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Сажетак
Циљ ра да је да пру жи еле мен те за про це ну у ко јој ме ри про-

стор за при ме ну кон кор да та, као осо бе ног ме ђу на род но-прав ног 
ин стру мен та ре гу ла ци је од но са др жа ве и Ри мо ка то лич ке цр кве, мо-
же да бу де очу ван, су жен или про ши рен, с об зи ром на кључ не тен-
ден ци је у раз во ју ка ко ме ђу на род ног пра ва, та ко и пра ва Европ ске 
уни је. Као пред у слов за ис пу ње ње на ве де ног ци ља, у ра ду је пред-
ста вљен по јам кон кор да та, у ње го вој исто риј ској и струк тур ној ди-
мен зи ји. За кључ ци су за сно ва ни на док три нар ним, ем пи риј ским и 
ар гу мен ти ма за сно ва ним на функ ци о нал ној про јек ци ји раз во ја ме-
ђу на род ног пра ва и пра ва Европ ске уни је. У то ку 19-ог и по себ но 
20-ог ве ка, прак тич ни и те о риј ски по јам кон кор да та је ево лу и рао. 
На кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра од нос др жа ве и цр кве опи су је се 
као sa na co o pe ra tio ме ђу соб но не за ви сних и ауто ном них су бје ка та, 
са за јед нич ким ци љем пу ног мо рал ног и дру штве ног раз во ја по-
је дин ца. Пред у слов та квог раз во ја су вер ска сло бо да по је дин ца и 
цр кве. У слу ча ју да ље кон сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род ног пра ва 
при мен љи вост кон кор да та не би тре ба ло да бу де ума ње на. Уко ли-
ко до ђе до обр ну тог про це са, фраг мен та ци је, гра ни ца при мен љи-
во сти кон кор да та би би ло на пу шта ње основ них стан дар да вер ске 
то ле ран ци је. У слу ча ју да љег ја ча ња ЕУ као по ли тич ке за јед ни це, 
хри шћан ство ће би ти при зна то као за јед нич ки име ни тељ тра ди ци-
о нал ног иден ти те та на ро да ко ји чи не ЕУ, а уло га ре ли ги је у јав ном 
жи во ту оси гу ра на. Ме ха ни зми за шти те основ них сло бо да тре ба-
ло би да спре че по ја ву дис кри ми на ци је, као и гу би так ло јал но сти 
при пад ни ка дру гих де но ми на ци ја и ве ра, као и ате и ста.
Кључ не ре чи: кон кор дат, вер ска сло бо да, кон сти ту ци о на ли за ци ја, Ри мо-

ка то лич ка цр ква, Све та сто ли ца, Европ ска уни ја



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 71-90.

72

1. КЉУЧ НЕ ПРО МЕ НЕ ПОЈ МА И СА ДР ЖИНЕ 
КОН КОР ДА ТА У НО ВИ ЈОЈ ИСТО РИ ЈИ

1.1 Оп ште и тер ми но ло шке на по ме не

Као сред ство уре ђе ња од но са Ри мо ка то лич ке цр кве (РКЦ)1) 
и по је ди них др жа ва, по во дом де ло ва ња, као и укуп ног прав ног по-
ло жа ја РКЦ у тим др жа ва ма, кон кор да ти су по ста ли нео п ход ни у 
Сред њем ве ку, са прак тич ним на пу шта њем иде а ла уни вер зал ног 
хри шћан ског цар ства. Плу ра ли зам хри шћан ских др жа ва, ме ђу ко-
ји ма је би ла и Пап ска др жа ва, био је су прот ста вљен син гу ла ри те ту 
ду хов не и ор га ни за ци о не вла сти у окви ру Ри мо ка то лич ке цр кве. У 
кон тек сту ве ли ког бро ја до дир них та ча ка цр кве и др жа ве у по сло-
ви ма од оп штег ин те ре са, по ме ну то су прот ста вља ње је до во ди ло 
до број них су ко ба, пр вен стве но у по гле ду пра ва на име но ва ње епи-
ско па – тзв. пра ва на ин ве сти ту ру. Кон кор да ти су би ли при род ни 
прав ни об лик за пре ва зи ла же ње су ко ба, по чев од пр вог – кон кор да-
та из Вор мса, из 1122. го ди не.

Нај ве ћи број кон кор да та за кљу чен је и ва жи на те ри то ри ји 
Европ ске уни је (ЕУ).2) Ско ро сви дру ги кон кор да ти за кљу че ни су 
са др жа ва ма ко је де ле прав ну тра ди ци ју са европ ским др жа ва ма 
ри мо ка то лич ког вер ског иден ти те та, као и они ма ко је при па да ју 
европ ској кон ти нен тал ној прав ној тра ди ци ји – ско ро све др жа ве 
Ју жне Аме ри ке, зна ча јан број др жа ва на ста лих из бив шег СССР, и 
по је ди не др жа ве у Афри ци.

У по след њих по ла ве ка – по чев од окон ча ња Дру гог ва ти-
кан ског са бо ра (1962-1965) – прак са за кљу чи ва ња кон кор да та је 
до жи ве ла екс пан зи ју: за кљу че но је пре ко 120 уго во ра са пре ко 40 

1) Хри шћан ска цр ква чи ји вр хов ни ве ли ко до стој ник и оли че ње је дин ства је Све ти отац, 
или Па па, епи скоп рим ски и на след ник у до сто јан ству Св. апо сто ла Пе тра, се бе на зи ва 
Ка то лич ком, узи ма ју ћи та ко је дан од два атри бу та хри шћан ске цр кве утвр ђе на Ни кеј-
ским сим во лом ве ре из 325. го ди не. У је зи ци ма хри шћан ско-пра во слав не и хри шћан-
ско-про те стант ске тра ди ци јом уоби ча је но је озна ча ва ње те цр кве на зи вом „Ри мо ка то-
лич ка цр ква“. Раз лог за то је што хри шћан ско-пра во слав не цр кве, Ан гли кан ска цр ква 
и мно ге про те стант ске цр кве та ко ђе по шту ју сим вол ве ре ко ји је у по гле ду атри бу та 
хри шћан ске цр кве иден ти чан оно ме ко ји по шту је Ри мо ка то лич ка цр ква, та ко да се и 
оне са ме сма тра ју ка то лич ким. У те о ло шкој тра ди ци ји Срп ске пра во слав не цр кве тај 
атри бут се на срп ски је зик пре во ди као „са бор ни“, док је укуп но узев у ин до е вроп ским 
је зи ци ма нај че шћи пре вод „уни вер зал ни“.

2) Од око 40 кон кор да та ко ји ма се ре ла тив но све о бу хват но ре ша ва ју пи та ња уоби ча је на за 
кон кор да те, а ко ји су да нас на сна зи, по ло ви на је за кљу че на са др жа ва ма ко је су чла ни це 
ЕУ, или кан ди да ти за члан ство. Од пре о ста лих око 160 би ла те рал них уго во ра ко ји ма се 
ре ша ва ју са мо по је ди на пи та ња у окви ру уоби ча је не кон кор дат ске ма те ри је, као и оних 
ко ји су за кљу че ни са те ри то ри јал ном је ди ни цом од ре ђе не др жа ве, око 120 су за кљу че-
ни са др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ или кан ди да ти ма за члан ство у ЕУ. Kir chen recht-on li ne, 
In ter net, http://www.kir chen recht-on li ne.de, 15.06.2015.
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раз ли чи тих др жа ва. Тен ден ци ја се на ста ви ла и на кон па да Бер лин-
ског зи да и рас па да СССР. Исти пе ри од ка рак те ри ше ши ре ње ге о-
граф ског до ма ша ја кон кор да та: по ред др жа ва Евро пе и Ју жне Аме-
ри ке, они би ва ју за кљу чи ва ни са др жа ва ма Ази је и Афри ке, ме ђу 
ко ји ма су и оне у ко ји ма је ислам др жав на ре ли ги ја. Од 1963. до 
2005. го ди не, број др жа ва ко је су ус по ста ви ле ди пло мат ске од но се 
са Све том сто ли цом се уче тво ро стру чио.3)

У сва ко днев ној упо тре би, у европ ским је зи ци ма се под 
кон кор да ти ма обич но под ра зу ме ва ју са мо уго во ри ко је Све та 
сто ли ца4) за кљу чу је са др жа ва ма са до ми нант ним ри мо ка то лич-
ким вер ским иден ти те том, као и са мо они уго во ри ко ји ма се на 
све о бу хва тан на чин ре гу ли шу пи та ња у окви ру тра ди ци о нал не 
кон кор дат ске ма те ри је. Ни јед но од ова два огра ни че ња ни је уте-
ме ље но у на у ци.5) На су прот уоби ча је ном схва та њу, кон кор да те 
за кљу чу ју и др жа ве у ко ји ма РКЦ не ма по ло жај др жав не цр кве, и 
ши ре, у ко ји ма ве ћи на ста нов ни штва ни су ње ни вер ни ци.6)

3) Ma u ri zio Ra gaz zi, “Con cor dats To day: From the Se cond Va ti can Co un cil to John Paul II”, 
Jo ur nal of Mar kets & Mo ra lity, Grand Ra pids, MI, 12/2009, pp. 129-130.

