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ПО СТУ ПАК РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈЕ ВЕР СКИХ  
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА – ИЗ МЕ ЂУ КО ЛЕК ТИВ НОГ И  

КОР ПО РА ТИВ НОГ ПРА ВА НА ВЕР СКУ СЛО БО ДУ

Сажетак: Основ ни пред у слов да би су бјек ти вер ске сло бо де мо гли да 
ег зи сти ра ју у прав ном по рет ку је сте по се до ва ње прав ног су бјек ти ви те та. 
Пра во на сти ца ње прав ног су бјек ти ви те та не ти че се са мо вер ских ор га-
ни за ци ја, већ и њи хо вих слу жбе ни ка, ру ко вод ства и са мих чла но ва чи је се 
оства ри ва ње пра ва на сло бо ду ве ро и спо ве сти мо же оства ри ти је ди но у 
за јед ни ци са дру гим ли ци ма. За то се ово пра во до во ди у ве зу са пра вом на сло-
бо ду удру жи ва ња и са на че лом не ди скри ми на ци је. У ра ду су ана ли зи ра не три 
бит не ка рак те ри сти ке по ступ ка ре ги стра ци је цр ка ва и вер ских за јед ни ца: 
нео ба ве зност, екс пе ди тив ност и тран спа рент ност. Основ на хи по те за 
ра да је да се по сту пак при зна ва ња ста ту са прав ног ли ца вер ским ор га ни за-
ци ја ма у по је ди ним си ту а ци ја ма ко ри сти као ин стру мент др жав не кон тро-
ле над њи хо вим ра дом и де ло ва њем. Дру га хи по те за је да прав ни су бјек ти-
ви тет вер ских ор га ни за ци ја мо же би ти при знат на раз ли чи те на чи не, при 
че му сва ко га ше ње или по ри ца ње тог су бјек ти ви те та пред ста вља огра ни-
че ње сло бо де ве ро и спо ве сти ко је, да би би ло до пу ште но, мо ра ис пу ња ва ти 
усло ве пред ви ђе не ме ђу на род но прав ним стан дар ди ма у обла сти за шти те 
основ них људ ских пра ва и сло бо да.

Кључнеречи: вер ске ор га ни за ци је, прав ни су бјек ти ви тет, сло бо да удру-
жи ва ња, сло бо да ве ро и спо ве сти.

1. УВОД

Вер ске за јед ни це спа да ју ме ђу нај ста ри је об ли ке људ ског ор га ни зо-
ва ња.1 По што по сто ји ве ли ки ди вер зи тет њи хо вих ор га ни за ци о них струк-

1 Мир ча Ели ја де, Исто ри ја ве ро ва ња и ре ли гиј ских иде ја, Про све та, Бе о град 1991, 9.
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ту ра,2 др жа ве су пред ви де ле раз ли чи те мо де ле са рад ње и ин тер ак ци је са тим 
струк ту ра ма.3 Пра во цр ка ва и вер ских за јед ни ца на сти ца ње прав ног су бјек-
ти ви те та ле жи у са мој ср жи пра ва на сло бо ду ве ро и спо ве сти. Те шко је за ми-
сли ти у мо дер ном дру штву ква ли тет но функ ци о ни са ње вер ских ор га ни за ција 
ко ји ма ни је при знат не ки об лик прав ног су бјек ти ви те та. Ко ли ко је зна чај но 
ово пи та ње по ка зу је и чи ње ни ца да се оно на ла зи у фо ку су број них из ве шта-
ја, ми шље ња, пре по ру ка и смер ни ца ме ђу на род них ор га ни за ци ја ко је се ба ве 
за шти том људ ских пра ва. Про бле ма ти ка нор ми ра ња усло ва и по ступ ка при-
зна ва ња прав ног су бјек ти ви те та вер ским ор га ни за ци ја ма пред мет је ин те ре-
со ва ња ка ко уни вер зал них та ко и ре ги о нал них ме ха ни за ма за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да. Про це ду ра ре ги стра ци је цр ка ва и вер ских 
за јед ни ца до во ди се у ве зу не са мо са пра вом на сло бо ду ве ро и спо ве сти већ и 
са пра вом на сло бо ду удру жи ва ња, пра вом вер ских ор га ни за ци ја на вер ску 
(цр кве ну) ау то но ми ју и са на че лом не ди скри ми на ци је. Да кле, са јед не стра не 
по сто ји плу ра ли тет мо де ла ко ји омо гу ћа ва да др жа ва уре ди ову област у скла-
ду са соп стве ним ин те ре си ма и по тре ба ма, док је са дру ге стра не ме ђу на род-
ним ин стру мен ти ма (пре)нор ми ран оквир ко ји би она тре ба ло да по шту је.

Пред мет ра да је ана ли за три бит не ка рак те ри сти ке по ступ ка ре ги стра-
ци је цр ка ва и вер ских за јед ни ца: нео ба ве зност, екс пе ди тив ност и тран спа рент-
ност. Би ће при ка за не ме ђу нард но прав не нор ме са др жа не у уни вер зал ним и 
ре ги о нал ним уго во ри ма о људ ским пра ви ма, пре по ру ке ко је се на ла зе у 
за јед нич ким смер ни ца ма Европ ске ко ми си је за де мо кра ти ју пу тем пра ва и 
ОЕБС-ове Кан це ла ри је за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва и од лу-
ке ме ђу на род них ме ха ни за ма за кон тро лу по што ва ња људ ских пра ва.4 Циљ 
је да се све о бу хват ном ана ли зом об у хва те спор не си ту а ци је и на чи ни њи-
хо вог пре ва зи ла же ња ко ји би би ли у са гла сно сти са је дин стве ним стан дар-
ди ма ту ма че ња ме ђу на род них уго во ра о људ ским пра ви ма.

Основ на хи по те за ра да је да се по сту пак при зна ва ња ста ту са прав ног 
ли ца вер ским ор га ни за ци ја ма у спо р ним си ту а ци ја ма ко ри сти као ин стру-
мент др жав не кон тро ле над њи хо вим ра дом и де ло ва њем.5 Дру га хи по те за, 

2 Re port of the Spe cial Rap por te ur on fre e dom of re li gion or be li ef to the Hu man Rights 
Co un cil (A/HRC/19/60), 10.

3 Co le Dur ham, „Le gal Sta tus of Re li gi o us Or ga ni za ti ons: A Com pa ra ti ve Over vi ew“, The 
Re vi ew of Fa ith & In ter na ti o nal Af fa irs 3-14/2010, 3.

4 Чи ње ни ца је да ре ги о нал ни ме ха ни зми над зо ра по што ва ња људ ских пра ва, по пут 
Европ ског су да, при ли ком при ме не ре ги о нал них ин стру ме на та за шти те људ ских пра ва 
укљу чу ју и оп ште ме ђу на род но пра во. Са ња Ђа јић, „Ме ха ни зми де фраг мен та ци је ме ђу на-
род ног пра ва: си стем ско ту ма че ње, ево лу тив но ту ма че ње и суд ски ак ти ви зам Европ ског 
су да за људ ска пра ва“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2019, 379.

5 Сли чан став из нет је и у Из ве шта ју спе ци јал ног из ве сти о ца о сло бо ди ве ро и спо ве сти 
или уве ре ња. Re port of the Spe cial Rap por te ur on fre e dom of re li gion or be li ef, He i ner Bi e le feldt 
(A/HRC/19/60), пар. 44. 
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ко ја се на сла ња на пр ву, је да си стем ре ги стра ци је сам по се би ни је спо ран 
јер ре ги стра ци ја вер ских ор га ни за ци ја има број не пред но сти, али спо ран 
мо же би ти на чин на ко ји га др жав ни ор га ни при ме њу ју. У огра ни ча ва њу 
зло у по тре бе си сте ма ре ги стра ци је зна чај ну уло гу има ју ре ги о нал ни ме ха-
ни зми за шти те људ ских пра ва. Вер ске ор га ни за ци је мо ра ју ис пу ни ти од ре-
ђе не усло ве за ре ги стра ци ју што зна чи да њи хо во пра во на сти ца ње прав ног 
су бјек ти ви те та мо же би ти огра ни че но, али им не сме би ти ус кра ће но. Та 
огра ни че ња под ле жу оп штим пра ви ли ма о до пу ште но сти огра ни че ња и 
су спен зи је људ ских пра ва. У ра ду ће би ти ко ри шћен дог мат ски ме тод да би 
се утвр ди ло пра во зна че ње ме ђу на род но прав них нор ми, упо ред но прав ни 
ме тод ра ди по ре ђе ња си сте ма ре ги стра ци је у раз ли чи тим др жа ва ма и исто-
риј ски ме тод у оној ме ри у ко јој је нео п хо дан исто риј ски при каз ево лу ци је 
си сте ма при зна ва ња вер ских ор га ни за ци ја.

