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LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE

Сажетак
За кон о раз два ја њу Цр ка ва и др жа ве од 9. де цем бра 1905. 

го ди не плод је круп них дру штве них про ме на ко је су за по че ле са 
Ве ли ком фран цу ском ре во лу ци јом. Циљ овог ра да је иден ти фи-
ка ци ја и ана ли за кључ них мо ме на та исто риј ског раз во ја прав них 
окви ра од но са др жа ве и Цр кве у Фран цу ској. Је дан од њих је и от-
кри ва ње су штин ских осо бе но сти про це са ла и ци за ци је, иде је ла и-
ци те та и ње не нор ма тив но-прав не ин сти ту ци о на ли за ци је, од но сно 
об ја шње ње на стан ка и раз во ја, са др жи не и на чи на функ ци о ни са ња 
„фран цу ског мо де ла“ стрикт не одво је но сти др жа ве и Цр кве. Осно-
ву тог мо де ла пред ста вља иде ја ла и ци те та и њен осо бен фран цу ски 
из раз – кон цепт laïcité à la française. Већ ви ше од јед ног ве ка Фран-
цу ска жи ви ду хом се па ра ци је ко ји из ви ре из нор ми За ко на из 1905. 
го ди не и тај пе ри од тра је ско ро под јед на ко као и пе ри од Кон кор-
да та. Осим то га, у ши ро ком раз до бљу сво је на ци о нал не исто ри је 
(из ме ђу 1789. и 1905. го ди не) Фран цу ска је спо зна ла, ин сти ту ци о-
на ли зо ва ла и сте кла ис ку ство у при ме ни пет ти по ва ор га ни за ци је 
ре ли гиј ског жи во та. Ме ђу тим, по че так XXI ве ка ме ња ре ли гиј ску 
струк ту ру Фран цу ске и ре ли гиј ски ре љеф европ ског кон ти нен та у 
це ли ни. Та про ме на пре вас ход но је ве за на за по ја ву му сли ман ске 
ими гра ци је. За то ис тра жи ва ње ге не зе За ко на из 1905. го ди не тре ба 
да се ве же, у ду ху Бро де ло вог (Bra u del) схва та ња исто ри је, за „ре-
чи тив“ спле та при ли ка ко ји тво ри исто ри ју ду гог тра ја ња. Јед но од 
су штин ских пи та ња ускла ђи ва ња ла ич ке струк ту ре др жа ве и ре ли-
гиј ске струк ту ре дру штва је, ка ко у про ме ње ним дру штве но-исто-
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риј ским окол но сти ма ин тер пре ти ра ти на че ло одво је но сти др жа ве 
и Цр кве? То је те мељ но пи та ње не са мо Фран цу ске, већ и да на шње 
и бу ду ће Евро пе. У из на ла же њу од го во ра на та ко по ста вље но пи-
та ње огле да се и ис тра жи вач ко на сто ја ње овог ра да.
Кључ не ре чи: laïcité à la française, ла и ци тет, ла и ци за ци ја, др жав но-цр-

кве но пра во, одво је ност др жа ве и Цр кве

1. ПРЕ ЛОМ НИ ИСТО РИЈ СКИ МОМЕНТИ 
У ЕВО ЛУ ЦИ ЈИ ОД НО СА ИЗ МЕ ЂУ 

ДРЖАВЕ И ЦР КВЕ У ФРАН ЦУ СКОЈ

1.1. Ве ли ка фран цу ска ре во лу ци ја:  
Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђанина 