4) Из раз Све та сто ли ца упу ћу је на пре сто Св. апо сто ла Пе тра, а ње го во зна че ње об у хва та 
Св. оца па пу, као гла ву РКЦ, и Рим ску ку ри ју, као цен трал ни ад ми ни стра тив ни ор ган 
РКЦ пре ко ко га па па вр ши власт. Од ред ни цу да је Све та сто ли ца увек јед на од две стра-
не-уго вор ни це кон кор да та, Бри јер об ја шња ва јед но став ном окол но шћу да са мо РКЦ 
има ор га ни за ци о ну хи је рар хи ју на гло бал ном ни воу, при че му врх те хи је рар хи је, Све та 
сто ли ца, има ме ђу на род но-прав ни су бјек ти ви тет, као и овла шће ње да у име ор га ни за-
ци о них је ди ни ца на на ци о нал ним ни во и ма за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре. Yves de la 
Briè re, “Re cu eil des co urs”, Académie de Dro it In ter na ti o nal de La Haye, La Haye, 60/1938, 
p. 372.

5) Бри јер раз ли ку је кон кор да те у ши рем сми слу, као уго во ре из ме ђу нај ви ших цр кве них 
и др жав них вла сти ко ји ма се ре гу ли ше јед но или ви ше пи та ња од за јед нич ког ин те ре-
са, и кон кор да те у ужем сми слу, код ко јих се та ква ма те ри ја ре гу ли ше на све о бу хва тан 
на чин. Y. de la Briè re, 371, 373. За Хо лер ба ха (Hol ler bach) кон кор дат у ужем сми слу је 
уго вор ко ји јед на др жа ва по ме ђу на род ном пра ву за кљу чи са Све том сто ли цом ра ди ре-
гу ли са ња пи та ња од за јед нич ког ин те ре са, при че му мо же по сто ја ти и де ли мич ни кон-
кор дат,; кон кор да том у ши рем сми слу сма тра сва ки уго вор из ме ђу цр кве них и др жав них 
вла сти, без об зи ра да ли је на пла ну ме ђу на род ног пра ва или не, и без об зи ра на об у-
хват. Ale xan der Hol ler bach, “Con cor dats”, Re li gion Past and Pre sent 2015, In ter net, http://
re fe ren ce works.bril lon li ne.com/en tri es/re li gion-past-and-pre sent/con cor dats-COM_12092, 
15.06.2015; Рин герт (Rynga ert) ве зу је зна че ње из ра за кон кор дат са мо за ме ђу на род не 
уго во ре чи ја јед на уго вор на стра на је Све та сто ли ца, ко ји ре гу ли шу вер ске ак тив но-
сти Ри мо ка то лич ке у др жа ви-уго вор ни ци. Ce dric Rynga ert, “The Le gal Sta tus of the Holy 
See”, Go et tin gen Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, Göttingen Jo ur nal of In ter na ti o nal Law e.V., 
Göttingen, 3/2011, p. 844.

6) Кроз исто ри ју, при ме ри за то су кон кор да ти ко је су Ца ре ви на Ру си ја (1847, 1882. и 
1907), Кња же ви на Цр на Го ра (1886) и Кра ље ви на Ср би ја (1914) за кљу чи ле са Све том 
сто ли цом. Да нас су на сна зи, из ме ђу оста лих, пр ви кон кор дат за кљу чен са др жа вом у 
ко јој је ислам др жав на ве ра – са Ту ни сом – из 1964. го ди не, као и све о бу хват ни кон кор-
да ти за кљу че ни са Цр ном Го ром (2011), Изра е лом (1993), Азер беј џа ном (2011), и Ка зах-
ста ном (1998), док ме ђу спо ра зу ми ма огра ни че ним на од ре ђе на пи та ња ва же и они ко је 
је Све та сто ли ца за кљу чи ла са Ср би јом („За кон о по твр ђи ва њу спо ра зу ма о са рад њи 
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Са ма РКЦ је на кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра на пу сти ла 
тер мин „кон кор дат“ и по че ла да ко ри сти оп ште тер ми не ко ји ма 
се озна ча ва ју ме ђу на род ни уго во ри (con ven tio, ac cor do), чак и у 
слу ча је ви ма све о бу хват них уго во ра за кљу че них са пре о вла ђу ју ће 
ри мо ка то лич ким др жа ва ма (Ита ли ја, Шпа ни ја). Фе ра ри (Fer ra ri) 
прет по ста вља да се ти ме на гла ша ва раз ли ка у основ ној по став ци 
тих уго во ра узро ко ва на за кључ ци ма Дру гог ва ти кан ског са бо ра.7)

Кон кор да ти су ути ца ли на раз вој мо де ла у ко ме се ужи ва ње 
вер ске сло бо де за сни ва на уго во ру из ме ђу јав не вла сти, и цр кве-
не тј. вер ске ор га ни за ци је. Тај мо дел је нај ра зви је ни ји у Не мач кој, 
где се уго во ри ма уре ђу ју од но си фе де рал них је ди ни ца са про те-
стант ским цр ква ма, са је вреј ским за јед ни ца ма, па чак и са фи ло-
соф ским, не-ре ли гиј ским удру же њи ма,8) слич но као и у Ита ли ји.9)

1.2 Фор ма кон кор да та и ме ђу на род но-правни  
су бјек ти ви тет Све те сто ли це

Пој мов но од ре ђе ње кон кор да та за сно ва но је на фор мал ном и 
са др жин ском кри те ри ју му. Пр ви под ра зу ме ва да се ра ди о уго во ру 
за кљу че ном по ме ђу на род ном пра ву чи ја јед на стра на-уго вор ни ца 
је Све та сто ли ца,10) а дру га су ве ре на др жа ва, или ње на фе де рал на 
је ди ни ца овла шће на да за кљу чи кон кор дат,11) на чи јој те ри то ри ји 
РКЦ де лу је.12)

из ме ђу Р. Ср би је и Све те Сто ли це у обла сти ви со ког обра зо ва ња“, Слу жбе ни гла сник Р. 
Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри 17/2014) и Ре пу бли ком Ки ном – Тај ва ном (2011), оба о 
са рад њи у обла сти ви со ког об ра зо ва ња.

7) Sil vio Fer ra ri, “The Fun da men tal Agre e ment Bet we en the Holy See and Israel and the Con-
ven tion Bet we en Sta tes and the Church Sin ce the Va ti can II Co un cil”, Cat ho lic Uni ver sity 
Law Re vi ew, The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca, Was hing ton, DC, 47/1998, pp. 386-389; 
ви де ти део 1.3 овог ра да.

8) Ger hard Rob bers, Re li gion and Law in Ger many, Klu wer Law In ter na ti o nal, Alp hen aan den 
Rijn, 2010, pp. 171-194; Wil li bald M. Plöchl, “Re flec ti ons on the Na tu re and Sta tus of Con-
cor dats”, The Ju rist, The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca, Was hing ton, DC, 7/1947, p. 18.

9) Sil vio Fer ra ri, “The Emer ging Pat tern of Church and Sta te in We stern Euro pe: The Ita lian Mo-
del”, Brig ham Young Uni ver sity Law Re vi ew, Brig ham Young Uni ver sity, Pro vo, UT, 2/1995, 
pp. 431-432.

10) Хо лер бах ис ти че да је са ста но ви шта цр кве ног пра ва РКЦ мо гу ће и да епи ско пи скла-
па ју уго во ре са др жа ва ма. Ви де ти A. Hol ler bach, op. cit. Ва жно је на по ме ну ти да та кви 
уго во ри не би има ли ква ли тет уго во ра по ме ђу на род ном пра ву, бу ду ћи да епи ско пи је 
не ма ју ме ђу на род но-прав ни су бјек ти ви тет.

