморадаактивноде
лује двадесет година уМађарској или 100 година намеђународном
нивоу,даиманајмање1.000регистрованихчланова,каоидабудуис
пуњенијошнекизахтеви,међукојимапосебнодоминираусловкоји
парламенту даје дискреционо право над регистрацијом цркве25.Ове

23 B.Schanda,„ДржаваицрквауМађарској“,у:Др жа ва и цр ква у Европ ској уни ји
(ур.G.Robbers),Правословнибогословскифакултет,Институтзатеолошкаистра
живања,Београд2012,184.

24 Католичка, Реформска, Лутеранска, Православна, Унитарна, Евангелистичка,
итд.,укупно14цркава,акаснијесупридодатејош18новихцркава

25 R.Uitz,„Hungary’sNewConstitutionandItsNewLawonFreedomofReligionand
Churches:TheReturnoftheSovereign“,Brig ham Youn Uni ver sity Law re vi ew,931,Pro
vo2012,964.
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признатецрквеуживајувећебенефиције,каоштосупорескоослобо
ђење,субвенцијеифинансијскапомоћзаодржавањеобјеката,право
навласништвонадземљиштем,правоуправљањаидржавнефинан
сијскепомоћиобразовнимустановама,итд.Државнеиверскешколе
суизједначенеуправимаифинансијскојпомоћидржаве,аназахтев
родитељаиудржавнимшколамасеможеорганизовативеронаука.

5.Закључнаразматрања
КадапогледамоодносдржавауЕвропскојунијипремарелиги

ји,односнопремацрквамакојепостојенањиховојтериторији,долази
модозакључка,данепостојиапсолутнаподударностизмеђудржава
поовомпитању.Свакадржаваимасвојспецифичанодноспремацр
кви,штојесвакакопродукттрадиционалногместацрквеудржавикао
иисторијскогодносаоведвеважнеинституције.Данаснепостојидр
жаваукојојјерелигијазабрањена,илиукојојсуцрквеуизузетнопот
чињеномстању,каонидржавеукојојцркваињенивеликодостојници
водедржавнуполитику.Свиодносисуизраженикрозтананеразлике
инијансеуодносимадржава црква,такода јеопштизакључакда
државачинимногестваризаодржавањеактивностисамецркве,апре
свегазасамуслободувероисповести,алидацркваморадасеповинује
уставуиосталимзаконскимактимадотичнеземље,уколикожелида
егзистиракаодруштвеничинилац.Тобимождаибилонајбољереше
њедасесвимрегистрованимверскимзаједницамаомогућинесметани
радсасвојимподаницимауоквирутачноутврђеногместаууставном
иполитичкомсистемудржаве.
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Summury
In this paper, the author offers an overview of the relations be

tween the state and the church in the European Union, as one of the most 
researched subjects of this area of law. In theory and in science, there are 
three, or maybe, four models of relations between the state and the church 
and religious communities. In the first model, a state church is established 
and its position is more favorable than other recognized churches and re
ligious communities. The second model is characterized by the complete 
separation of the state and the church  secular relationship. The third and 
possibly the fourth model are systems based on the full cooperation of these 
two institutions. In one model, it is a contractual relationship between the 
state and the church, while in another, the church and religious communi
ties are placed in the general legal system.
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