2. ФА КУЛ ТА ТИВ НОСТ ПО СТУП КА

Пра во на сти ца ње прав ног су бјек ти ви те та је пра во, а не оба ве за вер ских 
ор га ни за ци ја. Као што је већ по ме ну то, по сто је раз ли чи те фор ме ор га ни заци-
о них струк ту ра цр ка ва и вер ских за јед ни ца. Без об зи ра на њи хо ву ин тер ну 
ор га ни за ци ју, ко ја не рет ко мо же би ти флу ид на и без фор мал них ор га на 
упра вља ња, вер ске за јед ни це ко је не по се ду ју не ку фор му прав ног су бјек-
ти ви те та не мо гу уче ство ва ти у прав ном про ме ту. Та кви вер ски ен ти те ти 
те шко мо гу оба вља ти основ не функ ци је ко је су нео п ход не за вр ше ње њи хо ве 
вер ске ми си је.6 То, ме ђу тим, не зна чи да је пра во на сло бо ду са ве сти и ве-
ро и спо ве сти огра ни че но са мо на ре ги стро ва не или при зна те ве ро и спо ве сти. 
Су бјек ти тог пра ва су људ ска би ћа и њи хо ве за јед ни це са ме по се би без об зи-
ра да ли по се ду ју прав ни су бјек ти ви тет, или не ку дру гу др жав ну до зво лу, од-
но сно одо бре ње.7 Реч је о ко лек тив ном аспек ту сло бо де ве ро и спо ве сти чи ји 
је су бјект вер ска ор га ни за ци ја ко јој прав ни по ре дак мо же, а и не мо ра при зна-
ти свој ство прав ног ли ца. Ни је не по зна то да по сто је вер ске ор га ни за ци је ко је 

6 Вер ске ор га ни за ци је ко ји ма ни је при знат не ки об лик прав ног су бјек ти ви те та не могу 
сти ца ти по крет ну и не по крет ну имо ви ну, не ма ју при ступ др жав ним сред стви ма опре де ље ним 
за под сти цај за шти те и уна пре ђе ња сло бо де ве ро и спо ве сти итд. То зна чи да те шко мо гу 
обез бе ди ти про стор за сво је вер ске по тре бе, ре гу ли са ти рад но прав ни ста тус сво јих вер ских 
слу жбе ни ка и ужи ва ти суд ску за шти ту као оста ли су бјек ти пра ва. Co le Dur ham, “Fa ci li ta ting 
Fre e dom of Re li gion or Be li ef thro ugh Re li gi o us As so ci a tion Laws”, Fa ci li ta ting Fre e dom of Re li gion 
or Be li ef: a Desk bo ok, Le i den 2004, 322. 

7 Eu ro pean Com mis sion for De moc racy thro ugh Law (Ve ni ce Com mis sion), OSCE Of fi ce 
for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights (OSCE/OD HIR), Jo int Gu i de li nes on the Le gal 
Per so na lity of Re li gi o us or Be li ef Com mu ni ti es adop ted by the Ve ni ce Com mis sion at its 99th ple nary 
ses sion (Ve ni ce, 13-14 Ju ne 2014), пар. 10.



712

Др Да ли бор Б. Ђу кић, По сту пак ре ги стра ци је вер ских ор га ни за ци ја... (стр. 709–727)

не же ле да се на би ло ко ји на чин при ја ве или ре ги стру ју код др жав них орга-
на. У скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма за шти те људ ских пра ва ре ги стра-
ци ја, као и сва ка дру га про це ду ра при зна ва ња прав ног су бјек ти ви те та вер-
ских ор га ни за ци ја, не сме би ти оба ве зна.8

Фа кул та тив ну ре ги стра ци ју и сло бо ду вер ских ор га ни за ци ја да се не 
ре ги стру ју ( fre e dom not to re gi ster) Европ ски суд за људ ска пра ва до во ди у 
ве зу са плу ра ли змом,9 ко ји је има нен тан де мо крат ском дру штву.10 Екс пли-
цит на за бра на санк ци о ни са ња упра жња ва ња вер ске сло бо де вер ских ор га-
ни за ци ја ко је ни су ре ги стро ва не Европ ски суд из ре као је у пре су ди Ма са ев 
про тив Мол да ви је. Под но си лац пред став ке је за јед но са гру пом му сли ма на 
ор га ни зо вао мо ли тву у ку ћи ко ју је за ку пи ла не вла ди на ор га ни за ци ја на чи јем 
се че лу он на ла зио. То ком мо ли тве он је за јед но са оста лим при сут ним му-
слима ни ма ухап шен и ка жњен нов ча ном ка зном због упра жња ва ња ре ли-
ги је ко ја ни је ре ги стро ва на. По сто ја ње та квог пре кр ша ја би ло је пред ви ђе но 
на ци о нал ним за ко но дав ством. Иа ко Суд при зна је др жа ви пра во да зах те ва 
од вер ских ор га ни за ци ја да се ре ги стру ју, тај зах тев мо ра би ти у скла ду са 
од ред ба ма чл. 9 и 11 Европ ске кон вен ци је. У овом слу ча ју суд је ја сно за у зео 
став да ни је „ком па ти бил но са Кон вен ци јом санк ци о ни са ње по је ди на ца 
чла но ва не ре ги стро ва не вер ске де но ми на ци је због мо ли тве или не ке дру ге 
ма ни фе ста ци је њи хо вих вер ских уве ре ња“.11 Да кле, ме ђу на род ни ин стру мен-
ти за шти те људ ских пра ва га ран ту ју упра жња ва ње сло бо де ве ро и спо ве сти 
свим ли ци ма и за јед ни ца ма ли ца чак и ка да оне ни су пред у зе ле ни ка кве 
за ко ном пред ви ђе не ад ми ни стра тив не про це ду ре. 

У кон тек сту на ве де ног тре ба ло би на пра ви ти ја сну ди стинк ци ју из ме ђу 
пра ва од ре ђе ног ко лек ти ви те та на оства ри ва ње сло бо де ве ро и спо ве сти и 
ње го вог пра ва на сти ца ње ста ту са прав ног ли ца. Дру гим ре чи ма из ме ђу пра-
ва на сло бо ду ве ро и спо ве сти ко је мо же би ти кон сти ту и са но као ко лек тив но 
или као кор по ра тив но. Кор по ра тив но пра во тих ко лек ти ва де фи ни са но је као 
„пра во на ста тус та квог прав ног ли ца ко је слу жи вр ше њу вер ске сло бо де“.12 

8 Слич ну пре по ру ку са др же и смер ни це Ве не ци јан ске ко ми си је и ОЕБС-а ко је се од но-
се на прав ни су бјек ти ви тет вер ских за јед ни ца, пар. 21: „ At the sa me ti me, un der in ter na ti o nal 
hu man rights law, re li gi o us or be li ef com mu ni ti es sho uld not be obli ged to se ek le gal per so na lity 
if they do not wish to do so“. Смер ни це се по зи ва ју на из ве штај спе ци јал ног из ве сти о ца за 
сло бо ду ве ре или уве ре ња бр. A/HRC/19/60: „Re spect for fre e dom of re li gion or be li ef as a hu man 
right do es not de pend on ad mi ni stra ti ve re gi stra tion pro ce du res, as fre e dom of re li gion or be li ef 
has the sta tus of a hu man right, pri or to and in de pen dent from any acts of Sta te ap pro val“.

9 Ma sa ev v. Mol do va, Ap pli ca tion no. 6303/05, пар. 24.
10 Kok ki na kis v. Gre e ce, Ap pli ca tion no. 14307/88, пар. 31.
11 Ma sa ev v. Mol do va, Ap pli ca tion no. 6303/05, пар. 26.
12 Си ма Авра мо вић, Ду шан Ра ки тић, „Ко лек тив на пра ва и вер ска сло бо да у Ср би ји (исто-

риј ско прав но уте ме ље ње ко лек тив них пра ва тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца 
у Ср би ји)“, Ко лек тив на пра ва и по зи тив на дис кри ми на ци ја у устав но прав ном си сте му 
Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 2009, 97.
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Иа ко по сто је др жа ве у ко ји ма је си стем ре ги стра ци је ве о ма ли бе ра лан,13 то 
не зна чи да се мо же по ву ћи знак јед на ко сти из ме ђу пра ва и бе не фи ци ја ко је 
ужи ва ју не фор мал но ор га ни зо ва не вер ске ор га ни за ци је и пра ва оних вер-
ских ор га ни за ци ја ко је су сте кле ста тус прав ног су бјек та. Ква ли тет и обим 
оства ри ва ња пра ва по пра ви лу се раз ли ку ју у за ви сно сти од то га да ли вер-
ска ор га ни за ци ја по се ду је прав ни су бјек ти ви тет.