11) Фе де рал не је ди ни це СР Не мач ке овла шће не су уста вом да за кљу чу ју ме ђу на род не уго-
во ре у окви ру сво јих за ко но дав них над ле жно сти. Свеж при мер та кве прак се је кон кор-
дат за кљу чен 2005. го ди не са Сло бод ним и хан зе ат ским гра дом Хам бур гом. Па ра лел но 
по сто ји и кон кор дат за кљу чен са са ве зном др жа вом. G. Rob bers, op. cit., pp., 173-175.

12) Спе ци фи чан слу чај је фран цу ска област Ал зас-Мо зел (ко ја об у хва та три де парт ма на), у 
ко јој је и да ље на сна зи кон кор дат ко ји је На по ле он за кљу чио са Све том сто ли цом 1801. 
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Прет по став ка за ис пу ње ње фор мал ног кри те ри ју ма је ме ђу-
на род но-прав ни су бјек ти ви тет Све те сто ли це.13) Су бјек ти ви тет Ва-
ти ка на раз ли чит је од су бјек ти ви те та Све те сто ли це. Док се Све та 
сто ли ца сма тра су бјек том ме ђу на род ног пра ва од ње го вог на стан-
ка, град-др жа ва Ва ти кан као су ве ре на др жа ва је уста но вљен Ла-
те ран ским споразумoм из ме ђу Све те сто ли це и Ита ли је из 1929. 
го ди не. Све та сто ли ца по соп стве ном из бо ру ужи ва, од 1964. го-
ди не, ста тус др жа ве, стал ног по сма тра ча у Ује ди ње ним на ци ја ма 
(без пра ва гла са),14) а члан је и ни за ме ђу на род них ор га ни за ци ја.15) 
Ме ђу на род но-прав ни су бјек ти ви тет омо гу ћа ва Све тој сто ли ци да 
у ме ђу на род ним од но си ма са дру гим др жа ва ма пред ста вља чи та ву 
РКЦ, што не би би ло мо гу ће Ва ти ка ну као јед ној од др жа ва.16)

Спе ци фич но сти ме ђу на род но-прав ног су бјек ти ви те та Све-
те сто ли це су пре све га из о ста нак те ри то ри је, као и вер ски ка рак-
тер РКЦ.17) У при лог ме ђу на род но-прав ног су бјек ти ви те та Све те 

го ди не. До то га је до шло та ко што у вре ме ка да је ва же ње тог кон кор да та уки ну то, чу ве-
ним фран цу ским За ко ном о раз два ја њу цр ка ва од др жа ве из 1905. го ди не, Ал зас-Мо зел 
ни је био део Фран цу ске.

13) По ка нон ском пра ву РКЦ, њен су бјек ти ви тет не по ти че ни од јед не др жа ве: “Cat ho li ca 
Ec cle sia et Apo sto li ca Se des, mo ra lis per so nae ra ti o nem ha bent ex ip sa or di na ti o ne di vi na.” 
Co dex Iuris Ca no ni ci, Can. 113, §1., Li bre ria Edi tri ce Va ti ca na, Va ti ca no, 1983.

14) Ста тус стал ног по сма тра ча за сни ва се на прак си (оби ча ју), ко ја да ти ра из 1946. го ди не. 
Да нас по сто је два стал на по сма тра ча у ка те го ри ји др жа ва ко је ни су чла ни це: Све та сто-
ли ца и Па ле сти на. Дру га ка те го ри ја стал них по сма тра ча су ме ђу на род не ор га ни за ци је 
(in ter go vern men tal or ga ni za ti ons).

15) САД ни су одр жа ва ле ди пло мат ске од но се са Све том сто ли цом од не стан ка Пап ске 
др жа ве 1870. го ди не па све до 1984. го ди не, ни ти су до са да за кљу чи ле кон кор дат са 
Све том сто ли цом. Не зва нич ни ди пло мат ски од но си одр жа ва ни по сред ством по себ них 
иза сла ни ка – Све та сто ли ца је свог иза сла ни ка упу ти ла већ 1894. го ди не, док је лич ни 
иза сла ник пред сед ни ка САД био при Све тој сто ли ци од 1939. до 1950. год, као и од 
1970. до 1984. Sa muel W. Bettwy, “Uni ted Sta tes – Va ti can Re cog ni tion: Bac kgro und and Is-
su es”, Cat ho lic Lawyer¸ St. John’s Uni ver sity, Qu e ens, NY, 29/1984, p. 225, pp. 242-243; Jo 
Re nee For mi co la, “U.S.-Va ti can Re la ti ons: To ward a Post-Cold War Con ver gen ce?,” Jo ur nal 
of Church and Sta te, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 38/1996, pp. 801-807. Вр хов ни суд 
САД је у вре ме ка да ни је би ло ди пло мат ских од но са, 1908. год, кон ста то вао да “Све-
та сто ли ца ужи ва при зна ти ста тус у ме ђу на род ном пра ву, о че му су до ви (САД) мо ра ју 
во ди ти ра чу на”. Do nald R. Rut hwell, In ter na ti o nal Law, Cam brid ge Uni ver sity Press, New 
York, 2011, p. 282.

16) Аран ђо-Ру из ве зу је на ста нак ме ђу на род но-прав ног су бјек ти ви те та РКЦ за на пу шта ње 
иде а ла Re spu bli ca Chri sti a no rum, до ко га је до шло у Сред њем ве ку, што је про у зро ко ва-
ло да је РКЦ и на те о риј ском пла ну при зна та као са мо је дан од рав но прав них су бје ка та 
у ме ђу на род ним од но си ма. Исти аутор ис ти че да тај су бјек ти ви тет ни је усло вљен по-
сто ја њем др жа ве Ва ти кан, бу ду ћи да је на ста вио да по сто ји то ком пе ри о да 1870-1929. 
го ди не – од анек си је Пап ске др жа ве од стра не Ита ли је 1870. до за кљу че ња Ла те ран ског 
спо ра зу ма и осни ва ња гра да-др жа ве Ва ти кан 1929. Ga e ta no Aran gio-Ru iz, “On the na-
tu re of the in ter na ti o nal per so na lity of the Holy See”, Re vue Bel ge de Dro it In ter na ti o nal, 
Bruylant, Bru xel les, 2/1996, pp. 360-361.

17) Ини ци ја ти ву про тив ста ту са Све те сто ли це као стал ног по сма тра ча у УН по кре ну ла је 
1995. го ди не ор га ни за ци ја Ка то ли ци за сло бо дан из бор, и њој се до са да при дру жио низ 
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сто ли це на во де се ње но ви ше ве ков но по сто ја ње, чи ње ни ца да она 
да нас ужи ва нај ши ре мо гу ће при зна ње, ко је укљу чу је и сту па ње 
у уго вор не од но се, ве ли ке за слу ге за сми ри ва ње су ко ба, као и за 
осни ва ње мно гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Та ко ђе, из окол но-
сти да ме ђу на род но пра во шти ти сло бо ду ве ре се из вла чи за кљу-
чак да оно не ис кљу чу је ап со лут но све прав не од но се за сно ва не на 
вр ше њу вер ске сло бо де.18) Про тив ни ци са да шњег об ли ка ме ђу на-
род но-прав ног су бјек ти ви те та Све те сто ли це ис ти чу да се ра ди о 
вер ској ор га ни за ци ји, тј. о не вла ди ној ор га ни за ци ји, ко ја је у окви-
ру УН при ви ле го ва на ста ту сом др жа ве – стал ног по сма тра ча на 
ште ту дру гих не вла ди них ор га ни за ци ја.19)

У те о ри ји пре о вла ђу ју два ста ва о од но су прав них су бјек-
ти ви те та Све те сто ли це и Ва ти ка на – док јед ни на гла ша ва ју раз-
ли чи тост при ро де два су бјек та, ко ји се на ла зе у пер со нал ној уни ји 
по сред ством лич но сти Св. оца па пе,20) дру ги ис ти чу су штин ску 
при пад ност оба су бјек ти ви те та РКЦ, при че му је Све та сто ли ца 
ор ган упра вља ња, а Ва ти кан ор га ни за ци о ни део РКЦ, чи ји се по-
ступ ци по ме ђу на род ном пра ву у крај њој ли ни ји при пи су ју са мој 
Све тој сто ли ци.21) Ауто ри из САД нај че шће по сма тра ју град-др жа-
ву Ва ти кан и Све ту сто ли цу као ин стру мен та ли те те јед ног прав-
ног ли ца, ко је нај че шће озна ча ва ју са мо као „Ва ти кан“.22)

при ват них фон да ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја. Ви де ти Paul Sar lo, “Se a ted at the Right 
Hand: The Holy See as Per ma nent Ob ser ver to the Uni ted Na ti ons and Its Long-Run ning Ef-
fi cacy in That Ca pa city”, Holy Cross Jo ur nal of Law and Pu blic Po licy, Col le ge of the Holy 
Cross, Wor ce ster, MA, 16/2012, pp. 253-294.

