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Питање* датума одржавања изборног заседања Светог Архијерејског Сабора на коме
треба да се изабере 46. Патријарх српски јесте превасходно црквено питање и
првенствено се тиче епископата, свештенства, монаштва и верног народа Српске
Православне Цркве. Имајући у виду значај светосавског трона, као и достојанство и
улогу Патријарха српског на ширем плану, питање избора Патријарха српског, са којим је
узрочно-последично повезано питање датума одржавања изборног заседања Светог
Архијерејског Сабора, има и шири, друштвени значај и он, разуме се, далеко
превазилази оквире Србије. 

  

Изборни или Свети Архијерејски Сабор?

  

У јавности се помиње ,,Изборни Сабор” као црквени орган који је надлежан за избор
Патријарха српског. Важеће одредбе Устава Српске Православне Цркве не познају
такав орган. У питању је израз који се налазио у Уставу Српске Православне Цркве од
1931. до 1967. године, када су одредбе о Изборном Сабору стављене ван снаге.

  

Изборно тело које врши избор Патријарха српског, сходно одредби из члана 42 Устава
Српске Православне Цркве, јесте Свети Архијерејски Сабор, с тим што га у овом случају,
осим епархијских епископа, конституишу и активни викарни епископи. Сабор у изборном
заседању има само једну црквено-уставну надлежност – избор Патријарха српског.
Избором новог Патријарха српског, изборно заседање Светог Архијерејског Сабора се
завршава.    
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  Опело патријарху Иринеју у Храму Светог Саве 22. новембра 2020.  Свети Архијерејски Сабор може бити сазван у редовно или ванредно заседање, али се,имајући у виду 37. канон светих Апостола, сазива два пута годишње (у пракси често исамо једампут годишње, зависно од многих чинилаца и околности, а у неким помеснимЦрквама и ређе). Код нас је, у колоквијалном изразу, јесење заседање у медијима ијавности често означавано као ванредно у односу на пролећно заседање СветогАрхијерејског Сабора, које је, опет најчешће, у медијима и јавности означавано каоредовно. Пролећно и јесење заседање Светог Архијерејског Сабора су увек, сходноканонском и црквеном поретку, редовног карактера, а свако евентуално, црквенимпотребама и приликама условљено, заседање Светог Архијерејског Сабора мимопролећног и јесењег заседања има статус ванредног заседања.  Рок и место  Црквено посматрано, рок за заказивање Светог Архијерејског Сабора у изборнозаседање превасходно и суштински представља црквено-правно питање. Нормом изчлана 45 став 1 Устава Српске Православне Цркве је прописано да се ,,изборПатријарха врши на заседању Светог Архијерејског Сабора, проширеном и активнимвикарним епископима, и то најдаље у року од три месеца од дана када се патријарашкипресто упразни”. Ово је последња важећа и општеобавезујућа уставна одредба, коју је2005. усвојио Свети Архијерејски Сабор у оквиру изменâ и допунâ Устава СрпскеПравославне Цркве и објављена је у ,,Гласнику”, службеном листу Српске ПравославнеЦркве (бр. 6/2005).    Нормом из члана 45 став 1 Устава Српске Православне Цркве је прописано да се ,,изборПатријарха врши на заседању Светог Архијерејског Сабора, проширеном и активнимвикарним епископима, и то најдаље у року од три месеца од дана када се патријарашкипресто упразни    Сходно наведеној норми, рок од три месеца за избор Патријарха српског наизборном заседању Светог Архијерејског Сабора је императиван и он се, поправилу, не може продужавати. Као што се види, уставном одредбом је прописанпочетак рока за сазивање изборног заседања Светог Архијерејског Сабора. Уставни рокпочиње да тече од дана упражњавања патријарашког престола, који може да сеупразни из различитих разлога – смрћу, оставком, здравственом немоћи Патријарха даобавља своје дужности (она мора бити дужег или трајног карактера, уз адекватнедоказе надлежних медицинских установа) или свргнућем (сменом) Патријарха због некесаборски утврђене канонске кривице. Стриктно посматрано, Свети Архијерејски Саборкоји се закаже ради избора новог Патријарха српског у императивном року, па чак и насвега неколико дана после смрти и сахране Патријарха, јесте у сагласности са УставомСрпске Православне Цркве. Ово је посебно важно у случају оставке, здравствененемоћи или свргнућа Патријарха.    У нашој Цркви, као и у осталим помесним Православним Црквама, постоји благословенапракса да се ни избор новог игумана или игуманије манастира не врши док не прођечетрдесетодневни помен преминулом игуману или игуманији манастира, а камолиПатријарху српском    Без обзира на то што нема изричите уставне забране, Свети Архијерејски Синод, који је,сходно члану 45 став 2 Устава Српске Православне Цркве, надлежан за сазивањеизборног заседања Светог Архијерејског Сабора, увек има у виду да се такво заседање,по смрти Патријарха, не заказује пре одржавања четрдесетодневног помена упокојеномПатријарху. У нашој Цркви, као и у осталим помесним Православним Црквама, постојиблагословена пракса да се ни избор новог игумана или игуманије манастира не врши докне прође четрдесетодневни помен преминулом игуману или игуманији манастира, акамоли Патријарху српском. То су дани благословеног сећања, али и дани жалости имолитве током којих православни епископи, свештеници, монаси, монахиње и верници саособитим усрђем и љубављу узносе своје молитве за покој душе преминулог који јеобављао важно црквено послушање. У српском народу постоји, штавише, и вековнапракса или обичај да ни синови не деле имање до четрдесетодневног поменапреминулом родитељу.  