Не спор но је, да кле, да вер ске ор га ни за ци је мо гу упра жња ва ти сло бо ду 
ве ро и спо ве сти без ста ту са прав ног ли ца. Та чи ње ни ца, ме ђу тим, не мо же би ти 
оправ да ње за уста но вља ва ње не сра змер них огра ни че ња и те шко ис пу њи вих 
усло ва ко јим се de ju re и de fac to огра ни ча ва пра во вер ских за јед ни ца на сти-
ца ње прав ног су бјек ти ви те та. Уо ста лом, ни је не по зна то да ве ћи на њих пре-
фе ри ра да им се при зна ста тус прав ног су бјек та. Та ква огра ни че ња у су прот-
но сти су са ме ђу на род ним кон вен ци ја ма о за шти ти људ ских пра ва и прак сом 
ме ђу на род них ме ха ни за ма ко ји се ба ве за шти том и кон тро лом по што ва ња 
тих пра ва. 

Тре ба на гла си ти да ва жи и обр ну то: не мо ра свим вер ским гру па ма, по-
кре ти ма и за јед ни ца ма би ти при знат прав ни су бјек ти ви те та са мо на осно ву 
чи ње ни це да су они ор га ни зо ва ни и да оства ру ју вер ску ми си ју. Иа ко је пра-
во на сло бо ду ве ро и спо ве сти ин хе рент но људ ским би ћи ма и њи хо вим вер-
ским ор га ни за ци ја ма, то не зна чи да оне по ау то ма ти зму и без ис пу ња ва ња 
од ре ђе них усло ва и про це ду ра мо ра ју по се до ва ти прав ни су бјек ти ви тет. То 
је из раз ло га што по се до ва ње прав ног су бјек ти ви те та под ра зу ме ва по сто ја ње 
еле ме на та и атри бу та ко ји чи не мо гу ћим при зна ва ње свој ства прав ног ли ца 
од ре ђе ном ен ти те ту. На при мер, ни је мо гу ће при зна ти прав ни су бјек ти ви тет 
вер ској ор га ни за ци ји ко ја не ма на зив, се ди ште, за кон ског за ступ ни ка (од го-
вор но ли це), ста тут или не ки акт ко јим се ре гу ли ше ње на ин тер на ор га ни-
за ци ја. Ди фу зне вер ске ор га ни за ци је че сто не по се ду ју основ не атри бу те на 
осно ву ко јих би се мо гле иден ти фи ко ва ти у прав ном про ме ту. Као што већ 
на гла ше но, то не зна чи да та ква вер ска ор га ни за ци ја не мо же да по сто ји и 
да ужи ва сло бо ду ве ро и спо ве сти у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма 
људ ских пра ва.

Да кле, са јед не стра не про пи си ва ње од ре ђе них усло ва за сти ца ње прав-
ног су бјек ти ви те та је нео п ход но, док са дру ге стра не њи хо во по ста ја ње 
(уко ли ко је реч о дис кри ми на тор ним усло ви ма) мо же пред ста вља ти по вре-
ду ко лек тив ног и кор по ра тив ног аспек та сло бо де ве ро и спо ве сти. Ко ли ко је 
из на ла же ње при хва тљи вих ре ше ња де ли ка тан и зах те ван про цес по ка зу је 

13 Та квих при ме ра има у САД, Ита ли ји и не ким дру гим европ ским др жа ва ма. Вид. 
Eu ro pean Com mis sion for De moc racy thro ugh Law (Ve ni ce Com mis sion), OSCE Of fi ce for De-
moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights (OSCE/OD HIR), Jo int Gu i de li nes on the Le gal Per so na lity 
of Re li gi o us or Be li ef Com mu ni ti es adop ted by the Ve ni ce Com mis sion at its 99th ple nary ses sion 
(Ve ni ce, 13-14 Ju ne 2014), 19 и 24.
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и чи ње ни ца да пи та ње ре ги стра ци је спа да ме ђу нај че шће узро ке кон фли ка та 
из ме ђу вер ских ор га ни за ци ја и др жа ве у ко јој оне ег зи сти ра ју и де лу ју.14

3. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПО СТУП КА ЗА СТИ ЦА ЊЕ  
ПРАВ НОГ СУ БЈЕК ТИ ВИ ТЕ ТА

У Европ ској кон вен ци ји за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да 
као и у дру гим ме ђу на род ним ин стру мен ти ма ко ји ма се ре гу ли ше област 
за шти те људ ских пра ва ни су екс пли ци ра на на че ла на ко ји ма би тре ба ло да 
се за сни ва по сту пак сти ца ња прав ног су бјек ти ви те та ко ји се при ме њу је на 
вер ске ор га ни за ци је. Из тог раз ло га ве ли ку вред ност има ју за јед нич ке смер-
ни це ОЕБС-а и Ве не ци јан ске ко ми си је из 2014. го ди не и прак са Евр оп ског 
су да за људ ска пра ва. 

За јед нич ке смер ни це из 2014. го ди не про пи су ју да др жа ве мо ра ју обез-
бе ди ти да при зна ва ње прав ног су бјек ти ви те та вер ским ор га ни за ци ја ма не 
бу де ком пли ко ва ни је у од но су на дру ге вр сте удру же ња.15 Чи ње ни ца је да 
ве ћи на др жа ва ипак про пи су је стро же усло ве за ре ги стра ци ју вер ских орга-
ни за ци ја у од но су на удру же ња гра ђа на.16 Из у зе так мо гу би ти не ке ва ри ја ци-
је mul ti-ti er си сте ма у ко ји ма по сто ји ви ше сте пе ни по сту пак ре ги стра ци је.17 
У тим си сте ми ма је пред ви ђе но по сто ја ње вер ских удру же ња ко ја су пан дан 
удру же њи ма гра ђа на. Усло ви за њи хо ву ре ги стра ци ју у не ким др жа ва ма се 
не раз ли ку ју од усло ва за ре ги стра ци ју удру же ња гра ђа на. Вер ске ор га ни за-
ци је ко је се на ла зе у том ста ту су по се ду ју прав ни су бјек ти ви тет, али не мо гу 
оства ри ти сва пра ва и при ви ле ги је ко је су ре зер ви са не за ви шу ка те го ри ју 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца.18 У сва ком слу ча ју, др жа ва има ме ђу на род но-

14 С. Авра мо вић, Д. Ра ки тић, 97.
15 Eu ro pean Com mis sion for De moc racy thro ugh Law (Ve ni ce Com mis sion), OSCE Of fi ce 

for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights (OSCE/OD HIR), Jo int Gu i de li nes on the Le gal 
Per so na lity of Re li gi o us or Be li ef Com mu ni ti es adop ted by the Ve ni ce Com mis sion at its 99th ple nary 
ses sion (Ve ni ce, 13-14 Ju ne 2014), пар. 17.

16 То ва жи и за све др жа ве бив ше Ју го сла ви је.
17 У та квим си сте ми ма по пра ви лу по сто је нај ма ње две ка те го ри је вер ских ен ти те та: 

у пр ву ка те го ри ју спа да ју оне вер ске ор га ни за ци је ко ји ма је при знат прав ни су бјек ти ви тет 
али не ма ју при ступ др жав ним бе не фи ци ја ма и при ви ле ги ја ма. У дру гу-ви шу ка те го ри ју 
спа да ју вер ске ор га ни за ци је ко ји ма прав ни по ре дак га ран ту је број не бе не фи ци је али су 
усло ви за при зна ва ње та квог ста ту са ве о ма стро ги. Мо гу ће је и по сто ја ње раз ли чи тих ме ђу-
ка те го ри ја. Да ли бор Ђу кић, „Ре ги стра ци ја вер ских ор га ни за ци ја-но ве тен ден ци је у ре ги о ну“, 
Har mo ni us-Jo ur nal of Le gal and So cial Stu di es in So uth East Eu ro pe 1/2016, 95.