18) Ви де ти Ro bert John Ara u jo, “The In ter na ti o nal Per so na lity and So ve re ignty of the Holy 
See”, Cat ho lic Uni ver sity Law Re vi ew, The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca, Was hing ton, DC, 
50/2000-2001, pp. 323-360; G. Aran gio-Ru iz, op. cit., pp. 359-369; Ho ra ce F. Cum bo, “The 
Holy See and In ter na ti o nal Law”, The In ter na ti o nal Law Qu ar terly, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 4/1948-1949, pp. 609-610.

19) Yasmin Ab dul lah, “The Holy See at Uni ted Na ti ons Con fe ren ces: Sta te or Church?,” Co lum bia 
Law Re vi ew, Co lum bia Uni ver sity, New York, NY, 96/1996, pp. 1835-1875.

20) H. F. Cum bo, op. cit., pp. 613- 614; W. M. Plöchl, op. cit., p. 19; Kurt Mar tens, “The Po si tion 
of the Holy See and Va ti can City Sta te in In ter na ti o nal Re la ti ons”, Uni ver sity of De tro it Mercy 
Law Re vi ew, Uni ver sity of De tro it, De tro it, MI, 83/2005-2006, pp. 730, 755.

21) G. Aran gio-Ru iz, op. cit., pp. 367-369.

22) J. R. For mi co la, op. cit., pp. 801-807, 815. При сут ни су и дру га чи ји ста во ви. Уко ли ко се 
Све та сто ли ца сма тра јед на ком др жа ви, из у зет ни слу ча је ви (штет на рад ња, ко мер ци-
јал на ак тив ност) у ко ји ма је мо гу ће ус по ста ви ти над ле жност за ту жбе под не те про тив 
Све те сто ли це пред аме рич ким су до ви ма по Fo re ign So ve re ign Im mu ni ti es Act ства ра ју 
про стор ко ји је ужи не го уко ли ко би се Све та сто ли ца сма тра ла ин стру мен та ли те том 
Ва ти ка на. Вид. Ja mes Fan tau, “Ret hin king the So ve re ign Sta tus of the Holy See: To wards a 
Gre a ter Equ a lity of Sta tes and Gre a ter Pro tec tion of Ci ti zens in Uni ted Sta tes Co urts”, Car-
do zo Jo ur nal of In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law, Be nja min N. Car do zo School of Law, 
New York, NY 19/2011, pp. 487-523. Да је ус по ста вља ње над ле жно сти аме рич ких су до ва 
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1.3 Са др жи на кон кор да та

Ста ри ја ли те ра ту ра у пр ви план ста вља пре ва зи ла же ње су-
ко ба из ме ђу Све те сто ли це и вр хов не вла сти од ре ђе не др жа ве као 
глав ни раз лог за скла па ње кон кор да та.23) Плехл (Plöchl) де фи ни ше 
кон кор дат као „прав но сред ство ко јим се Ри мо ка то лич ка цр ква и 
не ка др жа ва са гла ша ва ју да ре гу ли шу, на за јед нич кој уго вор ној и 
нор ма тив ној осно ви, од ре ђе на спе ци фич на пи та ња од за јед нич ког, 
или по је ди нач ног, ин те ре са“, и као уго во ре „чи ји је крај њи циљ да 
ко ор ди на ци ја ин те ре са Цр кве и Др жа ве у по гле ду ис пу ње ња чо ве-
ко вог основ ног пра ва и оба ве зе – да ве ру је у Бо га“,24) као и да ме-
ђу ци ље ви ма кон кор да та пре о вла ђу ју по зи тив ни ци ље ви, пре све га 
„ис пу ње ње сло бо де ве ре“, а не окон ча ње су ко ба.25)

Аран ђо-Ру из (Aran gio-Ru iz) та ко ђе ис ти че ка рак те ри стич ну 
са др жи ну кон кор да та: „ре гу ли са ње ма те ри је бо го слу же ња и по-
ло жа ја све ште ни ка РКЦ и ње не имо ви не на те ри то ри ји од ре ђе не 
др жа ве“, и на осно ву на ве де не са др жин ске по себ но сти раз ли ку-
је кон кор да те од дру гих би ла те рал них уго во ра ко је РКЦ, оли че на 
у Све тој сто ли ци, за кљу чу је са дру гим су бјек ти ма ме ђу на род ног 
пра ва.26) Не сма тра ју се кон кор да ти ма уго во ри ко је Све та сто ли ца 
за кљу чу је у име др жа ве Ва ти кан, а не у име РКЦ.27)

На пла ну са др жи не, у то ку по след њег ве ка упа дљи ве су бит-
не про ме не. Пр во, кон кор да ти ма за кљу че ним на кон Пр вог свет ског 
ра та ус по ста вље на је за шти та кор по ра тив не сло бо де РКЦ, тј. об но-
вље на је ње на ауто но ми ја у по гле ду мно гих уну тра шњих пи та ња 
(име но ва ња епи ско па пре све га), ко ја је би ла озбиљ но на ру ше на 

мо гу ће и ка да се Све та сто ли ца сма тра за себ ним су бјек том по ка зао је слу чај John V. Doe 
v. Holy See, ка да је Вр хов ни суд САД 2010. го ди не ус кра тио прав ни лек про тив од лу ке 
Жал бе ног су да за де ве ту суд ску област, ко јом је од би је на жал ба Све те сто ли це про тив 
од лу ке о ус по ста вља њу над ле жно сти пр во сте пе ног су да. У жал би се Све та сто ли ца по-
зва ла на свој ме ђу на род ни су бјек ти ви тет и Fo re ign So ve re ign Im mu ni ti es Act. Ту жба је 
ко нач но од би је на 2013. год. Јоhn V. Doe v. Holy See, F3.d, 2543, (9th Cir. 2009); US. Su pre-
me Co urt, Doc ket No. 09-1, Holy See v. John V. Doe (Ca se nos. 06-35563, 06-35587); “The 
di smis sal on Mon day marks the end of li ti ga tion which be gan in 2002”, Cat ho lic He rald 
08.08.2013; Tho mas Gi e ge rich, “The Holy See, a For mer So ma lian Pri me Mi ni ster, and a 
Con fi sca ted Pi sar ro Pa in ting: Re cent US Ca se Law on Fo re ign So ve re ign Im mu nity”, Im mu-
ni ti es in the Age of Glo bal Con sti tu ti o na lism (eds. A. Pe ters et. al), Brill Nij hof, Le i den, 2014, 
pp. 55-61.

23) Y. de la Briè re, op. cit., pp. 371, 374; ода тле из ре ка hi sto ria con cor da tum, hi sto ria do lo rum.

24) W. M. Plöchl, op. cit., pp. 10, 43.

25) Ibid., 13-16.

26) G. Aran gio-Ru iz, op. cit., p. 365.

27) C. Rynga ert, op. cit., p. 844.
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кон кор да ти ма за кљу чи ва ним у 19. ве ку и ра ни је.28) По пра ви лу се 
ра ди о све о бу хват ним спо ра зу ми ма.

Дру го, од лу ке Дру гог ва ти кан ског са бо ра зна чај но су ути ца-
ле на про ме ну на че ла на ко ји ма се за сни ва са др жи на кон кор да та за-
кљу чи ва них са европ ским др жа ва ма. На са бо ру je усво је но уче ње 
о нео п ход но сти sa na co o pe ra tio из ме ђу др жа ве и цр кве, уз очу ва ње 
соп стве них ауто но ми ја и ме ђу соб не не за ви сно сти, и ста вљен је на-
гла сак на вер ску сло бо ду по је ди на ца и цр кве. Ста вља ње по је дин-
ца у жи жу свр хе др жа ве и цр кве усло вља ва са рад њу два су бјек та. 
Уче ње је са др жа но у де кла ра ци ји Dig ni ta tis Hu ma nae.29) Хи тин џер 
(Hit tin ger) ис ти че да је овом де кла ра ци јом Све тој сто ли ци омо гу-
ће но да се прин ци пи јел но за ла же за вер ску сло бо ду за РКЦ и ње не 
вер ни ке јед на ко као што за слу жу ју и сви дру ги по је дин ци, као и да 
је утвр ђен основ за окон ча ње ви ше ве ков ног осла ња ња цр кве на др-
жа ву и ко нач но на пу шта ње на че ла cu i us re gio, eius re li gio.30)

