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Кључнеречи: сло бо да ве ро и спо ве сти, ауто но ми ја цр кве, рад
ни од нос.

1.Уводнаразматрања
Сло бо да ве ро и спо ве сти пред ста вља јед ну од основ них људ

ских сло бо да, про кла мо ва ну у пр вој ге не ра ци ји пра ва у окви ру си сте
ма ти ке људ ских пра ва и сло бо да. Га ран то ва на у ни зу до ку ме на та, сло
бо ду ве ро и спо ве сти не тре ба раз у ме ти са мо као ин ди ви ду ал но пра во, 
већ пра во ко је се ужи ва у за јед ни ци са дру ги ма.2 На тај на чин, сло бо да 

1 Ис тра жи вач при прав ник у Ин сти ту ту за упо ред но пра во у Бе о гра ду; jo va na.ra
jic @li ve.com.

2 В. Ђу рић, „Сло бо да ве ро и спо ве сти и прав ни су бјек ти ви тет цр ка ва и вер ских за
јед ни ца у европ ским зе мља ма“, Страниправнижи вот, 1/2012, 28.
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ве ро и спо ве сти оства ру је сво ју свр ху је ди но кроз ужи ва ње са дру ги ма, 
па је по гре шно ову сло бо ду ве зи ва ти ис кљу чи во за ин ди ви дуе, иако 
је не сум њи во да је ова сло бо да ин ди ви ду ал ног ка рак те ра и да са мо 
по је ди нац ве ру је и вр ши вер ске об ре де. Сло бо да ве ро и спо ве сти има 
две ком по нен те, под ра зу ме ва пра во на сло бо ду ис по ве да ња и јав ног 
вр ше ња ве ре и пра во на фор ми ра ње вер ских удру же ња.3 У том сми
слу, Европ ски суд за људ ска пра ва сма тра да сло бо ду ве ро и спо ве сти из 
чла на 9. Кон вен ци је тре ба ту ма чи ти у кон тек сту чла на 11. ко ји пред
ви ђа сло бо ду удру жи ва ња.4 Је ди но та ко ће вер ник, по ми шље њу су да, 
би ти у при ли ци да сло бод но ис по ве да ве ру у за јед ни ци са дру ги ма, да 
се не сме та но удру жу је и осни ва вер ске за јед ни це, без ме ша ња др жа ве, 
што у осно ви под ра зу ме ва сло бо ду ве ро и спо ве сти.

С дру ге стра не, се ку лар ност др жа ве под ра зу ме ва пра во цр кве 
на са мо стал но ор га ни зо ва ње и ауто но ми ју. Соп стве на ор га ни за ци ја 
зна чи да цр ква ус по ста вља свој си стем ко ји функ ци о ни ше по пра ви
ли ма ко је она са ма од ре ди. Под па тро на том цр кве осни ва ју се шко
ле, бол ни це и дру ге уста но ве ко је сво јим функ ци о ни са њем тре ба да 
до при не су очу ва њу ин те гри те та цр кве. Ње ном очу ва њу до при но се 
све ште на ли ца ко ја кроз слу же ње слу жбе, од но сно ми се, ча со ве ве
ро на у ке ши ре уче ње ко је цр ква при по ве да. И не са мо то, њи хов на
чин жи во та мо ра би ти у скла ду са ка но ни ма цр кве. То се са пра вом 
оче ку је од ли ца ко ја пред ста вља ју део цр кве не ор га ни за ци је, али да 
ли се то мо же и мо ра оче ки ва ти од ла и ка ко ји за сни ва ју рад ни од нос 
у уста но ва ма ко је се осни ва ју под па тро на том цр кве? Да ли тре ба да 
се раз ли ку је рад ни од нос ле ка ра у цр кве ној и у др жав ној бол ни ци? И 
мо же ли све тов но ли це би ти от пу ште но из ре ли гиј ских раз ло га иако 
по се ду је зна ње и спо соб но сти за кон кре тан по сао? Ово су не ка од пи
та ња на ко је је по треб но да ти од го вор, због че га је про у ча ва ње ове те
ме од из у зет не ва жно сти. Ка ко је пи та ње рад них од но са не све ште них 
ли ца у уста но ва ма ко је осни ва цр ква у Ср би ји у раз во ју, од зна ча ја 
ће би ти упо зна ти се са ре ше њи ма дру гих зе ма ља уз по моћ упо ред но
прав ног ме то да.