18 При мер из у зет ка од овог пра ви ла је Ру му ни ја, где је у скла ду са За ко ном бр. 489/2006 
о вер ској сло бо ди и оп штем по ло жа ју ве ро и спо ве сти за ре ги стра ци ју вер ског удру же ња 
(aso ciaţii le re li gi o a se) нео п ход но да вер ска ор га ни за ци ја има нај ма ње 300 чла но ва, док је за 
ре ги стра ци ју удру же ња гра ђа на до вољ но при ба ви ти три пот пи са. Le gea nr. 489 din 28 



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2020

715

прав ну оба ве зу да вер ским ор га ни за ци ја ма обез бе ди мо гућ ност сти ца ња прав-
ног су бјек ти ви те та под усло ви ма и у про це ду ри ко ји не би тре ба ло да се у 
ве ћој ме ри раз ли ку ју од усло ва и про це ду ра ко ји се при ме њу ју на дру ге 
вр сте за јед ни ца узи ма ју ћи у об зир све осо бе но сти вер ских ко лек ти ви те та. Из 
на ве де ног се мо же за кљу чи ти да ре гу ли са ње усло ва за сти ца ње прав ног су-
бјек ти ви те та спа да у по ље сло бод не про це не др жа ве уз оба ве зу по што ва ња 
окви ра утвр ђе них ре ле вант ним ме ђу на род ним уго во ри ма и стан дар ди ма.19

У скла ду са ме ђу на род ним пра вом људ ских пра ва ад ми ни стра тив ни 
по ступ ци не сме ју би ти та кви да са ми по се би пред ста вља ју пре пре ку при-
зна ва њу прав ног су бјек ти ви те та вер ских ор га ни за ци ја. Из ве шта ји спе ци јал них 
из ве сти о ца о сло бо ди ве ро и спо ве сти или уве ре ња из 2005. и 2011. го ди не и 
За јед нич ке смер ни це из 2014. го ди не са др же пре по ру ке у скла ду са ко ји ма 
би по сту пак ре ги стра ци је тре ба ло да бу де: брз, тран спа рен тан, пра ви чан, 
ин клу зи ван и не ди скри ми на то ран.20 У ра ду ће фо кус би ти на вре мен ским 
ро ко ви ма ко је су над ле жне вла сти у оба ве зи да по шту ју при ли ком од лу чи-
ва ња о ре ги стра ци ји вер ских ор га ни за ци ја и на њи хо вој оба ве зи да вер ским 
ен ти те ти ма пру же ја сна упут ства и по моћ при ли ком под но ше ња зах те ва.

4. РО КО ВИ У ПО СТУП КУ РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈЕ  
ВЕР СКИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 

У до ступ ним ана ли за ма спо ми ње се да је по жељ но да над ле жни ор ган 
од го во ри на под нет зах тев нај да ље у ро ку од два ме се ца.21 Европ ски суд да је 
не што де таљ ни ја и флек си бил ни ја ре ше ња. У прак си овог Су да по зна ти су 
слу ча је ви да над ле жни ор га ни ни су у ра зум ном ро ку од го ва ра ли на зах те ве 
вер ских ор га ни за ци ја. Јед на од за јед ни ца Је хо ви них све до ка из Ау стри је че-
ка ла је 20 го ди на на при зна ва ње ста ту са прав ног су бјек та. Ау стриј ска вла да 
из не ла је два ар гу мен та: да за то вре ме ни су би ла огра ни че на ин ди ви ду ал на 

de cem brie 2006 pri vind li ber ta tea religioasăși re gi mul ge ne ral al cul te lor cu modificărileulterioare 
(OUG nr. 44/2012), Mo ni to rul Ofi cial, Par tea I, nr.11/2007. Set ting up an NGO in Ro ma nia, https://
brc con li ne.eu/new /set ting-up-an-ngo -in-ro ma nia, 26. март 2020. го ди не.

19 Ва си ли је Мар ко вић, „Док три на по ља сло бод не про це не и ње на при ме на у ве зи са 
чла ном 9 Европ ске кон вен ци је“, Др жав но цр кве но пра во кроз ве ко ве (ур. Вла ди мир Чо ло вић, 
Ве ли бор Џо мић, Вла ди мир Ђу рић, Ми лош Ста нић), Бе о град-Бу два 2019, 317-322.

20 Eu ro pean Com mis sion for De moc racy thro ugh Law (Ve ni ce Com mis sion), OSCE Of fi ce 
for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights (OSCE/OD HIR), Jo int Gu i de li nes on the Le gal 
Per so na lity of Re li gi o us or Be li ef Com mu ni ti es adop ted by the Ve ni ce Com mis sion at its 99th ple nary 
ses sion (Ve ni ce, 13-14 Ju ne 2014), пар. 24; Re port of the Spe cial Rap por te ur on fre e dom of re li gion 
or be li ef to the Hu man Rights Co un cil (A/HRC/19/60), пар. 54; Re port of the Spe cial Rap por te ur 
on fre e dom of re li gion or be li ef to the Hu man Rights Co un cil (E/CN.4/2005/61), пар. 58.

21 Co le Dur ham, Fre e dom of Re li gion or Be li ef: Laws Af fec ting the Struc tu ring of Re li gi o us 
Com mu ni ti es, 36.
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вер ска пра ва при пад ни ка те за јед ни це и да су ње ни чла но ви мо гли да осну-
ју удру же ња ко ји ма је при знат прав ни су бјек ти ви тет. Европ ски суд ни је био 
уве рен у ис прав ност ових ар гу ме на та. Суд је за у зео став да је пе ри од ко ји 
је про те као од под но ше ња зах те ва до при зна ва ња прав ног су бјек ти ви те та 
суп стан ци ја лан и упит но је да ли би се мо гао тре ти ра ти као пе ри од че ка ња 
на об ра ду зах те ва. Та ко ђе, Суд сма тра да „чи ње ни ца да у том пе ри о ду ни су 
при ја вље ни слу ча је ви не по сред ног ме ша ња у жи вот за јед ни це Је хо ви них 
све до ка и да не до ста так ста ту са прав ног ли ца пр вог под но си о ца пред став ке 
мо же де ли мич но би ти на док на ђен во ђе њем по моћ них удру же ња, као што 
су ука за ли са ми под но си о ци пред став ке, не ма од лу чу ју ћи зна чај“.22 

Суд је у по ме ну том слу ча ју раз ма трао и по вре ду пра ва га ран то ва них 
чл. 6, ст. 1 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо-
да. Суд је на осно ву ра ни је прак се уста но вио кри те ри ју ме за оце ну ду жи не 
тра ја ња по ступ ка и то су: по себ не окол но сти сва ког слу ча ја, сло же ност слу-
ча ја, по на ша ње под но си о ца зах те ва и над ле жних вла сти и ва жност, тј. зна чај 
слу ча ја за под но си о ца пред став ке.23 Та ко је Суд утвр дио да по во дом по ступ ка 
за при зна ва ње ста ту са вер ске за јед ни це ко ји је за по чет под но ше њем зах те ва 
1978. го ди не, а окон чан је од лу ком са ве зног ми ни стра 1998. го ди не, ни је 
до шло до по вре де пра ва из чл. 6, ст. 1 Европ ске кон вен ци је. Раз ло зи су ком-
плек сност по ступ ка, про ме не у суд ској прак си Устав ног су да, уво ђе ње но вог 
за ко но дав ства и чи ње ни ца да је зах тев два пу та раз ма трао над ле жни ми ни-
стар, као и управ ни и Устав ни суд.24 Са дру ге стра не у слу ча ју по ступ ка за 
при зна ва ње ста ту са вер ске за јед ни це ко ји је за по чет зах те вом под не тим 1998. 
го ди не, а окон чан је од лу ком управ ног су да 2004. го ди не Суд је за у зео став 
да је до шло до по вре де стан дар да о бла го вре ме ној рас пра ви о гра ђан ском 
пра ву из чл. 6 Европ ске кон вен ци је. Раз лог су два ду га пе ри о да ми ро ва ња: 
пре ко две го ди не слу чај је че као пред Устав ним су дом и три и по го ди не пред 
управ ним су дом, при че му је Суд по ка зао раз у ме ва ње за по на ша ње Устав ног 
али не и управ ног су да.25 Из на ве де ног се ви ди да ни је је ди ни би тан кри те ри јум 
вре ме ко је је про те кло од мо мен та под но ше ња зах те ва за при зна ва ње прав-
ног су бјек ти ви те та до до но ше ња од лу ке, већ по себ ну те жи ну има ак тив ност, 

22 Re li gi on sge me in schaft der Ze u gen Je ho vas and ot hers v. Au stria, Ap pli ca tion no. 40825/98, 
пар. 77.

23 Re li gi on sge me in schaft der Ze u gen Je ho vas and ot hers v. Au stria, Ap pli ca tion no. 40825/98, 
пар. 111.

24 Ви ше о ау стриј ском за ко но дав ству о ре ги стра ци ји цр ка ва и вер ских за јед ни ца: Ger-
hard Rob bers, „Spe ci fic Tre at ment of Tra di ti o nal Chur ches and Re li gi o us Com mu ni ti es Pro vi ded 
for in the Act on Chur ches and Re li gi o us Com mu ni ti es of the Re pu blic of Ser bia“, An nals FLB – 
Bel gra de Law Re vi ew 3/2010, 276-278. 