Тре ће, на кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра до шло је до про ме-
не у струк ту ри кон кор да та. Док је прет ход ни све о бу хват ни мо дел 
остао у при ме ни, по ја ви ла су се и два но ва: мо дел „па ра лел них 
спо ра зу ма“, ко ји под ра зу ме ва за кљу чи ва ње ни за за себ них спо ра-
зу ма (при мер спо ра зу ма са Шпа ни јом од 1976. до 1994), и мо дел 
„оквир ног спо ра зу ма“ из ме ђу кон крет не др жа ве и Све те сто ли це, 
код ко га се по себ на пи та ња ре ша ва ју спо ра зу ми ма ко је за кљу чу ју 
ни же ин стан це – вла сти фе де рал них или са мо у прав них је ди ни ца, 
и ор га ни за ци о не је ди ни це РКЦ на те ри то ри ји кон крет не др жа ве.31)

Фе ра ри при ме ћу је да кон кор да ти за кљу че ни са др жа ва ма 
Ју жне Аме ри ке и др жа ва ма у ко ји ма је ислам др жав на ре ли ги ја 

28) Oбнављање ауто но ми је за сни ва ло се на уче њу да др жа ва и цр ква сва ка за се бе пред-
ста вља ју com mu ni tas / so ci e tas per fec ta. То уче ње, ко је се про пи су је кар ди на лу Ка ми лу 
Тар кви ни ју (Ca mil lo Tar qu i ni) је РКЦ при ме њи ва ла на до мен цр кве но-др жав них од но са 
по чев од сре ди не 19. ве ка до Дру гог ва ти кан ског са бо ра. Y. de la Briè re, op. cit., p. 384; 
Ro land Min ne rath, “The Po si tion of the Cat ho lic Church Re gar ding Con cor dats From a Doc-
tri nal and Prag ma tic Per spec ti ve”, Cat ho lic Uni ver sity Law Re vi ew¸The Cat ho lic Uni ver sity 
of Ame ri ca, Was hing ton, DC, 47/1997-1998, p. 470; Rus sel Hit tin ger, “Dig ni ta tis Hu ma nae, 
Re li gi o us Li berty, and Ec cle si a sti cal Self-Go vern ment”, The Ge or ge Was hing ton Law Re vi-
ew, The Ge or ge Was hing ton Uni ver sity, Was hing ton, DC, 68/1999-2000, pp. 1035-1058.

29) “Dec la ra tion on Re li gi o us Fre e dom: Dig ni ta tis Hu ma nae on the Right of the Per son and of 
Com mu ni ti es to So cial and Ci vil Fre e dom in Mat ters Re li gi o us Pro mul ga ted by His Ho li ness 
Po pe Paul VI on De cem ber 7, 1965”; до не та прет по след њег да на Са бо ра ко ји је тра јао ви-
ше од три го ди не, де кла ра ци ја је до би ла ви ше гла со ва про тив од би ло ког дру гог са бор-
ског до ку мен та. Om bret ta Fu ma gal li Ca rul li, “Con cor dats as In stru ments for Im ple men ting 
Fre e dom of Re li gion”, Pon ti fi cal Aca demy of So cial Sci en ces Ac ta, The Pon ti fi cal Aca demy 
of So cial Sci en ces, Va ti can, 17/2012, pp. 620, 621; R. Min ne rath, op. cit., p. 471; A. Hol ler-
bach op. cit.;  M. Ra gaz zi, op. cit., pp. 117-119.

30) R. Hit tin ger, op. cit., pp. 1035-1058.

31) M. Ra gaz zi, op. cit., pp. 130-131.



Душан С. Ракитић Будућност конкордата у светлу тенденција ...

79

ни су пра ти ли са др жин ски раз вој европ ских кон кор да та – док се 
у Ју жној Аме ри ци за др жа ва уче ње о цр кви као so ci e tas per fec ta, у 
ислам ским др жа ва ма кон кор да ти се за сни ва ју на на че лу то ле ран-
ци је.32) Исти аутор је пред ло жио Основ ни спо ра зум (кон кор дат) 
за кљу чен са Изра е лом 1993. го ди не као мо дел ко ји по твр ђу је при-
мен љи вост уче ња Дру гог ва ти кан ског са бо ра о од но су др жа ве и 
цр кве на др жа ве у ко ји ма не пре о вла ђу је хри шћан ска и ри мо ка то-
лич ка тра ди ци ја.33) Има ју ћи у ви ду сна жну се ку лар ну ком по нен ту 
дру штва Изра е ла, из ра же ну де мо кра тич ност по ли тич ког си сте ма и 
тра ди ци ју вла да ви не пра ва на те ме љи ма com mon law, као и по се-
бан зна чај Изра е ла за хри шћан ство због Све тих ме ста на ње го вој 
те ри то ри ји, не чи ни нам се ре ал ним оче ки ва ње да по ме ну ти кон-
кор дат мо же да по слу жи као мо дел у дру гим слу ча је ви ма.

2. ПРАВ НА ПРИ РО ДА КОН КОР ДА ТА И ВЕР СКА 
НЕ У ТРАЛ НОСТ ДЕ МО КРАТ СКЕ ДР ЖА ВЕ

Ме ђу уго во ри ма за кљу че ним по ме ђу на род ном пра ву, кон-
кор да ти има ју је дин стве не осо би не. Кон кор дат пред ста вља са гла-
сност во ља су бје ка та чи ја при ро да је су штин ски раз ли чи та.34) Из те 
окол но сти про ис ти че чи ње ни ца да је кон кор дат би ла те рал ни уго-
вор ко ји има прав но деј ство пре ма те ри то ри ји са мо јед не др жа ве, 
али та кво да ме ња исто вре ме но и по зи тив но, и цр кве но пра во ко је 
ва жи на тој те ри то ри ји.35) Дру го, као што је већ на по ме ну то, ме-
ђу на род но-прав ни су бјек ти ви тет РКЦ, оли че не у Све тој сто ли ци, 
је дин ствен је на пла ну ме ђу на род ног пра ва.

32) За др жа ва ње ју жно а ме рич ких кон кор да та на прет ход ном мо де лу Фе ра ри об ја шња ва ка-
шње њем раз во ја прав них и по ли тич ких си сте ма др жа ва Ју жне Аме ри ке, у ко ји ма се 
ни су у до вољ ној ме ри раз ви ле га ран ци је ауто но ми је вер ских за јед ни ца, као ни га ран-
ци је људ ских пра ва по је ди на ца. Сто га је, по Фе ра ри ју, очу ва ње не дир ну те прет ход не 
па ра диг ме so ci e tas per fec ta пред ста вља ло је чвр шћи основ за га ран ци ју ауто но ми је РКЦ 
у тим дру штви ма. S. Fer ra ri, op. cit. 1998, pp. 390-393.

33) Фе ра ри је по себ но ис та као да је кон кор дат са Изра е лом пр ви у ко ме је у пот пу но сти 
до шла до из ра жа ја га ран ци ја вер ске сло бо де по је дин ца, за раз ли ку од прет ход них ин-
стру ме на та за кљу че них на кон Дру гог ва ти кан ског са бо ра у ко ји ма је та сло бо да би ла 
ста вље на у слу жбу ко лек тив не вер ске сло бо де вер ни ка РКЦ. S. Fer ra ri, op. cit. 1998, pp. 
394-406.

34) Бри јер је ову спе ци фич ност по ку шао да из ра зи тер ми но ло шки, за ло жив ши се да се кон-
кор да ти не мо гу сма тра ти ни „ме ђу на род ним“, ни „ме ђу др жав ним“ уго во ри ма, већ уго-
во ри ма за кљу че ним „из ме ђу су ве ре них вла сти“ (фр. in ter po te sta ti ve). Y. de la Briè re, op. 
cit., p. 380.

35) W. M. Plöchl, op. cit., p. 375.
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Нор ме кон кор да та има ју је дин ствен по ло жај у пра ви ма др-
жа ва-пот пи сни ца. Ra ti o ne ma te ri ae – бу ду ћи да се од но се на вер ску 
сло бо ду – оне по пра ви лу пред ви ђа ју зна чај не из у зет ке од оп штег 
ре жи ма у обла сти ма за бра не дис кри ми на ци је, обра зов ног си сте ма, 
по ре ског пра ва, и др. Тај основ ни је ка рак те ри сти чан са мо за кон-
кор да те, већ и за дру ге об ли ке ко ји ма се ре гу ли ше иста ма те ри ја, 
али са мо у си сте ми ма у ко ји ма устав на ма те ри ја об у хва та за шти-
ту основ них пра ва.36) Дру го, бу ду ћи по об ли ку ме ђу на род ни би ла-
те рал ни уго во ри, кон кор да ти у прав ним си сте ми ма др жа ва-пот-
пи сни ца у по гле ду прав не сна ге по пра ви лу до ла зе би ло у ред са 
устав ним од ред ба ма, би ло не по сред но ис под њих, а из над за ко на.