2.Црквакаопривреднисубјектипослодавац
Цр ква и вер ске ор га ни за ци је ни су при вред ни су бјек ти у пра

ву Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, до зво ље но им је да, осни ва ју ћи дру ге 
су бјек те, вр ше при вред ну де лат ност. У пра ву Европ ске уни је, цр ква 

3 В. Ди ми три је вић, М. Па у но вић, Људскаправа, Бе о град 1997., 176.
4 В. Ђу рић, 29.
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и вер ске за јед ни це ис кљу че не су из оп штег прав ног ре жи ма.5 Раз лог 
за то тре ба тра жи ти у при ро ди по сто ја ња цр кве ко ја ука зу је на њен 
не про фит ни ка рак тер, као и у сим бо лич ном зна че њу по је ди них пи та
ња у ве зи са функ ци о ни са њем цр кве. У упо ред ном пра ву, при вред на 
де лат ност цр кве уре ђе на је за ко но дав ством ко јим се уре ђу је њен по ло
жај, уз сход ну при ме ну при вред но прав них про пи са. Иако по ста вља ју 
огра ни че ња, та кви про пи си вр ло че сто са др же по вла сти це по ре ског 
ка рак те ра. Да кле, тен ден ци ја је да де лат ност цр ка ва, вер ских ор га ни
за ци ја и прав них ли ца ко је оне осни ва ју бу де ре гу ли са на ауто ном ним 
ак ти ма. Та кве пре тен зи је отва ра ју пи та ње оправ да но сти та квог ре гу
ли са ња, узи ма ју ћи у об зир да цр ква има пра во да се на тр жи шту ра да 
по ја ви као би ло ко ји дру ги по сло да вац од но сно при вред ни су бјект, те 
би по пра ви ли ма тр жи шне кон ку рен ци је тре ба ло да ва жи исти трет
ман за све. 

Устав Ре пу бли ке Ср би је про кла му је се ку лар ност, те др жа ва и 
цр ква пред ста вља ју одво је не сфе ре.6 Овај прин цип под ра зу ме ва пот
пу ну одво је ност, ор га ни за ци ју и де ло ва ње др жа ве и цр кве, док је ауто
но ми ја цр ка ва бли же уре ђе на За ко ном о цр ква ма и вер ским за јед ни
ца ма, у да љем тек сту ЗЦВЗ7. На ве де ни про пис уста но вља ва си стем 
ко о пе ра тив не одво је но сти,8 про пи су ју ћи мо гућ ност цр кве да се ба ви 
при вред ном де лат но шћу. У чла ну 26. на зна че но је да цр кве и вер ске 
за јед ни це мо гу да оба вља ју при вред ну и дру гу де лат ност на на чин и 
у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју ту де лат ност. Пре ма то ме, ЗЦВЗ 
са мо на чел но пред ви ђа пра во на при вред ну де лат ност, оста вља ју ћи 
по себ ним про пи си ма да уре де бли же усло ве за њи хо во оба вља ње за 
све су бјек те, па и за цр кву. Сма тра мо да та кво ре ше ње ни је пра вил но, 
већ је по треб но до не ти но ви за кон ски оквир или до пу ни ти сле де ћи ко
ји ће са др жа ти бли же усло ве под ко ји ма би цр кве и вер ске за јед ни це 
мо гле да оба вља ју не ку при вред ну де лат ност, с об зи ром на све осо бе
но сти цр кве као ен ти те та и у скла ду са свр хом по сто ја ња цр кве. Та ко
ђе, за кон би мо рао да пред ви ди ко ји су то слу ча је ви ко ји оправ да ва ју 
упли та ње цр кве у при вред ну сфе ру и при ви ле го ва ни по ло жај ко ји је 
осло ба ђа пла ћа ња по ре за. Има ауто ра ко ји сма тра ју да за кон ско пра во 
из чла на 26. за пра во пред ста вља уоби ча је не при хо де цр кве од вер ске 

5 В. Ђу рић, М. Тр на вац, „При вред на де лат ност цр ка ва и вер ских за јед ни ца“, Стра
ниправниживот, 3/2018, 90.

6 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Службенигласник РС, бр. 98/2006 , члан 11. 
7 За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, СлужбенигласникРС, бр. 36/2006.
8 В. Ђу рић, М. Тр на вац, 98.
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ли те ра ту ре и ре ли гиј ских ре кви зи та ко ји се про да ју у ко мер ци јал ним 
де ло ви ма вер ске за јед ни це.9

Про бле ма ти ка оба вља ња при вред не де лат но сти од стра не цр
кве и вер ске за јед ни це по чи ње од прав не пра зни не у на шем за ко но
дав ству, ко је про пу шта да де фи ни ше прав ни по јам цр кве, на шта са 
пра вом ука зу ју ауто ри.10 За кон о при вред ним дру штви ма11 при мар ни је 
за кон ка да је оба вља ње при вред не де лат но сти у пи та њу. Про пис са др
жи од ред бе о осно ва њу, ор га ни за ци ји и де ло ва њу при вред них дру шта
ва и пред у зет ни ка, али ка ко цр ква и вер ске за јед ни це ни су ни ти јед но 
ни ти дру го, по ста вља се ши та ње њи хо вог прав ног су бјек ти ви те та ко ји 
ће од ре ди ти и њи хо во ме сто у при вред ном жи во ту Ср би је. ЗЦВЗ пред
ви ђа да цр кве и вер ске за јед ни це има ју свој ство прав ног ли ца уко ли
ко су ре ги стро ва не у скла ду са за ко ном. Пре ма то ме, ни је до вољ но 
са мо осно ва ти вер ску за јед ни цу, већ је упис у ре ги стар оба ве зан јер 
има кон сти ту тив но деј ство. С дру ге стра не, иако сти ца ње про фи та ни
је свр ха оба вља ња де лат но сти цр ка ва и вер ских ор га ни за ци ја, оно је 
са став ни део оба вља ња при вред не де лат но сти. Због то га не ки ауто ри 
сма тра ју да цр кве и вер ске ор га ни за ци је тре ба увр сти ти у не про фит на 
гра ђан ска дру штва у сми слу ком па ниј ског пра ва.12 