25 Re li gi on sge me in schaft der Ze u gen Je ho vas and ot hers v. Au stria, Ap pli ca tion no. 40825/98, 
пар. 110-117. Вид. и Си ма Авра мо вић, „По и ма ње се ку лар но сти у Ср би ји – ре флек си је са јав не 
рас пра ве у Устав ном су ду“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 2/2011, 287, фн. 14.
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од но сно па сив ност над ле жних др жав них ор га на. Ка да је реч о ре ги стра ци ји 
но вих вер ских по кре та, гру па и ор га ни за ци ја вре мен ски пе ри од по тре бан 
за раз ма тра ње њи хо вог зах те ва за при зна ње прав ног су бјек ти ви те та мо же 
би ти ду га чак под усло вом да не по сто је нео прав да ни ду жи пе ри о ди не ак тивно-
сти над ле жних ор га на и су до ва у сми слу од су ства би ло ка кве про це сне рад ње. 

У Грч кој је над ле жни ми ни стар раз ма трао зах тев за да ва ње са гла сно сти 
за ко ри шће ње од ре ђе ног објек та као бо го слу жбе ног ме ста од 1983. го ди не до 
1994. го ди не, при че му ни 1996. го ди не, у вре ме до но ше ња пре су де, та одлу-
ка ни је би ла до не та. Грч ка вла да је ока рак те ри са ла по на ша ње ми ни стра као 
не пра вед но и та кво по сту па ње прав да ла не мо гућ но шћу ми ни стра да про на ђе 
прав но ва ља не раз ло ге за не да ва ње са гла сно сти или стра хом да би до но ше-
њем од лу ке дао основ за под но ше ње жал бе Вр хов ном управ ном су ду.26 

Из прак се Европ ског су да се ви ди да је тзв. ћу та ње упра ве ко ри шће но 
као ме ха ни зам за од би ја ње, тј. ус кра ћи ва ње не ких пра ва од ре ђе ним вер ским 
ор га ни за ци ја ма. Не у пит но је да оне мо гу ис ко ри сти ти по сто ја ње управ не 
или суд ске за шти те за слу ча је ве ка да над ле жни ор ган не до не се од лу ку бла-
го вре ме но под усло вом да је про це сно прав ним про пи си ма пред ви ђе но по-
сто ја ње та кве за шти те (нпр. жал ба или ту жба због ћу та ња упра ве). У сва ком 
слу ча ју, по сто ји ме ђу на род на оба ве за др жав них ор га на да у ра зум но крат ком 
ро ку од го во ре на зах тев вер ских ор га ни за ци ја за при зна ва ње ста ту са прав-
ног су бјек та.27 По што је реч о су штин ски ва жном пи та њу за оства ри ва ње 
пра ва на сло бо ду ве ро и спо ве сти оправ да но је оче ки ва ти да др жав ни ор га ни 
бла го вре ме но до но се од лу ке од ко јих за ви си по сто ја ње и де ло ва ње вер ских 
ор га ни за ци ја. Са дру ге стра не, ре ги стра ци јом се сти чу при ви ле ги је чи ји 
бе не фи ци ја ри тре ба да ис пу ња ва ју од ре ђе не кри те ри ју ме. Утвр ђи ва ње тих 
кри те ри ју ма мо же би ти зах те ван по сао ко ји др жав ни ад ми ни стра тив ни апа рат 
ни је увек у мо гућ но сти да оба ви у крат ким ро ко ви ма. Не тре ба за бо ра ви ти 
да др жа ва ни је у оба ве зи да при зна сва ку вер ску гру пу, по крет, ор га ни за ци ју 
или за јед ни цу.28 Европ ски суд је у ви ше на вра та ис ти цао да „др жа ве има ју 
пра во да про ве ре да ли по крет или удру же ње, док при вид но те жи оства ре њу 
вер ских ци ље ва, спро во ди ак тив но сти ко је су штет не за ста нов ни штво или 
за јав ну без бед ност“.29 Из тог раз ло га не би тре ба ло над ле жне ор га не оба-
ве зи ва ти ису ви ше крат ким ро ко ви ма, али је по жељ но да се за ко ном ко јим 

26 Ma no us sa kis and Ot hers v. Gre e ce, Ap pli ca tion no. 18748/91, пар. 51; 
27 Re li gi on sge me in schaft der Ze u gen Je ho vas and ot hers v. Au stria, Ap pli ca tion no. 40825/98, 

пар. 77-79.
28 Jim Mur doch, Zaš ti ta pra va na slo bo du mi sli,sa ve sti i ve ro i spo ve sti u okvi ru Evrop ske 

kon ven ci je o ljud skim pra vi ma, Pri ruč ni ci Sa ve ta Evro pe za ljud ska pra va, Sa vet Evro pe, Stra zbur 
2013, 57.

29 Me tro po li tan Church of Bes sa ra bia and Ot hers v. Mol do va, Ap pli ca tion no. 45701/99, пар. 
113; Le e la Förderkreis E.V. and Ot hers v. Ger many, Ap pli ca tion no. 58911/00, пар. 93.
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се уре ђу је про це ду ра сти ца ња прав ног су бјек ти ви те та цр ка ва и вер ских 
за јед ни ца утвр де ро ко ви, не за ви сно од оп штих ро ко ва ко ји ва же у управ ном 
по ступ ку.

Од на ве де них пра ви ла по сто је из у зе ци. Ре гу ли са ње од но са из ме ђу држа-
ве и цр ка ва и вер ских за јед ни ца спа да у по ље сло бод не про це не др жа ве. То 
је је дан од раз ло га што у Евро пи по сто ји ви ше устав них мо де ла уре ђи ва ња 
тих од но са.30 Већ је по ме ну то да у не ким др жа ва ма (ако не и у свим) по сто ји 
ви ше ка те го ри ја вер ских ен ти те та (mul ti-ti er си сте ми). У та квим си сте ми ма 
при хва тљи во је да вре ме че ка ња на при зна ва ње по вољ ни јег (ви шег) ста ту са 
мо же би ти ду же због ком пли ко ва но сти про це ду ре. У не ким др жа ва ма, по пут 
Ма ђар ске, на ци о нал ни пар ла мент на пле нар ној сед ни ци од лу чу је о при зна-
ва њу нај ви шег и нај по вољ ни јег ста ту са вер ске ор га ни за ци је. Укљу чи ва ње 
пар ла мен та мо же до дат но успо ри ти про це ду ру. Ов де тре ба на гла си ти да се 
ду же вре ме че ка ња од но си са мо на сти ца ње при ви ле го ва ног ста ту са али не 
и на при зна ва ње прав ног су бјек ти ви те та. Вер ски ен ти те ти ко ји апли ци ра ју 
за нај ви ши ста тус по пра ви лу већ по се ду ју прав ни су бјек ти ви тет, а ви ши 
ста тус им омо гу ћа ва оства ри ва ње од ре ђе них при ви ле ги ја и бе не фи ци ја.31 
Над ле жни ор га ни има ју пра во, али и оба ве зу да про ве ре да ли од ре ђе ни 
вер ски ен ти тет ис пу ња ва усло ве за ужи ва ње по себ ног прав ног ста ту са и 
при ви ле ги ја ко је га ран ту је прав ни по ре дак. 

Европ ски суд до зво ља ва још је дан из у зе так. За Суд је при хва тљив дужи 
пе ри од че ка ња у из у зет ним окол но сти ма као што је при зна ва ње но во о сно-
ва них или не по зна тих вер ских гру па.32 Овај став оправ дан је јер по ја ва но вих 
и ма ње по зна тих вер ских по кре та, гру па и за јед ни ца зах те ва де таљ ни је про-
ве ре осно ва њи хо вих уче ња и њи хо вих вер ских прак си. То ком тих про ве ра 
др жав ни ор га ни мо ра ју по што ва ти на че ла не у трал но сти и не при стра сно сти,33 
пра ви ла о за бра ни про ве ре „ле ги тим но сти вер ских уве ре ња или на чи на на 
ко ји се та уве ре ња ис по ља ва ју“,34 као и оба ве зу не ме ша ња у уну тра шња пи-
та ња вер ских ор га ни за ци ја. Ако се ве ћем бро ју по сто је ћих вер ских ор га ни-
за ци ја при зна је прав ни су бјек ти ви тет ex of fi cio он да мо гу би ти при хва тљи ви 
ду жи ро ко ви за ре ги стра ци ју но во о сно ва них вер ских гру па и по кре та.35 Од 

30 Sin di ca tul „Păstorul cel bun“ v. Ro ma nia, Ap pli ca tion no. 2330/09, 138; Европ ски суд за 
људ ска пра ва, Во дич кроз члан 9, Сло бо да ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти, Са вет Евро-
пе 2015, 38.