Кри ти ка кон кор да та у са вре ме ним де мо кра ти ја ма по пра ви-
лу се за сни ва на стро гом се ку ла ри зму. Сту па ње др жа ве у уго вор-
ни од нос са тран сна ци о нал ном цр кве ном ор га ни за ци јом по во дом 
прав ног по ло жа ја де ла те ор га ни за ци је и ње них вер ни ка на те ри то-
ри ји исте др жа ве сма тра се при ви ле го ва њем кон крет не кон фе си је 
ка ко у од но су на дру ге вер ске ор га ни за ци је и њи хо ве след бе ни ке, 
та ко и у од но су на ате и сте. Са рад њу др жа ве и цр кве се ку ла ри зам 
на чел но од би ја, бу ду ћи да по и сто ве ћу је вер ске ор га ни за ци је са фи-
ло соф ским удру же њи ма и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, па у том 
кон тек сту по ста вља гра ни це за са рад њу др жа ве са та квим су бјек-
том. Др жа ва ко ја за кљу чи кон кор дат не мо же се сма тра ти не у трал-
ном у по гле ду ве ре, а за кљу че ње кон кор да та пред ста вља дис кри-
ми на ци ју ли ца ко ја ни су при пад ни ци ри мо ка то лич ке ве ре.37)

Не у трал ност кон крет не др жа ве у од но су на вер ске ци ље ве 
де ло ва ња РКЦ ис ти че се у при лог при ме ре но сти кон кор да та са вре-
ме ним стан дар ди ма за бра не дис кри ми на ци је и људ ских пра ва.38) 
Тврд њу да уго вор но уре ђе ње цр кве но-др жав них од но са про из и ла-
зи из се ку лар но сти др жа ве и ње не след стве не вер ске не у трал но-
сти из нео је Ро берс (Rob bers) у ве зи са пој мом „уго вор не вер ске 
сло бо де“ у Не мач кој: бу ду ћи не у трал на у по гле ду ве ре, др жа ва ап-
со лут но ни је у ста њу да по соп стве ној ини ци ја ти ви и на осно ву 
соп стве них ре сур са до но си про пи се у обла сти вер ске сло бо де, већ 

36) О по себ но ве ли кој прав ној сна зи нор ми ко је се од но се на ре ли ги ју, на при ме ру Фран цу-
ске, ви де ти Mic hel Tro per, “So ve re ignty and Laȉcité”, Car do zo Law Re vi ew, Be nja min N. 
Car do zo School of Law, New York, NY, 30/2009, pp. 2561-2574.

37) Вид. “Green Pa per – Equ a lity and non-di scri mi na tion in an en lar ged Euro pean Union (Ju-
ne 2004)”, Na ti o nal Se cu lar So ci ety, In ter net, http://www.se cu la rism.org.uk/32691.html, 
15.06.2015.

38) W. M. Plöchl, op. cit., p. 21.
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то са мо мо же чи ни ти у са деј ству са од го ва ра ју ћом вер ском ор га-
ни за ци јом.39)

Нео п ход но је раз у ме ти ка кву тач но вер ску не у трал ност др-
жа ве зах те ва ју стан дар ди за шти те основ них људ ских пра ва и за-
бра не дис кри ми на ци је. Ха бер мас (Ha ber mas) је уста но вио да је у 
зре лим за пад ним де мо кра ти ја ма на сту пи ло до ба пост-се ку ла ри-
зма, и за ло жио се за при зна ње уло ге ве ре у сфе ри јав ног жи во та. 
По ње му, вер ска не у трал ност др жа ве сво ди се на раз два ја ње ин-
сти ту ци о на ли зо ва ног до но ше ња од лу ка у пар ла мен ту, су до ви ма, 
вла ди и упра ви, у ко ме не ма ме ста за вер ске об зи ре, од ши ре по ли-
тич ке ко му ни ка ци је и фор ми ра ња ста во ва у јав но сти, где је уло га 
ве ре не из бе жна.40)

Да нас кон кор да те за кљу чу ју и др жа ве у ко ји ма је ислам др-
жав на ре ли ги ја. Тре ба ло би има ти у ви ду и опре де ље ње РКЦ, утвр-
ђе но на Дру гом ва ти кан ском са бо ру, да од нос са др жа вом утвр ђу је 
са крај њим ци љем мо рал ног и дру штве ног раз во ја сва ке лич но сти, 
што под ра зу ме ва за шти ту основ них људ ских пра ва. Ја сно је да та-
кав те мељ не мо же би ти усме рен на дис кри ми на ци ју при пад ни ка 
дру гих хри шћан ских де но ми на ци ја или дру гих ве ра, као ни ате и-
ста.

3. КОН КОР ДА ТИ У СВЕ ТЛУ СУ ПРОТ СТА ВЉЕ НИХ 
ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА РАЗ ВО ЈА МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРА ВА: 

КОН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ И ФРАГ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

Број ни ауто ри ви де кон сти ту ци о на ли за ци ју као про цес ко ји 
ка рак те ри ше ме ђу на род но пра во на кон окон ча ња Дру гог свет ског 
ра та. Осни ва ње ОУН, ши ре ње до ма ша ја пра ва Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је, кон вер ген ци ја си сте ма за шти те основ них људ ских 
пра ва и рас пад СССР – нај че шћи су раз ло зи у при лог та квог ви ђе-
ња. Зна ча јан број ауто ра у до га ђа ји ма по сле 2001. го ди не ви де су-
про тан про цес – фраг мен та ци ју ме ђу на род ног пра ва. Ар гу мен ти у 
при лог тог ви ђе ња су на пу шта ње ин тер на ци о на ли стич ке по ли ти ке 
од стра не САД на кон те ро ри стич ких на па да на Њу јорк и Ва шинг-
тон, али и кон сти ту ци о на ли за ци ја ЕУ на ште ту оба ве за ко је ње не 
др жа ве чла ни це има ју по ме ђу на род ном пра ву, оли че на у ско ра-

39) G. Rob bers, op. cit., pp. 171-172.

40) Jűr gen Ha ber mas, “No tes on a post-se cu lar so ci ety”, sig nand sight.com 18.06.2008, In ter net, 
http://www.sig nand sight.com/fe a tu res/1714.html, 15.06.2015. 
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шњој прак си Су да ЕУ.41) Кла сич на кон цеп ци ја ме ђу на род ног пра ва 
као пло да во ље др жа ва за др жа ла је углед не по бор ни ке.42)

Уко ли ко се те за о фраг мен та ци ји ме ђу на род ног пра ва об и-
сти ни до од ре ђе ног сте пе на, не ма раз ло га за страх у по гле ду при-
ме не кон кор да та у бу дућ но сти с об зи ром да њи хо ва би ла те рал на 
фор ма омо гу ћа ва при ла го дљи вост. Фраг мен та ци ја ко ја би под ра зу-
ме ва ла на пу шта ње основ них стан дар да вер ске то ле ран ци је оне мо-
гу ћи ла би и при ме ну кон кор да та.

Уко ли ко ме ђу на род но пра во на ста ви пу тем кон сти ту ци о на-
ли за ци је, пи та ње бу дућ но сти кон кор да та се не из бе жно на ме ће. 
Прет по став ка кон сти ту ци о на ли за ци је је сте уса гла ша ва ње основ-
них вред но сти ко је се шти те, ка ко на ни воу ко лек тив ног иден ти-
те та, та ко и у по гле ду основ них пра ва по је ди на ца. По себ ну бри гу 
ства ра по и ма ње гло ба ли за ци је као про це са ко јим се уни фор ми шу 
вред но сти гло бал ног дру штва.43) Кон кор да ти ма се уре ђу је ар ти ку-
ли са ње ко лек тив ног (вер ског) иден ти те та јед не за јед ни це, и усло-
ви вр ше ња основ не (вер ске) сло бо де по је ди на ца, па је оправ да но 
узе ти у об зир мо гућ ност кон флик та два си сте ма вред но сти и нор-
ми.