Осни ва ју ћи уста но ве ко је за сни ва ју рад ни од нос са ли ци ма ко је 
за по сле ње тра же, цр ква и вер ска ор га ни за ци ја се по ја вљу ју у уло зи по
сло дав ца. На тај на чин мо ра ју да се упо зна ју са по ли ти ком по сло ва ња 
ко ја ва жи за по сло дав це, од но сно за прин ци пе ко ји ва же у рад ном пра ву, 
а је дан од њих је и за бра на дис кри ми на ци је.13 У Ср би ји се цр ква још увек 
ни је на шла на тр жи шту ра да. Уста но ве ко је осни ва и де лат ност ко ју вр ши 
тре ба ло би да бу ду у скла ду са ње ном не про фит ном уло гом у дру штву, 
што јој да је мо гућ ност за по ре ске по вла сти це. Ка ко по сто ји прав на пра
зни на у ЗЦВЗ, не ки ауто ри упу ћу ју на За кон о удру же њи ма ка да је оба
вља ње при вред не де лат но сти цр ка ва у пи та њу, на гла ша ва ју ћи да цр ква 
као не про фит на ор га ни за ци ја мо же оба вља ти де лат ност ма њег оби ма и 
под усло вом да је она пред ви ђе на ње ним ста ту том, у скла ду са ста ту тар
ним ци ље ви ма као и да је оба вља ње та кве де лат но сти нео п ход но упра во 

9 Д. Гу јан чић, „На че ло све тов но сти др жа ве у Ср би ји“, Политичкаревија, 4/2012, 15.
10 В.Ђу рић, М.Тр на вац, 99.
11 СлужбенигласникРС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. за кон, 5/2015, 44/2018 

и 95/2018.
12 В.Ђу рић, М.Тр на вац, 100.
13 J. Walt man, „Church auto nomy, se xu al ori en ta tion, and em ployment po licy in Bri tain: 

a le gi sla ti ve hi story of em ployment pro vi si ons of the equ a lity act 2010“, Политикологија
религије, 1/2013, 173.



ЈованаРајићЋалић

745

ра ди оства ри ва ње тих ци ље ва.14 Ова ко схва ће на, при вред на де лат ност цр
ка ва и вер ских за јед ни ца тре ба да пред ста вља из у зе так, а на ше пра во не 
са мо да не са др жи пре ци зне усло ве о оба вља њу при вред не де лат но сти 
цр ка ва и вер ских ор га ни за ци ја, већ пот пу но про пу шта да уре ди на чин 
осни ва ња прав них ли ца од стра не цр кве и на чин њи хо вог фук нци о ни са
ња рад них од но са уну тар истих. 

3.Радниодноссветовнихлицауупоредномправу
Рад но пра во пред ста вља гра ну пра ва ко ја се у прак си до ди ру је 

са пра ви ли ма дру гих гра на, за ла зе ћи че сто у сфе ре са дру га чи јим пра ви
ли ма. За пра во је по себ но ин те ре сант но уочи ти спе ци фич но сти рад ног 
од но са ли ца ко ја ра де од ре ђе не по сло ве уну тар цр кве не ор га ни за ци је. 
Ра ди се о све тов ним ли ци ма у ши рем сми слу, по пут ле ка ра и ме ди цин
ских се ста ра ко ји ра де у цр кве ним бол ни ца ма, му зи ча ри ма у цр кве ним 
хо ро ви ма и слич но. Да кле, то ни су ли ца ко ја су део цр кве не хи је рар
хи је у стро гом сми слу ре чи по пут све ште ни ка. Спе ци фич ност по сто ји 
јер цр ква при по ве да уче ње у ду ху сво је ве ре, ко је је пра ће но ко дек сом 
по на ша ња, обла че ња и уоп ште на чи ном жи во та. Мо же мо ре ћи да је на 
не ки на чин у ова квим си ту а ци ја ма рад но пра во у слу жби цр кве ног пра
ва на са мо о пре де ље ње. По ста вља се пи та ње да ли ће ва жи ти пра ви ла и 
прин ци пи рад ног пра ва ко ји ва же за све за по сле не уну тар гра ни ца јед не 
др жа ве или ће цр кве ни по сту ла ти де ро ги ра ти те прин ци пе. 