31 По пут по ре ских олак ши ца, др жав них суб вен ци ја и сл. 
32 Re li gi on sge me in schaft der Ze u gen Je ho vas and ot hers v. Au stria, Ap pli ca tion no. 40825/98, 

пар. 98.
33 Ha san and Cha ush v. Bul ga ria, Ap pli ca tion no. 30985/96, пар. 78.
34 Me tro po li tan Church of Bes sa ra bia and ot hers v. Mol do va, Ap pli ca tion no. 45701/99, пар. 117.
35 Као што је то слу чај у Ср би ји, где су тра ди ци о нал не цр кве и вер ске за јен ди це сте кле 

прав ни су бјек ти вит ex of fi cio, док све оста ле вер ске ор га ни за ци је мо ра ју да се ре ги стру ју 
ка ко би сте кле ста тус прав ног су бјек та. 
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де таљ ни је про ве ре вер ских уче ња и прак си ни су из у зе те су са мо оне вер ске 
ор га ни за ци је ко је ду го по сто је и де лу ју на те ри то ри ји од ре ђе не др жа ве, већ 
и оне са ду го го ди шњим ме ђу на род ним по сто ја њем.36 Над ле жни ор га ни не 
мо гу оправ да ва ти ду жи вре мен ски пе ри од че ка ња на при зна ва ње вер ског 
су бјек ти ви те та вер ским ор га ни за ци ја ма ко је су ду го при сут не на ме ђу на-
род ном ни воу, јер су њи хо ва уче ња и вер ска прак са углав ном по зна ти и 
не ма по тре бе за ду жим ис пи ти ва њем и про ве ра ва њем. На кра ју, ипак, тре ба 
под ву ћи да при ли ком ре ги стра ци је ве ћи не вер ских ор га ни за ци ја над ле жни 
др жав ни ор га ни има ју оба ве зу да од лу ке до но се у ра зум но крат ком ро ку.

5. (НЕ)ИС ПУ ЊЕ НОСТ ФОР МАЛ НИХ УСЛО ВА

На че ло тран спа рент но сти у ме ђу на род ним до ку мен ти ма од ре ђе но је као 
пра во на при ступ слу жбе ним до ку мен ти ма и по сма тра се као део сло бо де 
ин фор ми са ња гра ђа на.37 У скла ду са чл. 2 Кон вен ци је Са ве та Евро пе о при-
сту пу слу жбе ним до ку мен ти ма све др жа ве чла ни це Кон вен ци је има ју оба-
ве зу да сва ко ме на зах тев, без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, га ран ту ју 
при ступ зва нич ним до ку мен ти ма у по се ду јав них вла сти.38 Ка да је реч о 
при зна ва њу прав ног су бјек ти ви те та цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма по стоји 
оба ве за др жа ве да учи ни јав но до ступ ним ин фор ма ци је о усло ви ма ко је вер-
ске ор га ни за ци је тре ба да ис пу не, као и упут ства о ја сно де фи ни са ним про це-
ду ра ма ко је се у том слу ча ју при ме њу ју. Та ко ђе, по жељ но je да ре ги стар или 
не ка дру га еви ден ци ја при зна тих вер ских ор га ни за ци ја бу ду јав но до ступ ни.

Прак са Европ ског су да упу ћу је на то да по сто ји оба ве за над ле жних 
др жав них ор га на да да ју ја сна упут ства вер ским гру па ма-под но си о ци ма 
зах те ва за при зна ва ње прав ног су бјек ти ви те та. Про пу шта ње ис пу ња ва ња 
од ре ђе них фор мал но сти не сме се ко ри сти ти као основ за ус кра ћи ва ње прав-
ног су бјек ти ви те та. Над ле жни ор ган тре ба ло би да по мог не и да упу ти за-
ин те ре со ва ну стран ку ка ко да ис пу ни фор мал не зах те ве и ис по шту је про-
пи са не про це ду ре. У слу ча ју Мо сков ске са јен то ло шке цр кве про тив Ру си је 
Суд је рас пра вљао о ар гу мен ту Вла де да се под но си о цу пред став ке не мо же 
при зна ти ста тус „жр тве“ јер он ни је „пред у зео од го ва ра ју ће ко ра ке за пра-
вил но под но ше ње зах те ва за ре ре ги стра ци ју“.39 На и ме, Са јен то ло шка цр ква 

36 Re li gi on sge me in schaft der Ze u gen Je ho vas and ot hers v. Au stria, Ap pli ca tion no. 40825/98, 
пар. 28.

37 Jелена Стар че вић, „На че ло тран спа рент но сти у управ ном по ступ ку“, Го ди шњак 
Прав ног фа кул те та 1/2015, 31.

38 Co un cil of Eu ro pe Con ven tion on Ac cess to Of fi cial Do cu ments, https://www.coe.int/en/
web/con ven ti ons/full-list/-/con ven ti ons/rms /0900001680084826, 12. април 2020. го ди не. 

39 Church of Sci en to logy Mo scow v. Rus sia, Ap pli ca tion no. 18147/02, пар. 79.
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у Мо скви ре ги стро ва на је 1994. го ди не и био јој је при знат прав ни су бјек ти-
ви тет у скла ду са За ко ном о сло бо ди ве ро и спо ве да ња из 1990. го ди не.40 
На кон сту па ња на сна гу За ко на о сло бо ди са ве сти и вер ским за јед ни ца ма 
из 1997. го ди не ова вер ска ор га ни за ци ја под не ла је 11 пу та зах тев за ре ре-
ги стра ци ју. Од го ва ра ју ћи на не ке од тих зах те ва над ле жни ор ган је на во дио 
не до стат ке због ко јих не мо же да из вр ши по нов ну ре ги стра ци ју, док је у 
ве ћи ни слу ча је ва под но си лац зах те ва оба ве шта ван да је зах тев не пот пун и 
да над ле жни ор ган ни је ком пе тен тан да ука же ко је ин фор ма ци је не до ста ју 
и ко је до дат не до ку мен те би тре ба ло до ста ви ти.41 

Раз ма тра ју ћи је дан од зах те ва за по нов ну ре ги стра ци ју над ле жни ор ган 
је уста но вио да под но си лац пред став ке ни је пру жио ин фор ма ци је о осно ва-
ма вер ских уче ња и прак си ње го ве ре ли ги је, не пре ци зи ра ју ћи за што сма тра 
да књи га ко ја је при ло же на уз зах тев не са др жи те по дат ке. Европ ски суд је, 
као и у ра ни јим слу ча је ви ма,42 из нео став да је за да так над ле жних др жав них 
ор га на (су до ва) да раз ја сне за кон ске усло ве и да под но си о ци ма зах те ва да ју 
ја сна упут ства ка ко да при пре ме нео п ход ну до ку мен та ци ју.43 Да кле, чи ње-
ни ца да вер ски ен ти тет ко ји тра жи при зна ва ње ста ту са прав ног су бјек та 
ни је ис пу нио све фор мал не усло ве мо же би ти основ за од ба ци ва ње ње го вог 
зах те ва са мо уко ли ко су прет ход но над ле жни ор га ни да ли ја сна и пре ци зна 
упут ства ка ко да се ти фор мал ни не до ста ци от кло не. 

У слу ча ју Пра во слав на охрид ска ар хи е пи ско пи ја про тив Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је Европ ски суд је раз ма трао на вод не фор мал не не до стат ке због 
ко јих су над ле жни на ци о нал ни ор га ни од би ја ли да ре ги стру ју под но си о ца 
пред став ке.44 Иа ко су у пи та њу два раз ли чи та по ступ ка ов де ће би ти на ве-
де ни на јед ном ме сту сви фор мал ни не до ста ци на ко је су се над ле жни ор га ни 
по зи ва ли, а ко ји по ми шље њу су да ни су ре ле вант ни и до вољ ни да би ме ша-
ње у пра ва из чл. 9 Европ ске кон вен ци је би ло до зво ље но. Над ле жни ор ган 
је твр дио да је зах тев за ре ги стра ци ју под нет не бла го вре ме но од стра не 
нео вла шће ног ли ца. При том је као дан од ко јег по чи ње да те че за кон ски рок 

40 За кон РСФСР о сво бо де ве ро и спо ве да ния от 25.10.90 N 267-I. Тај За кон по је ди ни 
ау то ри сма тра ју из у зет но ли бе рал ним: А. А. Ра ду гин, Вве де ние в ре ли ги о ве де ние, Мо сква 
1996, 284; Ми лан Ву ко ма но вић, Све то и мно штво: иза зо ви ре ли гиј ског плу ра ли зма, Бе о град 
2001, 85; Мир ко Бла го је вић, Ре ли ги ја и цр ква у тран сфор ма ци ја ма дру штва: Со ци о ло шко-
исто риј ска ана ли за ре ли гиј ске си ту а ци је у срп ско-цр но гор ском и ру ском (пост)ко му ни стич-
ком дру штву, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град 2005, 314.