Чи ни се да у по ме ну тим сце на ри ју опа сност по кон кор да те 
не по сто ји. Пр во, гло ба ли за ци ја упра во те жи да на мет не нај за сту-
пље ни ји мо дел, у ко ме ре ли ги ја има при зна то ме сто у јав ном жи-
во ту.44)

Дру ги ар гу мент у при лог та квог за кључ ка је ис ку ствен, и за-
сни ва се на два при ме ра из са вре ме не исто ри је. Ве ли ко до стој ни ци 
РКЦ стра хо ва ли су да ће са окон ча њем Хлад ног ра та и ши ре њем 
де мо кра ти је и га ран ци ја основ них пра ва и сло бо да про стор за кон-
кор да те би ти осет но сма њен.45) До го ди ло се упра во су прот но. Та-

41)  Видeти The o dor Schil ling, “On the Con sti tu ti o na li za tion of Ge ne ral In ter na ti o nal Law”, 
Jean Mon net Wor king Pa per 06/05, New York Uni ver sity School of Law, New York, 2005; 
In ter na ti o nal Law Bet we en Uni ver sa lism and Frag men ta tion (eds. I. Buf fard et al.), Mar ti nus 
Nij hof, Le i den – Bo ston 2008; Mart ti Ko sken ni e mi, “In ter na ti o nal Law: Bet we en Frag men-
ta tion and Con sti tu ti o na lism”, 27 Nov. 2006, In ter net, http://www.hel sin ki.fi/eci/Pu bli ca ti ons/
Ko sken ni e mi/MCan ber ra-06c.pdf, 15.06.2015; Jűr gen Ha ber mas, The Di vi ded West, Po lity, 
Mal den, MA, 2006, pp. 115-193; Бран ко М. Ра кић, „Фраг мен та ци ја ме ђу на род ног пра ва и 
европ ско пра во – на За па ду не што но во“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 1/2009, 122-147.

42) G. Aran gio-Ru iz, оp. cit., pp. 356-359.

43) R. Hit tin ger, op. cit., p. 1058.

44) Ma ri a no Bar ba to, Fri e drich Kra toc hwil, “Ha ber mas’ No tion of a Post-Se cu lar So ci ety. A Per-
spec ti ve from In ter na ti o nal Re la ti ons”, EUI Wor king Pa pers, Euro pean Uni ver sity In sti tu te, 
Flo ren ce, MWP 25/2008.

45) M. Ra gaz zi, op. cit., p. 130.
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ко ђе, кон сти ту ци о на ли за ци ја Европ ске уни је, ко ја је прет ход но би-
ла као сло же ни си стем ор га ни за ци ја за сно ва них на ме ђу на род ним 
уго во ри ма, ни је до ве ла до сма ње ња упо тре бе кон кор да та.

Тре ће, на осно ву раз во ја ме ђу на род ног пра ва од Дру гог свет-
ског ра та до да нас, мо гу ће је про јек то ва ти на ста вак тог раз во ја, у 
кон тек сту гло бал них иза зо ва са ко ји ма је чо ве чан ство су о че но (за-
шти та жи вот не сре ди не, опа сност од гло бал ног ну кле ар ног об ра-
чу на), као и пар ти ку лар них ин те ре са по је ди них др жа ва ко ји сто је 
на пу ту за јед нич ком од го во ру та кве иза зо ве. На пу шта ње кон сен-
зу са као усло ва за до но ше ње од лу ка нео п ход них за са вла да ва ње 
гло бал них иза зо ва, као и раз ра да ме ха ни за ма при ну де, чи не се ве-
ро ват ни јим ис хо ди ма да ље кон сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род ног 
пра ва. Та кви ис хо ди не би угро зи ли по ље при ме не кон кор да та.

4. УТИ ЦАЈ КОН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИЈЕ 
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ НА КОН КОР ДА ТЕ

Осни вач ки уго во ри и кључ ни по ли тич ки до ку мен ти о ЕУ го-
во ре пре вас ход но као о за јед ни ци за сно ва ној на пра ву. Тен ден ци је 
у по гле ду бу ду ћег пре о бра жа ја ЕУ пр вен стве но за ви се од тен ден-
ци ја раз во ја пра ва ЕУ. У по след њих пет де це ни ја тра је и ЕУ из 
за јед ни це др жа ва за сно ва не на ме ђу на род ном пра ву у по ли тич ку 
за јед ни цу са осо бе ном прав ном при ро дом и еле мен ти ма устав но-
сти. До тог про це са је до шло ис кљу чи во кроз пре о бра жај пра ва 
ЕУ, без из ри чи то ар ти ку ли са не по ли тич ке во ље. Ве ћи на ауто ра се 
сла же да се ра ди о про це су кон сти ту ци о на ли за ци је ЕУ, док се ми-
шље ња раз ли ку ју пре вас ход но у по гле ду од го во ра на пи та ње да ли 
је мо гућ, као и да ли је по же љан, на ста вак тог про це са.46)

МекКрe (МcCrea) је кон ста то вао да јав ни по ре дак ЕУ ни је 
стро го се ку ла ран, као и да пра во ЕУ у зна чај ној ме ри омо гу ћа ва 
уло гу ве ре у кул ту ри и по ли тич ком жи во ту. МекКрe као кључ ну 
осо би ну јав ног по рет ка ЕУ из два ја про на ла же ње пра ве рав но те же 
из ме ђу хри шћан ске и ху ма ни стич ке тра ди ци је Евро пе .47)

46) Обим ака дем ске ли те ра ту ре о овој те ми је огро ман, та ко да упу ћи ва ње ко је сле ди ни је 
ис црп но. Видeти Euro pean Con sti tu ti o na lism Beyond Lis bon (eds. J. Wo u ters, L. Ver hey, 
Ph. Ki i ver), In ter sen tia, Ant werp – Ox ford, 2009; The Many Con sti tu ti ons of Euro pe (eds. 
K. Tu o ri, S. San ka ri), As hga te, Far nham, 2010; Tho mas Chri sti an sen, Chri sti ne Reh, Con-
sti tu ti o na li zing the Euro pean Union, Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke, 2009; The Worlds of 
Euro pean Con sti tu ti o na lism (eds. G. De Bur ca, J. H. H. We i ler), Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge – New York, 2012.

47) Ro nan McCrea, Re li gion and the Pu blic Or der of the Euro pean Union, Ox ford Uni ver sity 
Press, Ox ford – New York, 2010, pp. 270-271.
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Чи ни се да у слу ча ју ЕУ, са вре ме ни кон кор да ти не на ру ша ва-
ју вер ску не у трал ност др жа ва, бу ду ћи да се од њих не мо же оче ки-
ва ти да иг но ри шу и су зби ја ју уло гу ве ре у јав ном жи во ту, основ не 
по ли тич ке вред но сти на ко ји ма се за сни ва ју, као ни да кр ше вер ске 
сло бо де гра ђа на.

Кон сти ту ци о на ли за ци ја ЕУ раз ли ку је се од кон сти ту ци о на-
ли за ци је ме ђу на род ног пра ва уто ли ко што је ЕУ из ра сла у ствар-
ну по ли тич ку за јед ни цу, ко ју чи не не са мо др жа ве-чла ни це, већ 
и гра ђа ни. Сва ка по ли тич ка за јед ни ца за сни ва се на за јед нич ком 
раз у ме ва њу оп штег до бра, тј. на од ре ђе ним по ли тич ким вред но-
сти ма, ко је чи не за јед нич ки иден ти тет чла но ва те за јед ни це. Хри-
шћан ство је за јед нич ки име ни тељ тра ди ци о нал ног иден ти те та на-
ро да ко ји чи не ЕУ. Да ље ја ча ње по ли тич ке за јед ни це до ве ло би до 
отво ре ног при зна ња да је хри шћан ство кључ ни те мељ за јед нич-
ког иден ти те та. Иде ја људ ских пра ва по те кла је из хри шћан ског 
бо го сло вља, и упра во би стан дар ди основ них сло бо да тре ба ло да 
обез бе де да тра ди ци о нал ни хри шћан ски иден ти тет ЕУ не до ве де 
до дис кри ми на ци је, ни ти да угро зи ло јал ност по је ди на ца дру гих 
вер ских иден ти те та, и ате и ста, већ да омо гу ћи и да дру ге ре ли ги је 
за у зму ме сто у јав ном жи во ту ЕУ. Кон кор да ти ће оста ти по треб ни 
ра ди при ла го ђа ва ња кон крет не са др жи не и ни воа са рад ње др жа ва-
чла ни ца са РКЦ.