С јед не стра не, пра во на са мо о пре де ље ње да је пра во цр кви да 
рад но пра во при ла го ди ин те ре сним рад ним усло ви ма и да оба ве зе свих 
сво јих за по сле них при ла го ди ор га ни за ци ји од но сно стан дар ди ма вер
ске ор га ни за ци је. Та ко, за по сле ни ко ји ра де за цр кву у Не мач кој има ју 
по себ ну оба ве зу ло јал но сти.15 И не са мо то, вер ска ор га ни за ци ја има 
пра во да утвр ди са др жај те оба ве зе у скла ду са на че лом bonafides. За
по сле ни у тој др жа ви ко ји ра де за цр кву или вер ску ор га ни за ци ју су 
оба ве зи да пот пи шу обе ћа ње ло јал но сти, уче њу и мо рал ним стан дар
ди ма у сво јим уго во ри ма о ра ду, што пред ста вља основ њи хо вог рад ног 
ан га жо ва ња. При ме ра ра ди, сход но нај ви шем ак ту ка то лич ке цр кве у 
Не мач кој, за по сле ном сле ди от каз уко ли ко за кљу чи но ви брак на кон 
раз во да.16 Исто та ко, због оба ве зе ло јал но сти, цр ква и вер ске ор га ни за
ци је у Не мач кој има ју пра во да от ка жу рад ни од нос за по сле ном ка да 

14 В.Ђу рић, М.Тр на вац, 102.
15 G. Rob bers, „Church auto nomy in the Euro pean Co urt of hu man rights – re sent de ve

lop ments in Ger many“, Journaloflawandreligion, vol. XXVI, 3.
16 Ibid.
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је њи хов ви зу ел ни иден ти тет или по на ша ње у јав но сти су прот но оно
ме што цр ква при по ве да. На тај на чин су и рад ни су до ви у Не мач кој у 
не згод ној по зи ци ји ка да тре ба да од лу чу ју о ова квим спо ро ви ма. Мо
ра ју во ди ти ра чу на о пра ви ли ма вер ске ор га ни за ци је, на ко ји ма гра де 
кре ди би ли тет, узи ма ју ћи у об зир и уче ње о мо ра лу и ве ри и стан дард 
по на ша ња ко ји се оче ку је од за по сле ног ко ји ра ди под па тро ном цр кве 
или вер ске ор га ни за ци је. На не ки на чин, цр ква је ство ри ла свој си стем 
рад них од но са у Не мач кој, што не чу ди уко ли ко узме мо у об зир да цр
ква за по шља ва 1.500.000 љу ди и дру ги је по сло да вац на кон др жа ве.17 О 
ути ца ју цр кве го во ри и по да так да је Фе де рал ни суд Не мач ке сма трао 
за ко ни тим от каз уго во ра о ра ду за по сле ном ко ји га је до био јер је јав но 
по др жа вао абор тус. Слу чај Rommelfanger v.Germany по стао је је дан 
од нај по зна ти јих у Не мач кој јер је имао као епи лог пре ва гу ре ли гиј
ских раз ло га у по љу рад ног пра ва.18 Rommelfanger, по стру ци док тор у 
ка то лич кој цр кви, се у јед ном те ле ви зиј ском го сто ва њу јав но за ла гао 
за сло бо ду абор ту са, не ги ра ју ћи ис прав ност су прот ног ста ва ко ји при
по ве да ка то лич ка цр ква. Сма тра ју ћи да је за бра на абор ту са по сле ди ца 
не ху ма них схва та ња цр кве и за ста ре лог раз ми шља ња, Rommelfangerје 
до био оба ве ште ње о от ка зу, о ко ме је од лу чи вао Фе де рал ни рад ни суд 
Не мач ке и Европ ски суд за људ ска пра ва. Су до ви су за у зе ли став да је 
от каз оправ дан јер је док тор по ме ну том ре то ри ком угро зио кре ди би ли
тет и уче ње на ко ји ма се ка то лич ка цр ква те ме љи. Су до ви су сво ју пре
су ду те ме љи ли на пра ву цр кве и цр кве не ор га ни за ци је на са мо о пре де
ље ње, што јој омо гу ћа ва да од ре ди по сло ве ко ји ма ће се ба ви ти цр ква, 
у ко јој фор ми и на ко ји на чин ће за по сле ни сво ју оба ве зу из вр ша ва ти 
пре ма цр кви као свом по сло дав цу. С тим у ве зи, цр ква и цр кве на ор га
ни за ци ја има ју пра во да офор ме струк ту ру за по сле них, као и ко је за
дат ке ти за по сле ни тре ба да оба вља ју, ко јих прин ци па тре ба да се при
др жа ва ју ка ко не би био по љу љан кре ди би ли тет цр кве. Уко ли ко се не ки 
од за по сле них не при др жа ва мо рал них уче ња цр кве, он не до при но си 
цр кве ној за јед ни ци, на ру ша ва јој углед, што оправ да ва от ка зни раз лог. 
По сма тра но из угла дис кри ми на ци је, су до ви сма тра ју да дис кри ми на
ци је не ма и да при ро да по сла оправ да ва раз ли ко ва ње за по сле ног или 
кан ди да та за за по сле ње по осно ву ве ро пи спо ве сти. 