као из во ри ште иде је ла и ци те та

Ве ли ка фран цу ска ре во лу ци ја пред ста вља пре крет ни цу у 
ево лу ци ји од но са из ме ђу др жа ве и Цр кве. Исто вре ме но, она је и 
по ла зна тач ка исто ри је ла и ци те та у Фран цу ској. Прав но-по ли тич-
ка ди мен зи ја те ево лу ци је ис по ље на је у Де кла ра ци ји  о пра ви ма 
чо ве ка и гра ђа ни на од 26. ав гу ста 1789. го ди не. Као  кључ ни прав-
ни и по ли тич ки до ку мент то га до ба, Де кла ра ци ја вр ши фун да мен-
тал ни обрт у од но су из ме ђу све тов не и ду хов не вла сти. Тај обрт 
ис по ља ва се кроз ла и ци за ци ју прин ци па су ве ре ни те та ко ја се фор-
мал но прав но уоб ли ча ва у чла ну 3. Де кла ра ци је пре ма ко ме „прин-
цип сва ког су ве ре ни те та су штин ски по чи ва у На ци ји“.1) Ла и ци за-
ци јом прин ци па су ве ре ни те та вр ши се де са кра ли за ци ја вла сти. То 
је ујед но и рас кид са мо нар хиј ским прин ци пом вла да ви не, оли че ним 
у фор му ли „јед на ве ра, је дан за кон, је дан краљ“. Иде ја ла и ци те та 
уте ме љу је се на та ко де са кра ли зо ва ној вла сти.

Нор ма тив но прав на ин сти ту ци о на ли за ци ја иде је ла и ци те та 
из ви ре и из чи на раз два ја ња при род ног пра ва од ње го ве теолoшк е 
ин тер пре та ци је. Ла и ци тет се уоб ли ча ва кроз од ред бе Де кла ра ци-
је ко је са др же ла и ци за тор ске прин ци пе.2) Чла ном 10. Де кла ра ци-
је про пи су је се да „ни ко не мо же би ти уз не ми ра ван због сво јих 

1) Цит. пре ма: Ду шан Мр ђе но вић, Те ме љи мо дер не де мо кра ти је Из бор де кла ра ци ја и по-
ве ља о људ ским пра ви ма (1215-1990),  Бе о град  2011, p. 315.

2) Бо бе ро ука зу је на сло бо ду и је да на кост у пра ви ма ко ји се сти чу ро ђе њем (члан 1. Де-
кла ра ци је) и на под јед на ку до ступ ност до сто јан ства, ме ста и јав не слу жбе пре ма вр ли-
ни или та лен ту, у скла ду са јед на ко шћу гра ђа на пред за ко ном (члан 6. Де кла ра ци је). 
Од ред ба чла на 6. при ме ни ће се кра јем 1789. го ди не на про те стан те, а 1791. го ди не и на 
при пад ни ке је вреј ске ве ро и спо ве сти. Jean Ba ubérot, Les laïcités dans le mon de, © Pres ses 
Uni ver si ta i res de Fran ce, 2009, p. 40. 
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убе ђе ња, чак ни вер ских, под усло вом да њи хо во ис по ља ва ње не 
на ру ша ва јав ни ред утвр ђен за ко ном“.3) Овим чла ном на је дан вр-
ло су здр жан на чин афир ми ше се сло бо да са ве сти као есен ци јал на 
од ред ни ца иде је ла и ци те та.4) Пре ма гле ди шту Ри ка Тор фса (Torfs), 
чла ном 10. вр ши се раз гра ни че ње гра ђан ства и религијe. Та квим  
раз гра ни че њем  отва ра се пут ка афир ма ци ји сло бо де са ве сти.5)

1.2. Исто риј ски окви ри иде је ла и ци те та: рас ко рак из ме ђу 
нор ма тив ног иде а ли те та и ре во лу ци о нар не ствар но сти

У Ве ли кој фран цу ској ре во лу ци ји на ци о на ли зу је се цр кве-
на имо ви на и ус по ста вља јав но фи нан си ра ње Цр кве од стра не др-
жа ве. Ка то лич кој цр кви не при зна је се ста тус на ци о нал не цр кве, 
али Кон сти ту ан та на сто ји да ка то ли ци зму до де ли уло гу ци вил не 
ре ли ги је. На ци ја као из вор по ли тич ког су ве ре ни те та на сто ја ла је 
да пре у зме и пре ро га ти ве ре ли гиј ског су ве ре ни те та. Та кав ка рак-
тер од но са из ме ђу др жа ве и Ка то лич ке цр кве упу ћу је на за кљу чак 
о ре ле вант но сти ста но ви шта Ро же ра Обе ра (Aubert) да су упра во 
ре фор ме из 1789. го ди не са мо не знат ним де лом по ни кле на прин-
ци пи ма фи ло зо фи је ла и ци те та. Упра во се те ре фор ме, на су прот 
ла ич ким прин ци пи ма, ин си сти ра ле на уској по ве за но сти Цр кве и 
др жа ве.6)