  Патријарх Павле  Уставом Српске Православне Цркве није, за разлику од рока за сазивање СветогАрхијерејског Сабора ради избора Патријарха, изричито прописано место одржавањаСветог Архијерејског Сабора. Свети Архијерејски Синод је, сходно одредби из члана 59став 2 Устава Српске Православне Цркве, надлежан да, под председништвомПатријарха, одлучује о датуму почетка редовног и ванредног сазивања СветогАрхијерејског Сабора. Уколико је патријарашки престо упражњен, сходно одредби изчлана 62 Устава Српске Православне Цркве, Патријархову дужност врши СветиАрхијерејски Синод под председнштвом најстаријег по производству митрополита илиепископа који је члан Светог Архијерејског Синода. Надлежност, али са приличновеликом слободом, при избору места одржавања изборног заседања СветогАрхијерејског Сабора припада Светом Архијерејском Синоду. Логично је да то, као и упретходним случајевима, буде у једном од историјских седишта предстојатељâ СрпскеПравославне Цркве (Пећка Патријаршија, Београд, Карловци), али се може заказати и унеком другом граду или манастиру.  Избор Патријарха српског у сложеним епидемиолошким условима  Треба имати у виду да Црква своју јеванђелску мисију врши у овом свету, у реалномвремену и датим приликама, и да није од њих одвојена. Осим тога, Црква делује уконкретним државама и њиховим правним системима. Ово је важна чињеница, којапосебно добија на значењу у времену када је читав свет суочен са ванредном ситуацијомзбог пандемије коју је узроковао коронавирус. Може се рећи да је у читавом свету, па икод нас, наступила својеврсна ванредна ситуација (а не ванредно стање у правномсмислу речи), која је битно утицала на живот савременог човека. Осим утицаја наздравље и живот човека, епидемија коронавируса је битно утицала и на човековокретање и различите врсте састајања и окупљања људи. Од тога, наравно, нису изузетини епископи, свештеници и верници Српске Цркве. Једно од најчешћих питања, послепитања о року за избор новог Патријарха српског на изборном заседању СветогАрхијерејског Сабора, јесте питање (не)могућности сазивања изборног заседањаСабора у сложеним и ризичним епидемиолошким условима. Одговор на то питање семора наћи кроз уважавање императивног рока за избор Патријарха, с једне, и правнихнорми државних органа које уређују кретање и окупљање људи, са друге стране.  
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    Укупно је, имајући у виду четири упражњене епископске катедре, четрдесет тројицаепископа, епархијских и викарних, који конституишу Свети Архијерејски Сабор наизборном заседању    Српска Православна Црква данас има четрдесет две епархије, од којих се петнаестналази у Србији, две у Црној Гори, пет у Босни и Херцеговини, пет у Хрватској, шесту више европских држава, пет у више држава у Северној и Јужној Америци, три уСеверној Македонији и једна у Аустралији. Осим епархијских архијереја, у саставСветог Архијерејског Сабора на изборном заседању улазе и активни викарниепископи. У Српској Цркви тренутно има пет викарних епископа, од којих су два уСрбији, а по један у Северној Македонији, Русији и Црној Гори. Умировљениепископи нису чланови Светог Архијерског Сабора. Укупно је, имајући у видучетири упражњене епископске катедре, четрдесет тројица епископа, епархијских ивикарних, који конституишу Свети Архијерејски Сабор на изборном заседању. Познато је да у различитим државама у којима служе архијереји Српске Цркве важеразличите мере и правне норме ради спречавања и сузбијања ширења коронавируса ито треба имати у виду.  