5. ОЧЕ КИ ВА НО ПО ВРАТ НО ДЕЈ СТВО КОНКОРДАТА 
НА УЛО ГУ ВЕ РЕ У ЈАВ НОМ ЖИ ВО ТУ

Вер ска не у трал ност др жа ве ни је на ру ше на ње ним сту па њем 
у уго вор ни од нос са цр квом, као ни оба ве зи ва њем на са рад њу са 
цр квом, нпр. пу тем уче шћа у фи нан си ра њу де лат но сти од оп штег 
ин те ре са (вер ске на ста ве и сл), или на при зна ње ва же ња од лу ка 
цр кве них ор га на у до ме ну ауто ном ног цр кве ног пра ва. Са рад ња 
мо же би ти на чин за очу ва ње вер ске не у трал но сти др жа ве у слу-
ча је ви ма ка да је уло га ве ре у јав ном жи во ту из ра же на. У да на шње 
вре ме кон кор да те за кљу чу ју и др жа ве са дру гом др жав ном ве ром.

Кон сти ту ци о на ли за ци ја је је дан од мо гу ћих сме ро ва раз во-
ја ме ђу на род ног пра ва. По чев од Дру гог ва ти кан ског са бо ра, РКЦ 
при сту па са рад њи са др жа вом са ци љем да омо гу ћи мо рал ни и 
дру штве ни раз вој по је дин ца, за шта је прет по став ка вер ска сло бо-
да по је дин ца и вер ске за јед ни це. На ис ку стве ном пла ну, у но ви јој 
исто ри ји по сто је два при ме ра ко ји све до че да при зна ва ње и по ди-
за ње стан дар да за шти те основ них вред но сти у окви ру јед ног прав-
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ног си сте ма ни је угро зи ло за кљу чи ва ње кон кор да та са су бјек ти ма 
у окви ру тог си сте ма: јед но је био рас пад СССР и ши ре ње за шти те 
основ них пра ва, а дру го је кон сти ту ти о на ли за ци ја ЕУ. Функ ци о-
нал на про јек ци ја мо гу ће да ље кон сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род-
ног пра ва ука зу је да пи та ња основ них људ ских пра ва, укљу чу ју ћи 
и вер ски иден ти тет и вер ску сло бо ду, не би би ла об у хва ће на тим 
про це сом. Из ло же ни ар гу мен ти ука зу ју да у слу ча ју да ље кон сти-
ту ци о на ли за ци је ме ђу на род ног пра ва при мен љи вост кон кор да та 
не би би ла ума ње на.

У слу ча ју да пре вла да су прот на тен ден ци ја раз во ја ме ђу-
на род ног пра ва – ње го ва фраг мен та ци ја, би ла те рал ни об лик кон-
кор да та и флек си бил ност ко ју он омо гу ћа ва би тре ба ло да очу ва ју 
при мен љи вост тог ин стру мен та. Гра ни цу при мен љи во сти чи ни ло 
би на пу шта ње основ них стан дар да вер ске то ле ран ци је.

До са да шња кон сти ту ци о на ли за ци ја ЕУ до ве ла је до на стан-
ка ствар не по ли тич ке за јед ни це. У слу ча ју да љег ја ча ња по ли тич ке 
ди мен зи је ЕУ, при зна ње хри шћан ства као за јед нич ког име ни те ља 
тра ди ци о нал ног иден ти те та на ро да ко ји чи не ЕУ по ста ће не из бе-
жно, што ће оси гу ра ти са да шње ста ње у ко ме хри шћан ство има 
при зна ту уло гу у јав ном жи во ту. Ме ха ни зми за шти те основ них 
пра ва и сло бо да у окви ру пра ва ЕУ тре ба ло би да обез бе ди да по-
ме ну те про ме не не до ве ду до дис кри ми на ци је, ни ти да до ве ду до 
гу бит ка ло јал но сти при пад ни ка дру гих де но ми на ци ја и ве ра, као и 
ате и ста, већ да омо гу ће да и дру ге ре ли ги је за у зму ме сто у јав ном 
жи во ту ЕУ.
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Du san S. Ra ki tic

THE FU TU RE OF CON COR DATS IN THE 
LIGHT OF EVO LU TI VE TEN DEN CI ES OF IN

TER NA TI O NAL AND EURO PEAN UNION LAW
Re su me

The aim of the pa per is to pro vi de ele ments for as ses sing the 
ex tent to which ap pli ca bi lity of the con cor dats, as spe ci fic in ter na ti o-
nal law in stru ments for re gu la ting re la ti ons bet we en the Ro man-Cat-
ho lic church and a sta te, shall be pre ser ved, li mi ted or ex pan ded in the 
light of key ten den ci es of de ve lop ment of both in ter na ti o nal law and 
Euro pean Union law in the fu tu re. As a pre re qu i si te for pro du cing such 
fin dings, the con cept of con cor dats, in clu ding both its struc tu ral and 
hi sto ri cal di men si ons, has been pre sen ted in the pa per. The con clu si ons 
ha ve re sul ted from ar gu ments ba sed on the doc tri ne, em pi ri cal fin dings, 
as well as on the fun cti o nal pro jec tion of pos si ble po ten tial evo lu tion of 
in ter na ti o nal and Euro pean Union law.

Both prac ti cal and the o re ti cal con cepts of con cor dats evol ved 
sig ni fi cantly in 19th and par ti cu larly in 20th cen tury. Af ter the Se cond 
Va ti can Co un cil, the church-sta te re la ti ons are con ce i ved as sa na co-
o pe ra tio of mu tu ally in de pen dent and auto no mo us en ti ti es, with the 
com mon goal of ena bling full mo ral and so cial de ve lop ment of the in-
di vi dual. A pre re qu i si te for such de ve lop ment is the re li gi o us fre e dom 
of both the in di vi dual and the church. Con cor dats do not vi o la te re li gi-
o us ne u tra lity of the sta te but in stead ena ble it, par ti cu larly in so ci e ti es 
in which the ro le of re li gion in the pu blic sphe re is pro no un ced. By the ir 
na tu re, con cor dats de pend on the fa te of in ter na ti o nal law, whe re as the 
pre sent ter ri tory of the Euro pean Union has been for many cen tu ri es the 
prin ci pal ter ri tory on which con cor dats we re exe cu ted and ap plied. Ser-
bia’s en te ring in to an in ter na ti o nal tre aty with the Holy See in 2014, in 
re spect of an is sue that falls wit hin tra di ti o nal con cor dat su bject mat ter, 
ma kes the to pic of par ti cu lar in te rest for Ser bia.

The vi ew that in ter na ti o nal law has been cha rac te ri zed by the 
pro cess of con sti tu ti o na li za tion sin ce World War II, and espe ci ally af-
ter the end of the Cold War, is wi dely held. Ho we ver, a no ta ble cri ti que 
of such vi ew ar gu es that in the most re cent pe riod in ter na ti o nal law 
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has been be co ming mo re and mo re frag men ted. The Euro pean Union 
has been un der go ing, thro ug ho ut the past fi ve de ca des, a tran sfor ma tion 
from a union of sta tes ba sed on in ter na ti o nal law in to a po li ti cal com-
mu nity with an idi osyncra tic le gal na tu re and ele ments of con sti tu ti o-
na lity. Most aut hors agree that the Euro pean Union has been su bjec ted 
to a con sti tu ti o na li za tion of its own, whe re as opi ni ons dif fer in re spect 
of the pro per an swer to the qu e sti on of whet her furt her con ti nu a tion of 
that pro cess is pos si ble, as well as whet her such con ti nu a tion wo uld be 
de si ra ble. Euro pean Union law so far has not been a re flec tion of the 
Euro pean Union’s con sti tu ti o na li za tion, but in stead the very so ur ce of 
that pro cess. The va lue hu man rights pro tec tion li es in the fo un ding of 
both ide als – the aspi ra tion to wards a con sti tu ti o na li zed in ter na ti o nal 
law, as well as the wish for a full-fled ged Euro pean Union con sti tu tion.

In ca se con sti tu ti o na li za tion of in ter na ti o nal law con ti nu es furt-
her, ro om for ap pli ca bi lity of con cor dats sho uld not be nar ro wed. In 
ca se the op po si te pro cess ta kes pla ce – frag men ta tion, con cor dats will 
ce a se to be ap pli ca ble only if ba sic stan dards of re li gi o us to le ran ce are 
abo lis hed. If the EU de ve lops furt her as a po li ti cal com mu nity, Chri-
sti a nity will be re cog ni zed as the com mon de no mi na tor of tra di ti o nal 
iden ti ti es of na ti ons for ming the EU, whe re as the ro le of re li gion in 
pu blic sphe re will be se cu red. Mec ha nisms en su ring pro tec tion of fun-
da men tal fre e doms sho uld pre vent di scri mi na tion, as well as loss of 
loyalty of fol lo wers of ot her de no mi na ti ons and re li gi ons, as well as of 
at he ists.
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