Цр ква се као по сло да вац ја вља и у Ве ли кој Бри та ни ји. Осни
ва ју ћи шко ле, цр кве, клу бо ве за мла де, хо сте ле, цр ква по ку ша ва да 
ство ри свој си стем рад них од но са.19 Због то га су су до ви би ли по зва ни 

17 Ibid., 8.
18 Ibid., 9.
19 M. Hill, ChurchautonomyintheUnitedKindom, Car diff law school, Cam brid ge, 8.
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да пре су де от ка зи ма рад ног од но са све тов них ли ца од стра не цр кве. 
У та квим слу ча је ви ма, суд не мо же су ди ти са мо по пра ви ли ма рад ног 
пра ва, већ мо ра узе ти у об зир прин ци пе цр кве и ди сци плин ску хи је
рар хи ју за по сле них. Упли та ње ре ли гиј ских оба ве за у рад ни од нос по
вла чи и оба ве зу су да да узме у об зир и уче ња цр кве и стро га пра ви ла. 
Да кле, суд ипак пра ви раз ли ку из ме ђу за по сле них ко ји ра де у уста но
ва ма ко је осни ва цр ква и оних ко ји ра де код по сло да ва ца код ко јих ни је 
по сре ди ре ли гиј ска ве за. При мер бри тан ске прак се пред ста вља слу чај 
от пу ште ног ор гу ља ша Вест мин стер ске па ла те и ње го ве су пру ге се
кре та ри це у цр кве ној уста но ви, где је суд раз ма трао њи хо во по на ша ње 
у од но су на по на ша ње за по сле них у уста но ва ма ко је је цр ква осни ва.20 
За пра во, суд је за у зео став да по на ша ње и ин те гри тет ових за по сле
них мо ра би ти на мно го ви шем ни воу не го што је то сли чај у дру гим 
уста нов ма, ко мер ци јал ног ка рак те ра. По ми шље њу су да, по на ша ње 
за по сле них у та квим уста но ва ма мо ра би ти та кво да ули ва по ве ре ње и 
по уз да ње, што је са став ни део и уго во ра о ра ду. У кон крет ном слу ча ју, 
от кри ве но је да су, по ред на ве де ног ор гу љаш и ње го ва су пру га осум
њи че ни за ута ју про фи та цр кве, те је њи хов от каз био осно ван а жал ба 
ви шој ин стан ци од ба че на. 

Фи ло соф ско пи та ње ка ко ус по ста ви ти ба ланс из ме ђу пра ва 
вер ских за јед ни ца да ус по ста ве ауто но ми ју у са мо стал ном ор га ни зо
ва њу и пра ва за по сле них ко ја ис кљу чу ју дис кри ми на ци ју по осно ву 
ве ро и спо ве сти по ста вље но је и у Шпа ни ји. Ме ђу тим, суд ска пра ква 
још увек ни је за у зе ла став. Не ки ауто ри раз лог про на ла зе у то ме што 
до са да ни је би ло аде кват ног слу ча ја из прак се ко јим би се суд у Шпа
ни ји ба вио.21 Нај сло же ни ји слу ча је ви ко јим су се су до ви у овој др жа ви 
ба ви ли би ли су у ве зи са от пу шта њем учи те ља вер ске на ста ве у др жав
ним шко ла ма, ко ји се ни су при др жа ва ли док три не ка то лич ке цр кве. 
Те учи те ље ни је ди рект но за по шља ва ла цр ква, али су би ли по ста вља
ни на пред лог би ску па над ле жне цр кве не ор га ни за ци је. По вла че њем 
пред ло га на осно ву ко га су име но ва ни, до шло је до спо ра. Устав ни суд 
Шпа ни је је утвр дио да пра ва вер ских учи те ља ни су по вре ђе на.22 Свој 
став, суд је обра зло жио по тре бом да пра во на са мо стал но ор га но зо ва
ње цр кве тре ба да пре ваг не у ова квим слу ча је ви ма јер би у су прот ном 
уче ње цр кве као ин сти ту ци је би ло по љу ља но. Суд је по себ но ис та као 

20 Ibid., 9. 
21 S. Ca na ma res Ar ri bas, „Chur ches, re li gi o us auto nomy, and em ployment law in Spain, 

the Euro pean co urt of hu man rights, and the Uni ted Sta tes“, Journalofchurchandstate, 
vol. 57, 4/2014, 7.