Питање кворума  Осим императивног уставног рока у коме се мора сазвати Свети Архијерејски Сабор уизборно заседање ради избора новог Патријарха, следеће важно питање у овом случајује везано за присуство архијерејâ, чланова Светог Архијерејског Сабора, на изборномзаседању. Одредбом из члана 43 Устава Српске Православне Цркве је прописано дакворум, односно минималан број присутних архијереја на изборном, али и на свакомдругом заседању Светог Архијерејског Сабора, чине најмање две трећине од укупногброја чланова Светог Архијерејског Сабора, укључујући и викарне епископе, у данашњемслучају, – с обзиром на то да су упражњене Архиепископија београдско-карловачка иЕпархије црногорско-приморска, ваљевска и темишварска (налази се у специфичномстању дужег администрирања), – неопходно је лично присуство најмање двадесет деветод четрдесет тројице епархијских и викарних епископа, што представља двотрећинскувећину.  Услов за присуство чланова Сабора је везан за могућност њиховог доласка, у сложенојепидемиолошкој ситуацији и уз важење различитих мера за путовање из седиштањихових епархија у место у коме ће се одржавати Сабор. Имајући у виду да је највећиброј епископа Српске Православне Цркве у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори,Северној Македонији и Хрватској и да они, као и сви други грађани, са тестом или безмедицинских тестова, зависно од мера прописаних за кретање, могу слободно доћи уБеоград, дâ се закључити да је у оваквој епидемиолошкој ситуацији могуће испунитиобавезујући црквено-уставни услов од најмање две трећине присутних архијереја наСабору.  Наравно, најбоље је да се обезбеди присуство свих архијереја на Сабору, али требаимати у виду уставну одредбу из члана 43 став 2 Устава Српске Православне Црквекојом је прописано да ,,одсутни архијереји могу овластити друге епархијскеархијереје да место њих гласају, с тим да један архијереј може бити опуномоћенсамо са једним гласом”.  Осим тога, Свети Архијерејски Сабор је 20. маја 2015. године, под председништвомблаженопочившег патријарха Иринеја, донео одлуку којом је задржао наведену уставнунорму, али ју је и проширио одредбом по којој и епископи који администрирајуупражњеним епархијама имају право гласа, у име такве епархије. Даље, треба знати даје канонска и уставна обавеза сваког епархијског и викарног епископа да присуствујезаседању Сабора. Архијереји који би због било ког разлога били оправдано одсутниимају право да свој глас повере другим епископима уз поштовање уставног и саборскогограничења да један епископ може бити опуномоћен само са једним гласом и топредставља добру праксу у Светом Архијерејском Сабору.  У оваквој епидемиолошкој ситуацији, па чак и у сложенијој од ове (све до затварањадржавних граница), може се, имајући у виду уставну одредбу и саборску одлуку новијегдатума, омогућити испуњење Уставом Српске Православне Цркве прописаних услова засазивање, одржавање и одлучивање Сабора и избор новог Патријарха српског.Евентуално оправдано одсуство појединих архијереја (до трећине од укупног бројачланова Сабора) не би умањило легитимитет изабраног Патријарха српског јер и они, напосредан начин, у складу са црквено-правним нормама, имају могућност да учествују уизбору Патријарха.  