41 Church of Sci en to logy Mo scow v. Rus sia, Ap pli ca tion no. 18147/02, пар. 11-17.
42 Mo scow Branch of the Sal va tion Army v. Rus sia, Ap pli ca tion no. 72881/01, пар. 90; Tso-

nev v. Bul ga ria, Ap pli ca tion no. 45963/99, пар. 55.
43 Church of Sci en to logy Mo scow v. Rus sia, Ap pli ca tion no. 18147/02, пар. 93.
44 Ort ho dox Ohrid Ar chdi o ce se (Gre ek-Ort ho dox Ohrid Ar chdi o ce se of the Peć Pa tri archy) 

v. The For mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia, Ap pli ca tion no. 3532/07.
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од 30 да на узет да тум осни ва ња Си но да Охрид ске ар хи е пи ско пи је, а не да тум 
до но ше ња од лу ке о осни ва њу. Зах тев за ре ги стра ци ју је, у скла ду са од лу ком 
о осни ва њу, пот пи сао ар хи е пи скоп Јо ван Вра ни шко ски као овла шће но ли це. 
Ме ђу тим, сам зах тев је до нео и за вео у ар хи ви над ле жног ор га на дру ги епи-
скоп, што је за над ле жни ор ган би ло до вољ но да до не се ре ше ње о од би ја њу. 
На ове две не пра вил но сти над ле жни ор ган је ука зао у по себ ном пи сму упу-
ће ном под но си о цу пред став ке ко јим је тра же но од ње га да до пу ни до ста-
вље ну до ку мен та ци ју. При ли ком дру гог по ку ша ја ре ги стра ци је у скла ду са 
но вим За ко ном из 2007. го ди не над ле жни суд ски ор ган је утвр дио сле де ће 
не пра вил но сти: вер ску ор га ни за ци ју је осно вао Све ти си нод, а не чла но ви 
осни вач ке скуп шти не, Све ти си нод ни је пре ци зи рао да ли под но си зах тев 
за ре ги стра ци ју у фор ми цр кве, вер ске за јед ни це или ре ли ги о зне гру пе (три 
фор ме ко је пред ви ђа за ко но да вац), и ни је де фи ни сао вер ску ор га ни за ци ју 
као до бро вољ ну за јед ни цу фи зич ких ли ца, у осни вач кој од лу ци на ве де но је 
са мо при вре ме но се ди ште и епи скоп ко ји је под нео зах тев био је овла шћен 
да за сту па, али не и да пред ста вља вер ску ор га ни за ци ју. 

Ана ли зи ра ју ћи по ме ну те на во де над ле жних ор га на у Се вер ној Ма ке-
до ни ји Европ ски суд је пра вил но ре зо но вао да су на ци о нал ни су до ви би ли 
фо ку си ра ни на чи сто фор мал не аспек те, а не на су шти ну под не тог зах те ва. 
Из до ста вље них ма те ри ја ла ла ко је би ло утвр ди ти да су се чла но ви Све тог 
си но да (три фи зич ка ли ца) оку пи ли на осни вач кој скуп шти ни на ко јој су 
усво ји ли од лу ку о осни ва њу у ко јој је на ве де но да је њи хо ва ор га ни за ци ја 
до бро вољ но удру же ње хри шћа на. Суд је кон ста то вао да За ко ном из 2007. 
го ди не ни је за бра ње но да вер ске ор га ни за ци је има ју при вре ме но се ди ште, 
да су све три фор ме вер ских ор га ни за ци ја јед на ке, те да је под но си лац зах-
те ва на вео да при ста је на би ло ко ју од њих, као и да суд над ле жан за ре ги стра-
ци ју ни је об ја снио за што не по сто ја ње по себ не од лу ке о ли цу овла шће ном 
да пред ста вља вер ску ор га ни за ци ју оне мо гу ћа ва ње ну ре ги стра ци ју. На 
осно ву на ве де ног Суд је про це нио да раз ло зи на ве де ни у по гле ду фор мал них 
не до ста та ка за ре ги стра ци ју ни су „ре ле вант ни и до вољ ни“.45 Из на ве де ног 
се мо же за кљу чи ти да и у си ту а ци ја ма ка да над ле жни ор га ни да ју упут ства 
вер ским ор га ни за ци ја ма ка ко да ис пра ве не до стат ке у под не тој до ку мен та-
ци ји, они не мо гу од би ја ти зах тев за при зна ва ње ста ту са прав ног су бјек та 
са мо на осно ву не ис пу ње но сти стрикт но фор мал них усло ва не узи ма ју ћи у 
об зир су шти ну це ле про це ду ре. При мо ра ва ње вер ских ор га ни за ци ја да до ка-
зу ју оно што је очи глед но као и ин си сти ра ње на чи сто фор мал ним аспек ти ма 
про це ду ре пред ста вља ме ша ње у њи хо ва пра ва га ран то ва на ме ђу на род ним 
ин стру мен ти ма о људ ским пра ви ма.

45 Ort ho dox Ohrid Ar chdi o ce se (Gre ek-Ort ho dox Ohrid Ar chdi o ce se of the Peć Pa tri archy) 
v. The For mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia, Ap pli ca tion no. 3532/07, пар. 98-105.
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6. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

По сту пак при зна ва ња прав ног су бјек ти ви те та цр ка ва и вер ских за јед-
ни ца спа да у нај ин три гант ни ја пи та ња уре ђи ва ња др жав но-цр кве них од но са. 
Раз лог је што се на том по љу пре се ца ју ин те ре си по сто је ћих и но во о сно ва них 
вер ских ор га ни за ци ја, др жа ве, не вла ди ног сек то ра али и дру штва у це ли ни. 
У ра ду су ана ли зи ра не три бит не ка рак те ри сти ке тог по ступ ка: фа кул та-
тив ност, екс пе ди тив ност и тран спа рент ност.

Уво ђе ње оба ве зне ре ги стра ци је вер ских ор га ни за ци ја ста ви ло би ван 
за ко на све оне вер ске гру пе и по кре те ко ји не ис пу ња ва ју про пи са не усло ве 
или ко ји не же ле да се ре ги стру ју. Др жа ва има ин те рес да ре ги стру је што 
ве ћи број вер ских ен ти те та јер на тај на чин над ле жни ор га ни до би ја ју увид 
у њи хов број, основ на вер ска уче ња и ак тив но сти ко је спро во де. По ред то га, 
у слу ча ју зло у по тре бе вер ске сло бо де лак ше је про на ћи од го вор на ли ца и 
за јед ни це ко је се ба ве не до зво ље ним ак тив но сти ма. Чи ње ни ца да не ре ги-
стро ва не вер ске гру пе, по кре ти и за јед ни це мо гу не сме та но оства ри ва ти 
пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти отва ра про стор за евен ту ал не зло у по тре бе,46 
по себ но ка да је реч о ди фу зним вер ским ен ти те ти ма ко ји не ма ју чвр сту 
струк ту ру или хи је рар хи ју. У том слу ча ју њи хо во де ло ва ње по ста је ма те ри-
ја ко јом би тре ба ло да се ба ви кри вич но пра во и ко је би тре ба ло да бу де 
санк ци о ни са но ва же ћим кри вич ним про пи си ма. 

По сту пак при зна ва ња прав ног су бјек ти ви те та тре ба да бу де брз јер је 
реч о пи та њу од ег зи стен ци јал ног зна ча ја за вер ске ор га ни за ци је. У те о ри ји 
се пред ла же да тај рок бу де до два ме се ца. Из у зе так мо же би ти при зна ва ње 
ста ту са прав ног су бјек та но вим или не по зна тим вер ским ен ти те ти ма, као и 
при зна ва ње ви шег ста ту са у раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма mul ti ti er си сте ма. У 
том слу ча ју др жав ни ор га ни има ју пра во али и оба ве зу да де таљ но про ве ре 
њи хо ва вер ска уче ња и прак су што мо же из и ски ва ти ду жи вре мен ски пе ри од. 
У ве ћи ни европ ских др жа ва за ко но дав ство ко јим се уре ђу је ре ги стра ци ја 
вер ских ор га ни за ци ја не са др жи по себ не од ред бе о ро ко ви ма ко је су над ле-
жни ор га ни у оба ве зи да по шту ју. Ту прак су би тре ба ло про ме ни ти и за ко-
ни ма утвр ди ти ро ко ве не за ви сно од оп штих ро ко ва ко ји ва же у управ ном 
или ван пар нич ном по ступ ку.