22 Ibid. 



ДРЖАВНО-ЦРКВЕНО ПРАВО КРОЗ ВЕКОВЕ

748

пра во цр кве да сво је ста во ве и уче ње при по ве да и да је је дан од на чи на 
упра во уче њем ве ро на у ке у шко ла ма. Уко ли ко из о ста не ова ква за шти
та, пра во вер ских за јед ни ца на ор га ни зо ва ње би би ло угро же но. 

Исти став је по твр ђен и у јед ном слу ча ју ко ји је рас пра вљао 
Европ ски суд у Стра збу ру.23 Суд ни је на шао кр ше ње пра ва за по сле
них у шко ли, пре да ва чи ма ве ро на у ке, ко ји ма уго вор о ра ду ни је про ду
жен због ускла ђи ва ња њи хо вих оба ве за са пра вом цр кве и пра вом на 
ауто но ми ју. Ве ли ко ве ће су да сма тра да је за по сле ни мо рао има ти на 
уму спе ци фич ну при ро ду тог прав ног од но са и по себ ну оба ве зу вер
но сти ко ја је оправ да на спе ци фич но шћу по сло дав ца. Сма тра ју ћи да 
чу ва углед цр кве, по себ на оба ве за ло јал но сти оправ да на је у уго во ри
ма о ра ду са цр квом. Суд у Стра збу ру је у овом слу ча ју оти шао ко рак 
да ље сма тра ју ћим да за по сле ни, пот пи су ју ћи ова кав уго вор, при хва та 
по се бан си стем вер но сти пре ма ка то лич кој цр кви, чи ме су жа ва круг 
сво јих основ них људ ских пра ва. Ова кав став је оправ дан сло бод ном 
во љом за по сле ног ко ји га пот пи су је, што с дру ге стра не обез бе ђу је 
ко хе рент ност цр кве, по себ но уко ли ко је реч о уво ђе њу адо ле сце на та у 
свет ре ли ги је. Не ки ауто ри ис ти чу bonafide оба ве зу за по сле ног пре ма 
по сло дав цу, ко ја је по себ но ис так ну та у рад ном од но су са цр квом или 
вер ском ор га ни за ци јом. Иако оба ве зу да оба вља рад не за дат ке и по
сту па у нај бо љем ин те ре су по сла има сва ки за по сле ни, код оних ко је 
за по шља ва цр ква или вер ска ор га ни за ци ја по сто ји по ја ча на оба ве за 
вер но сти ко ја, због при ро де рад ног од но са, ди рект но ути че и на оста
ле рад не оба ве зе тог за по сле ног. Као по сле ди цу, цр ква и вер ска ор га
ни за ци ја ће мо ћи као по сло дав ци да узму у об зир упра во вер ску по све
ће ност као јед ну од ква ли фи ка ци ја ко ју по се ду је од ре ђе ни кан ди дат 
за за по сле ње и за по сли ти га, што у да том слу ча ју не ће пред ста вља ти 
дис кри ми на ци ју.24 Ипак, да ауто но ми ја цр ка ва ни је ап со лут на упу ћу
је и шпан ски устав ко ји бра ну по ста вља у прав ном стан дар ду јав ног 
по рет ка. И по ред прин ци па ре ли гиј ске не у трал но сти ко ји за бра њу је 
би ло ка кво упли та ње др жав них вла сти у ре ли гиј ску сфе ру, др жа ва има 
пра во на ин тер вен ци ју ка ко би за шти ти ла пра ва и сло бо ду за по сле них. 

Сло бо да ве ро и спо ве сти пре по зна та је као прин цип и у Сје ди
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, по ред прин ци па вер ске не у трал но сти. 
Пр вим аманд ма ном аме рич ког уста ва за бра ње но је до но ше ње за ко на 
ко ји би угро зио сло бо ду ве ро и спо ве сти.25 Иако по сто ји и про кла мо ва но 