  Свети Архијерејски Сабор или "јавно окупљање"  Имајући у виду чињеницу да су јавни скупови или забрањени или ограничени наодређени број лица у затвореном простору, поставља се питање: да ли заседање СветогАрхијерејског Сабора, који у изборном заседању у будућем случају има четрдесет тричлана, представља јавно окупљање у правном смислу речи? Одговор је одречан.  Свети Архијерејски Сабор је највиши црквени орган јерархијског карактера, чији је радпрописан Уставом Српске Православне Цркве и саборским Пословником о раду, па онникако не спада у јавна окупљања у смислу тог законског израза. Сабор, дакле, непредставља јавно окупљање за које се издаје одобрење или које се може забранитирешењем као управним актом државног органа. Уосталом, у Републици Србији сеодржавају седнице Народне скупштине (250 посланика), многих радних тела Скупштинеса стручним и помоћним особљем, Владе Републике Србије и других колегијалнихдржавних органа и стручних тела.  У конкретном случају долазећег изборног заседања Светог Архијерејског Сабора усложеним епидемиолошким условима мора се водити рачуна, пре свега ради очувањаздравља архијерејâ Српске Православне Цркве и лица која са њима долазе у контакт, опоштовању здравствених мера (адекватна саборска дворана веће површине, одржавањефизичке дистанце, дезинфекција и тако даље). Поштовање тих мера, важних заочување здравља уопште, не представља сметњу за одржавање и рад Сабора. Изборнозаседање Светог Архијерејског Сабора у сложеним епидемиолошким условима може се,ради поштовања здравствених мера, одржати у Храму Светог Саве на Врачару, или уњеговој крипти, или у црквеној дворани веће површине. Наша Црква је токомепидемиолошке кризе више пута позвала вернике да се придржавају здравствених мера,па њихово поштовање у овом случају ни у чему не би реметило ток Сабора.   Поступак у случају затварања државних граница или ванредног стања  Ново питање је везано за потенцијално затварање државних граница уколико би сеепидемија ширила у много већем обиму. У том случају, Свети Архијерејски Синод, каодруги по рангу у хијерархији црквено-уставних органа, по Уставу Српске ПравославнеЦркве нема право да, и поред објективне ситуације, мења императивни уставни рок одтри месеца за заказивање Светог Архијерејског Сабора и избор Патријарха. С обзиромна то да Свети Архијерејски Сабор јесте надлежни црквени орган за измене, допуне идоношење Устава Српске Православне Цркве, онда би се из такве – нежељене, алипотенцијално могуће – ситуације, ради поштовања Устава Српске Православне Цркве,морала прибавити писана сагласност чланова Светог Архијерејског Сабора запролонгирање рока за сазивање Сабора у изборно заседање ради избора новогПатријарха српског.  Изузетак би представљала ситуација у којој би било проглашено ванредно стање.Сходно одредби из члана 99 став 1 тачка 5 Устава Републике Србије, Народнаскупштина проглашава ванредно стање, а укида га на основу члана 105 став 2 тачка 2Устава Републике Србије. Ванредно стање у правном смислу није исто што и ванреднаситуација. Ванредно стање, сходно одредби из члана 200 ставови 2 и 3 УставаРепублике Србије, најдуже може трајати деведесет дана, а по истеку тог рока Народнаскупштина може продужити одлуку о ванредном стању за још деведесет дана. Ванредностање, уколико Народна скупштина није у могућности да се састане, сходно одредби изчлана 200 став 5 Устава Републике Србије, могу да прогласе заједно председникРепублике, председник Народне скупштине и председник Владе под истим условима каои Народна скупштина. У случају проглашења ванредног стања могу бити прописане мерекојима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права. Постоје и другенорме Устава Републике Србије у вези са ванредним стањем, али оне нису од значаја уовом случају.    