Вер ски ен ти те ти као и све дру ге вр сте удру же ња не сти чу прав ни су-
бјек ти ви тет по ау то ма ти зму већ по утвр ђе ној про це ду ри и са мо уко ли ко 
ис пу ња ва ју за ко ном про пи са не усло ве. Уко ли ко ти фор мал ни и су штин ски 
усло ви ни су ис пу ње ни над ле жни ор ган је у оба ве зи да од би је, од но сно од ба ци 
зах тев за при зна ва ње пра вог су бјек ти ви те та. Ме ђу тим, над ле жни ор га ни не 

46 Си ма Авра мо вић, При ло зи на стан ку др жав но-цр кве ног пра ва у Ср би ји, Бе о град 
2007, 27.
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мо гу ус кра ћи ва ти прав ни су бјек ти ви тет вер ским ор га ни за ци ја ма ин си сти-
ра њем на пре те ра ном фор ма ли зму. Ин ди ка ти ван је при мер ма ке дон ских 
вла сти ко је су од би ле да ре ги стру ју Охрид ску ар хи е пи ско пи ју јер у пре да тој 
до ку мен та ци ји она ни је де фи ни са на као за јед ни ца фи зич ких ли ца иа ко је 
би ло ви ше не го очи глед но да су тро ји ца пот пи са них осни ва ча епи ско пи, тј. 
фи зич ка ли ца. Над ле жни или суд ски ор га ни су у оба ве зи да про ту ма че про-
пи се и да да ју ја сна упут ства вер ским ор га ни за ци ја ма ка ко да ис пра ве не до-
стат ке у под не тим при ја ва ма. И у том слу ча ју они не сме ју да ин си сти ра њем 
и из на ла же њем фор мал них не до ста та ка бло ки ра ју при ступ прав ном су бјек-
ти ви те ту од ре ђе ним вер ским гру па ма, по кре ти ма или за јед ни ца ма.

При ли ком нор ми ра ња усло ва и по ступ ка ре ги стра ци је вер ских ор га ни-
за ци ја тре ба ло би узе ти у об зир да су у про шло сти др жав ни ор га ни не бла-
го вре ме но до но си ли од лу ке или од би ја ли да ре ги стру ју вер ске ор га ни за ци је 
из раз ли чи тих по ли тич ких или со ци јал них раз ло га.47 У тим слу ча је ви ма су 
са ме про це ду ре и пре ко мер ни фор ма ли зам ко ри шће ни као ме ха ни зам за кон-
тро лу бро ја при зна тих вер ских ор га ни за ци ја и за ус кра ћи ва ње ста ту са прав ног 
су бјек та од ре ђе ним вер ским гру па ма. По ла зе ћи од та квих прак си по је ди ни 
ау то ри из во де за кљу чак да ре ги стра ци ја вер ских ор га ни за ци ја пред ста вља 
сред ство ко је др жа ва ко ри сти ка ко би огра ни чи ла или кон тро ли са ла њи хо-
во де ло ва ње,48 а ко је је ма ње упа дљи во у од но су на екс пли цит не за бра не.49 
Ме ђу тим, си стем ре ги стра ци је вер ских ор га ни за ци ја има број не пред но сти 
и у ве ли кој ве ћи ни слу ча је ва усло ви за ре ги стра ци ју су јед но став ни, а про-
це ду ра се спро во ди без не по треб ног оду го вла че ња или не ког дру гог ви да дис-
кри ми на тор ног по сту па ња. За то би тре ба ло де ло ва ти ко рек тив но и на сто ја ти 
да се евен ту ал ни не до ста ци ре гу ла ти ве ко ја уре ђу је по сту пак ре ги стра ци је 
от кло не. У том сми слу би ло би по жељ но, ако не и нео п ход но, пре ци зним 
за кон ским од ред ба ма за шти ти над ле жне ор га не од свих оних ути ца ја ко ји 
их спре ча ва ју да по сту па ју не при стра сно и не у трал но.50 

47 У пра во слав ним др жа ва ма та кво по сту па ње над ле жних ор га на че сто је по сле ди ца 
др жав ног па тер на ли зма у обла сти сло бо де ве ро и спо ве сти, Ser gej Fle re, „Re gi stra tion of 
Re li gi o us Com mu ni ti es in Eu ro pean Co un tri es“, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је 1/2010, 113.

48 Ant hony Gill, The po li ti cal ori gins of re li gi o us li berty, Cam brid ge Uni ver sity Press, New 
York 2008, 13.

49 Ani Sar kis sian, The va ri e ti es of re li gi o us re pres sion: Why go vern ments re strict re li gion, 
Ox ford Uni ver sity Press, New York 2015, 34.

50 У не ким др жа ва ма (Ру му ни ја, Бу гар ска, Ма ђар ска, Се вер на Ма ке до ни ја) се ре ги-
стра ци јом вер ских ор га ни за ци ја ба ве су до ви, што би тре ба ло да обез бе ди не за ви сност у 
њи хо вом ра ду јер су су до ви не за ви сни док су ра зни дру ги ор га ни упра ве по пут ко ми си ја и 
ди рек то ра та са мо стал ни у од но су на из вр шну власт. Да се ни на тај на чин не мо же обез бе-
ди ти пот пу на не при стра сност и не у трал ност по ка зу је слу чај Охрид ске ар хи е пи ско пи је у 
Се вер ној Ма ке до ни ји. Пр ви зах тев за ре ги стра ци ју под нет је Ко ми си ји за од но се са вер ским 
за јед ни ца ма и ре ли гиј ском гру па ма, а дру ги над ле жном Су ду у Ско пљу (у скла ду са но вим 
За ко ном из 2007. го ди не). У оба слу ча ја ре зул тат је био исти. По зи ва ју ћи се на стро го фор мал не 
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По себ но је осе тљи ва си ту а ци ја ка да до дис кри ми на тор ног по сту па ња 
др жав них ор га на до ла зи на кон по де ла уну тар већ по сто је ћих цр ка ва и вер-
ских за јед ни ца. Та да др жа ва пре у зи ма на се бе да за шти ти је дин ство и по-
ло жај јед не вер ске ор га ни за ци је и кр ши пра ва оних вер ских ен ти те та и 
ко ји су се од ње одво ји ли. Та кав је слу чај у Се вер ној Ма ке до ни ји где др жав-
ни ор га ни и да ље од би ја ју да ре ги стру ју Охрид ску ар хи е пи ско пи ју СПЦ.51 
Чи ње ни ца да и на кон пре су де Европ ског су да вла сти Се вер не Ма ке до ни је 
ни су ис пу ни ле сво је ме ђу на род не и устав не оба ве зе по ка зу је ко ли ко су моћ-
ни по ли тич ки ути ца ји у обла сти за шти те сло бо де ве ро и спо ве сти. Из на ла-
же ње за кон ских ре ше ња ко ји ма би се та кви ути ца ји не у тра ли са ли у до ме ну 
ре ги стра ци је вер ских ор га ни за ци ја по ста је ну жност да би се за шти тио вер-
ски плу ра ли зам и пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти у са вре ме ним де мо крат-
ским дру штви ма. 
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Re gi stra tion of Re li gi o us Or ga ni za ti ons – Bet we en Col lec ti ve  
and Cor po ra te Right to Re li gi o us Fre e dom

Ab stract: The pri mary fo cus of the pa per is on the right of re li gi o us com-
mu ni ti es to ac qu i re le gal per so na lity. For re li gi o us com mu ni ti es this is sue has 
exi sten ti al im por tan ce. Denying ac cess to such sta tus im po ses im per mis si ble li-
mi ta ti ons on fre e dom of re li gion or be li ef. The ma jo rity of re li gi o us com mu ni ti es 
se ek le gal en tity sta tus, be ca u se it is ne ces sary if they want to ac qu i re pro perty, 
hi re per so nal, apply for go vern men tal per mits etc. The right to ac qu i re le gal en tity 
sta tus is one of the most cri ti cal ar ran ge ments ne e ded for re li gi o us li berty in con-
tem po rary so ci e ti es. The pa per in clu des analysis of three im por tant cha rac te ri stics 
of this pro ce du re. Ac cess to le gal per so na lity for re li gi o us or be li ef com mu ni ti es 
sho uld be non-man da tory, qu ick and tran spa rent. It sho uld be ta ken in to ac co unt 
that com pe tent aut ho ri ti es for va ri o us po li ti cal or so cial re a sons, ma de un ti mely 
de ci si ons or re fu sed to re gi ster re li gi o us or ga ni za ti ons due to al le ged for mal de-
fi ci en ci es. In the se ca ses, the pro ce du res them sel ves and ex ces si ve for ma lism 
we re used as a mec ha nism to con trol the num ber of re cog ni zed re li gi o us or ga ni-
za ti ons and to deny the sta tus of a le gal en tity to cer tain re li gi o us gro ups. In 
or der to pre vent such oc cur ren ces, it is ne ces sary to pro tect the com pe tent aut-
ho ri ti es from all tho se in flu en ces that pre vent them from ac ting im par ti ally and 
ne u trally. The re is a va ri ety of ways that the right to le gal per so na lity can be 
pro vi ded for re li gi o us com mu ni ti es. Re gi stra tion system sho uld be com pli ant with 
in ter na ti o nal hu man rights norms and it is im por tant to re cog ni ze that re gi stra-
tion is not a pri mary mec ha nism for exer ci sing so cial con trol of re li gion.

Keywords: re li gi o us or ga ni za ti ons, le gal per so na lity, fre e dom of as sembly 
and as so ci a tion, re li gi o us fre e dom.
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