23 У пи та њу је слу чај FernandezMartinezv.Spain (2014).
24 Ibid., 6.
25 Ibid., 18.
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на че ло за бра не дис кри ми на ци је, јед ним за ко ном је из у зе так на чи њен 
за вер ске ен ти те те. На тај на чин им је до пу ште но пра вље ње раз ли ке 
у од но су на по је дин це од ре ђе не ве ре ка да оба вља ју по сло ве ко ји су у 
ве зи са вер ским ак тив но сти ма. Ова кво пра во до би ло је за кон ски оквир 
на кон јед ног слу ча ја и од лу ке Вр хов ног су да САД, ко ји је је дан од пре
се да на у ју ри спру ден ци ји овог су да.26 Све је за по че ло ту жбом не ко ли ко 
за по сле них у за твор ској те ре та ни ко ју су осно ва ле ин сти ту ци је при 
цр кви све ти Христ, чи ји је ту жбе ни зах тев са др жао дис кри ми на ци ју 
по осно ву из гу бље них при ви ле ги ја од стра не цр кве. Иако су се ба ви
ли ак тив но сти ма ко је ни су вер ског ка рак те ра, већ се ку лар ног, Вр хов
ни суд је про ши рио пра во вер ских за јед ни ца да дис кри ми ни шу чак 
и за по сле не ко ји оба вља ју за дат ке ко ји ни су у бли ској ве зи са ве ром 
и ти ме на пра вио пре се дан у сво јој прак си. Као обра зло же ње за сво ју 
од лу ку суд је на вео да су по сре ди по сло ви ко ји је су невер ског, се ку
лар ног ка рак те ра али се оба вља ју у окви ру вер ске ор га ни за ци је ко ја је 
осно ва ла те ре та ну, да је ова кво од сту па ње нео п ход но да би цр ква мо
гла да ши ри сво ју ми си ју, као и да на ве де на свр ха да те од ред бе од но
сно од сту па ње „не угро жа ва ни ти уна пре ђу је ре ли ги ју.“ Уз на ве де но, 
суд ве ру је да је на овај на чин по твр ђе на се ку лар ност др жа ве, под се
ћа ју ћи да по сто је и дру ге од ред бе ко је ег зи сти ра ју у прав ном си сте му 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва а ко је има ју циљ да олак ша ју оства
ри ва ње вер ске ми си је од стра не вер ских ен ти те та, по пут осло бо ђе ње 
од по ре за за цр кве.27

Ита ли јан ско пра во раз ли ку је рад све ште них ли ца у уста но ва ма 
ко је осни ва цр ква или вер ска ор га ни за ци ја и рад ла и ка.28 За раз ли ку 
од ра да ча сних се ста ра у бол ни ца ма, на при мер, где др жа ва не сме да 
ин тер ве ни ше, рад ли ца ко ји не при па да ју вер ској ор га ни за ци ји са ста
но ви шта рад ног пра ва је про бле ма тич ни ји, по го то ву што не по сто ји 
још увек ис кри ста ли сан став суд ске прак се у Ита ли ји. Је дан од ауто ра 
за у зи ма став да пра ва ла и ка у вер ским ор га ни за ци ја ма тре ба це ни ти 
у скла ду са иден ти те том ор га ни за ци је ко ја се по ја вљу је у уло зи по
сло дав ца. У та квој си ту а ци ји, оп шти по сту ла ти рад ног пра ва по пут 
за бра не от пу шта ња по не ком од осно ва дис кри ми на ци је осла бље ни 
су, што отва ра озбиљ но пи та ње за штит не уло ге рад ног пра ва. Ка ко ја
сан став ни је за у зет, аутор упу ћу је да би тре ба ло од слу ча ја до слу ча ја 

26 У пи та њу је слу чај CorporationofthePresidingBishopoftheChurchofJesusChrist
ofLatterdaySaintsv.Amos.

27 Ibid. 
28 G. Long, „Church auto nomy and re li gi o us li berty in Italy“ in: Churchautonomy:a
comparativesurvey (ed. Ger hard Ro be rrs), Frank furt am Main, 2001, 13.
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про це ни ти да ли тре ба да пре вла да пра во на иден ти тет, ауто но ми ју ор
га ни за ци је за ко ју за по сле ни ра ди или ће пак пре вла да ти ин ди ви ду ал
на пра ва за по сле ног. Ова ква не до след ност је до ве ла до па ра док сал них 
ре ше ња у прак си ка да су на став ни ци ве ро на у ке у др жав ним шко ла ма у 
пи та њу, ко је за по шља ва др жа ва али на пред лог би ску па. У не ким слу
ча је ви ма, суд је сма трао да нео сно ва ним от каз због етич ких пи та ња, 
по пут раз во да на став ни ка, ро ђе ње де те та у ван брач ној за јед ни ци, док 
је су про тан став суд за у зео у слу ча је ви ма ка да су би ску пи из слич них 
раз ло га по ву кли овла шће ње на став ни ци ма вер ске на ста ве да под у ча
ва ју ве ро на у ку у шко ла ма.29

4.Закључак
Рад ни од но си све тов них ли ца пред ста вља ју област до ди ри ва

ња рад ног и цр кве ног пра ва. Ти ме се отва ра пи та ње мо же ли цр ква 
ус по ста ви ти сво ја пра ви ла ко ја ће су спен до ва ти прин ци пе рад ног пра
ва, кон крет но на те ра ти за по сле не у уста но ва ма ко је осни ва цр ква или 
вер ска ор га ни за ци ја да се по на ша ју у скла ду са док три ном ко ју при
по ве да. Ло гич но се на ме ће пи та ње шта је са сло бо дом ве ро и спо ве сти 
ко ју пред ви ђа члан 9. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да, уко ли ко за по сле ни бу де от пу штен јер ни је за кљу
чио цр кве ни брак, по стао ро ди тељ без прет ход но за кљу че ног бра ка, 
дру ги пут се оже ни од но сно уда или јав но по др жа ва абор тус. То су 
са мо не ка од пи та ња на ко ја су до ви у упо ред ном пра ву по ку ша ва ју да 
да ју од го вор. Не где је суд ска прак са из не дри ла ја сан од го вор, по пут 
оног у Не мач кој, док ита ли јан ски су до ви још увек за зи ру од то га да 
по твр де да ауто но ми ја цр ка ва да се са ме ор га ни зу ју под ра зу ме ва и ус
по ства ља ње соп стве них пра ви ла. 