Поступак за завршетак избора новог Патријарха у свакој ситуацији, осим у случајуувођења ванредног стања, сходно Уставу Српске Православне Цркве, треба завршитидо 19. фебруара 2021. године    У случају проглашења ванредног стања, то би била општепозната чињеница, па СветиСинод не би морао да прибавља сагласност чланова Сабора за продужење УставомСрпске Православне Цркве прописаног рока за избор Патријарха, али се подразумевада они о томе треба да буду обавештени на исти начин као што их Свети Синодобавештава о другим важним црквеним одлукама. Свети Синод би имао обавезу даодмах по престанку ванредног стања сазове Свети Архијерејски Сабор у изборнозаседање.  С обзиром на то да је патријарашки трон упражњен упокојењем блаженопочившегпатријарха Иринеја 20. новембра 2020. године, поступак за завршетак избора новогПатријарха у свакој ситуацији, осим у случају увођења ванредног стања, сходноУставу Српске Православне Цркве, треба завршити до 19. фебруара 2021. године.  Један историјски пример  У новијој историји Српске Цркве смо имали пример када од марта 1941. године, то јестод почетка Другог светског рата на нашем тлу, до маја 1947. године, односно доповратка патријарха Гаврила (Дожића) из заробљеништва и његовог потоњег лечења,није одржано ниједно заседање Светог Архијерејског Сабора. Свим црквеним пословимауправљао је у том периоду Свети Архијерејски Синод под председништвом митрополитаскопског Јосифа (Цвијовића), који је у то време имао статус члана-заменика у СветомСиноду. Ситуација је у ратно, као и у поратно време, била више него тешка, али је бродЦркве крмањен мудро и одговорно. Свети Синод је Светом Архијерејском Сабору поднеоисцрпан Извештај о раду од 1941. до 1947. године, који је Сабор усвојио. Ратно стање испреченост патријарха Гаврила да врши своје патријарашке дужности представљале суобјективан разлог за вишегодишње несазивање Светог Архијерејског Сабора.  
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Избор патријарха и епидемија - црквено-правна анализа

Пише: Велибор Џомић
понедељак, 21 децембар 2020 20:38

  Свечаност у Патријаршији после устоличења Гаврила Дожића за патријарха Српскеправославне цркве 1938. године  Избор новог Патријарха српског мора да буде легалан и легитиман, а то значи дамора бити извршен у складу са светим канонима, Уставом Српске ПравославнеЦркве и освештаном праксом Српске Цркве. Свети Синод је одговоран СветомАрхијерејском Сабору и једини је надлежан за доношење одлуке о сазивању СветогАрхијерејског Сабора у изборно заседање. Одлука Светог Синода мора бити ускладу са светим канонима, условима прописаним Уставом Српске ПравославнеЦркве, који су кумулативни и морају бити испуњени, и свеукупном епидемиолошкомситуацијом.  (Аутор је протојереј-ставрофор, доктор наука и координатор Правног савета Митрополијецрногорско-приморске)        *Анализа је искључиво црквено-правног и правног карактера. Служи сагледавањуцрквено-правних и државно-правних норми у условима погоршане епидемиолошкеситуације и представља лични став аутора.  
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