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Српска православна црква (СПЦ) је најважнија преостала „пансрпска“ институција која
живи у државама насталим на простору бивше Југославије и окупља Србе (уз Матицу
српску, Партизан, Звезду). Али предновогодишње усвајање црногорског „Закона о
слободи вјероисповести или увјерења и правном положају вјерских заједница“ (Закон, С
л. лист ЦГ
, бр. 74/19 од 30. децембра) могло би бити корак ка остварењу „плана“ да се том симболу
васколиког српства „стане за врат“, постепеним свођењем њеног деловања само на
територију Србије. Овај закон којим се национализује црквена имовина могао би
представљати први корак ка том циљу.

  

            Закон је изазвао силу негодовања у више црногорских градова, која не јењава,
као и протесте и молебане у градовима Србије и Српске. Православно свештенство и
народ исказују бојазан да ће држава на темељу оваквог закона убрзо отпочети са
правним и физичким запоседањем православних светиња (манастира и цркава) СПЦ у
Црној Гори за рачун неке друге, можда црногорске цркве. Има ли у Закону основа за
такву стрепњу?

  

            Испочетка, Закон уобичајено гарантује слободу вероисповести, забрањује
дискриминацију, одваја цркву од државе, садржи гаранције аутономије верских
заједница, права верника, уређује положај верских школа, али садржи и одредбе у
којима се могу препознати неки даљи, политички циљеви.
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              Прво, верска заједница (или њен део) која делује у Црној Гори а којој је седиште уиностранству (попут СПЦ) мора да се региструје да би уживала права која гарантујеЗакон (подноси пријаву за упис у регистар) и да би стекла статус правног лица. Одлукаминистарства о регистрацији је конститутивна (дакле може бити и одбијајућа) и зависиод испуњености Законом прописаних услова (вид. чл. 18-34 и 61 Закона). Овде је правнопроблематично то што се наново одлучује о правном статусу Митрополије и ЕпархијеСПЦ у Црној Гори које су већ пријављене и евидентиране по ранијем закону (Закон оположају вјерских заједница из 1977). Тиме се негира већ стечено статусно право и кршиначело правне сигурности.              Највећи проблем вези са овим законом су његове „Прелазне и завршне одредбе“(вид. чл. 62-64) које се граде на 1. децембру 1918. То је неспорно дан стварањаКраљевства СХС, али не и престанка постојања Краљевине Црне Горе (Црногорскавојска је капитулирала у јануару 1916. па су због тога потоњи легитимитет црногорскевладе у егзилу и међународноправни субјективитет Краљевине Црне Горе упитни, а попитању престанка те државе не може се заобићи ни Подгоричка скупштина која јеизгласала уједињење са Краљевином Србијом 26. новембра 1918). Тај датум (а не некидруги, ранији - рецимо долазак на власт Скендербега Црнојевића 1513) је узет каоугаони камен изградње верских објеката. За све цркве и манастире изграђене пре тог 1.децембра 1918. „улагањима грађана“ или „путем јавних прихода државе“, као и за верскеобјекте који су „прибављени из јавних прихода државе“ или су били у државној својинидо тог датума, верске заједнице морају да докажу (по правилима управног и парничногпоступка) своје право својине (без обзира на то да ли су уписани као носиоци својинскогправа или не – sic!). Терет доказивања је на верским заједницама и ако пред органомуправе не докажу постојање права својине верски објекти ће, као културна баштинаЦрне Горе, постати државна својина. По упису свог права својине држава ће дати правокоришћења (државину) некој регистрованој верској заједници, а то не мора битиМитрополија црногорско приморска или Епархија будимљанско никшићка, иако по барстогодишњем одржају неспорно имају право својине. Шта су то „улагања грађана“ илиизградња „путем јавних прихода државе“ приликом подизања, на пример Цетињскогманастира 1484, не да се ни замислити. Кључно је то да орган управе у наредних годинудана има право да утврди који су то верски објекти и земљиште државни, а потом иодлучи коме ће их предати у државину, на коришћење и располагање.  

              С обзиром на ставове власти у Црној Гори о СПЦ (промотер је „рускогимперијализма, великосрпског национализма и агресивног светосавља“, М. Ђукановић)за останак наших светиња у нашим рукама мора да се побрине српски народ. Насупротнадању црногорске власти, њега је овај закон поново ујединио па ако остане одлучан ибескомпромисан Закон ће пасти. А тиме ће се предупредити слични покушаји који бимогли уследити у, рецимо, Хрватској, Босни и Херцеговини или у Метохији са Косовом.
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