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Представници Епископског савета Црне Горе предали су црногорском премијеру Душку
Марковићу предлог измена спорног Закона о слободи вероисповести.

  
  

Crkva ostaje pri stavu da Zakon o slobodi vjeroispovijesti nije u skladu sa Ustavom ni
međunarodnim standardima. Vlada smatra da se kroz dijalog, izgradnju povjerenja i davanje
dodatnih garancija Zakon može primjenjivati kao moderan i usaglašen sa Ustavom i evropskim
standardima. pic.twitter.com/rsyx1dUDTk

  — Vlada Crne Gore (@VladaCG) February 14, 2020    

 Разговори ће бити настављени, како је саопштено после састанка делегације
Епископског савета и Владе, на експертском нивоу.

  

Састанак делегације Епископског савета Црне Горе и црногорске Владе одржан је у
Подгорици на позив премијера Душка Марковића. Трајао је пет сати, а по завршетку
објављено је заједничко саопштење.

  

Како је саопштено, састанак је „окончан у духу међусобног уважавања уз оцену обе
стране да је протекао у конструктивној и отвореној атмосфери“.

  

„Обе стране су у потпуности исказале своје ставове у погледу отворених питања
везаних за Закон. Црква остаје при свом ставу да се мора говорити о изменама
Закона, а не о његовој примени, јер по мишљењу Цркве, Закон није у складу са
Уставом ни међународним стандардима. Влада сматра да се кроз дијалог и
изградњу међусобног поверења, као и кроз давање додатних и одговарајућих
гаранција, овај Закон може примењивати као модеран и усаглашен са Уставом и
европским стандардима“, наведено је у заједничком саопштењу.

  

Представници Епископског савета СПЦ, на челу са митрополитом Амфилохијем, предали
су Влади предлог који подразумева измене одредаба које Црква види као спорне.
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„Влада је примила к знању ову иницијативу оценивши да је за одговор на то питање
потребно свеобухватно сагледавање не само овог Закона, него и других могућности које
нуди правни систем“, стоји у саопштењу.

  

Подгорица: Одржан састанак митрополита Амфилохија и Душка Марковића,
разговарали о "Закону о слободи вероисповести"

  

Црногорски премијер Душко Марковић и митрополит црногорско-приморски Амфилохије
почели су мало после 11 сати састанак о Закону о слободи вероисповести.

  Састанак се одржава у Вили Горица, а то је уједно и њихов први састанак након
ступања на снагу Закона, преноси портал РТЦГ.   

Састанку у Вили Горица, у име владе присуствују и министар правде Зоран Пажин,
министар спољних послова Срђан Дармановић, министар културе Александар
Богдановић и министар за људска и мањинска права Мехмет Зенка.
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У име Митрополије црногорско-приморске, поред Амфилохија, у делегацији су три
епископа – милешевски Атанасије, будимљанско-никшићки Јоаникије,
захумско-херцеговачки и приморски Димитрије и два члана Правног савета Митрополије
црногорско-приморске Драган Шоц и Владимир Лепосавић, преноси портал ЦдМ.

  

Ово је први састанак на иницијативу премијера поводом Закона о слободи
вероисповести и уверења и правном положају верских заједница након ступања Закона
на снагу.

  

Закон је усвојен 27. децембра 2019. године, а ступио је на снагу 8. јануара ове године.

  

(Танјуг)
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