Аутор за у зи ма су про тан став. Рад ни од нос све тов них ли ца у 
уста но ва ма ко је осни ва цр ква или вер ска ор га ни за ци ја још увек је у 
по во ју у Ср би ји, иако је по ЗЦВЗ њи ма до зво ље но да осни ва ју уста но
ве. О овом пи та њу на ши су до ви ће се из ја шња ва ти са за ка шње њем, те 
је са рад но прав ног аспек та по треб но под ву ћи зна чај од ре ђе них на че ла. 
По ла зе ћи од прин ци па све тов но сти, ко ји под ра зу ме ва пот пу но раз гра
ни че ње др жав не и цр кве не сфе ре, аутор је ста ва да пра во цр кве на са
мо стал но ор га ни зо ва ње не мо же јој да ти пра во да де ро ги ра по сту ла те 
рад ног пра ва и ти ме за по сле не у уста но ва ма ко је је осно ва ла дру га чи је 
тре ти ра од за по сле них код дру гих по сло да ва ца. Јед на од уло га рад ног 

29 Ibid. 
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пра ва у прав ном си сте му је сте и за штит на јер је за по сле ни суб ор ди ни
ра на стра на у рад ном од но су. Ра ди се о еко ном ској суб ор ди на ци ји те 
би сва ка де ро га ци ја на че ла ути ца ла на по ло жај за по сле ног. По сре ди су 
за по сле ни ко ји ни су део цр кве не струк ту ре, да кле све тов на ли ца ко ја 
за сни ва ју рад ни од нос ра ди сти ца ња за ра де баш као и за по сле ни код 
дру гих по сло да ва ца, те сма тра мо да не тре ба да бу ду пот чи ње ни цр
кве ном ути ца ју, иако ра де у уста но ва ма ко је цр ква осни ва. Мо гућ ност 
да из гу би по сао са мо за то што се не при др жа ва док три не цр кве мо же 
пред ста вља ти при ти сак на за по сле ног, а чу ва ње ин те гри те та цр кве и 
ло јал ност као до дат на оба ве за ко ја тре ба да бу де ре зер ви са на са мо за 
за по сле не ко ји пред ста вља ју цр кве на ли ца, што су и иза бра ли за свој 
по зив. С тим у ве зи, не мо же мо а да не спо ме не мо ди рект ну дис кри ми
на ци ју по осно ву ве ро и спо ве сти за сва ког за по сле ног ко ји ра ди у уста
но ви ко ју је осно ва ла цр ква или вер ска ор га ни за ци ја ко ји је тре ти ран 
на дру га чи ји на чин од за по сле ног у ис тој или слич ној си ту а ци ји ко ји 
ра ди код дру гог по сло дав ца, до че га до ла зи у слу ча ју от ка за рад ног 
од но са из ре ли гиј ских раз ло га.
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FREEDOMOFRELIGION
ANDAUTONOMYOFCHURCHINWORKING

RELATIONSHIPOFNONRELIGIOUSWORKERS

Summary
BysigningtheConventionfortheProtectionofHumanRightsand

FundamentalFreedoms,signatorieshaveundertakentorespecttheprin
ciplesproclaimedinthatdocument.Tostudytheworkingrelationshipsof
worldly persons in institutions established by the church of importance
isArticle9oftheConvention,whichprescribesfreedomofthought,con
scienceandreligion. Inaddition to theConvention for theProtectionof
Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant
onCivilandPoliticalRightsinArticle18andArticle10oftheEuropean
UnionCharterofFundamentalRightsproclaimsthesameprinciple.One
of thesignatories to theConvention for theProtectionofHumanRights
andFundamentalFreedomsisSerbia.Accordingly,theConstitutionofthe
RepublicofSerbia inArticle43proclaims theprotectionof the freedom
ofthought,conscienceandreligion.Cancertainpersonalrights,suchas
freedomofreligion,belimitedbytheautonomousrulesofthechurch,isa
centralpartofthiswork,towhichtheauthorwilltrytoprovideananswer,
takingintoaccounttheimportanceandauthorityofthechurchinthestate,
aswellastherightofeveryonetoconfesstheirreligionfreelyandliveand
workaccordingly.

Keywords:freedom of religion, autonomy of church, working re
lationship.