Јед на од по сле ди ца ин вол ви ра ња Ка то лич ке цр кве у ре во лу-
ци о нар на зби ва ња је сте и под ри ва ње ауто ном но сти ин сти ту ци ја 
цр кве ног пра ва. Уки да ју се мо на шки за ве ти и кон гре га ци је (фе-
бру а ра 1790. го ди не). Ауто ном ност цр кве ног пра ва на ру ша ва и до-
но ше ње За ко на о све штен ству (Con sti tu tion ci vi le du clergé), ју на 
1790. го ди не. На осно ву овог За ко на цр кве не те ри то ри јал не је ди-
ни це упо до бља ва ју се са но вом по де лом Фран цу ске на 83 окру га. 
Ре ор га ни за ци ја Ка то лич ке цр кве до во ди до рас ко ла и по де ле све-
штен ства на за кле те (устав не) и не за кле те све ште ни ке. Уну тар-цр-
кве ни рас кол про ду би ле су и две бу ле (1791. го ди не) ко ји ма па па 
Пие VI (Pie VI) осу ђу је по ме ну ти За кон као тру ли плод мр ске Де-

3) Цит. пре ма: Ду шан Мр ђе но вић, p. 315. 

4) Jean Ba ubérot, Br ève hi sto i re de la laïcité en Fran ce, Jean Ba ubérot et al, La laïcité à l’épre u-
ve Re li gi ons et li bertés dans le mon de © Encyclo pe dia Uni ver sa lis Fran ce S.A. 2004, p. 145.

5) Jean Ba ubérot, Mic he li ne Mi lot, Laïcités sans fron tiè res, © Édi ti ons du Se uil, jan vi er 2011, 
p. 41. У до ба Ре во лу ци је при зна та је сло бо да кул то ва (1791. го ди не), ин сти ту ци о на ли зо-
ва ни су ци вил ни брак и уста но ва раз во да бра ка. Во ђе ње ма тич них књи га пре не то је са 
све ште ни ка на оп штин ске слу жбе ни ке. 

6) Уска по ве за ност др жа ве и Цр кве те ме љи се на по ли тич ком га ли ка ни зму XVI II ве ка ко-
ји др жав ну власт сма тра над ле жном и за све обла сти цр кве ног жи во та. (Hr vo je Špe har, 
La ič nost u Evro pi Po vi jest i in sti tu ci o na li za ci ja od no sa cer kve i dr ža ve u Fran cu skoj,Nje mač-
koj,Ve li koj Bri ta ni ji i Hr vat skoj, Za greb 2013, p. 96.)
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кла ра ци је пра ва из 1789. го ди не.7) У вре ме ну де хри сти ја ни за ци је,  
ко ја  кул ми ни ра у пе ри о ду из ме ђу 1793. и 1794. го ди не, Ре во лу ци-
ја ства ра соп стве ну ци вил ну ре ли ги ју. Ци вил на ре ли ги ја за сни ва 
се на кул ту Ра зу ма ко ји ће ка сни је би ти за ме њен кул том Вр хов ног 
би ћа. Ус по ста вља ње ре во лу ци о нар них кул то ва уво ди Фран цу ску у 
по ли тич ко-ре ли гиј ску ре пре си ју.

3.3. Пр во раз два ја ње др жа ве и Цр кве
У рас ко ра ку из ме ђу нор ма тив ног иде а ли те та чи ја је ема на-

ци ја Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на, и дру штве ног ре а-
ли те та оли че ног у ре во лу ци о нар ној прак си, на ста је пр ва се па ра ци-
ја др жа ве и Цр кве. Она се нор ма тив но прав но ин сти ту ци о на ли зу је 
на осно ву Де кре та од 21. фе бру а ра 1795. го ди не ко ји га ран ту је сло-
бо ду ве ро и спо ве сти и пот пу ну са мо стал ност ре ли ги је и др жа ве. 
Ме ђу тим, пр во раз два ја ње др жа ве и Цр кве ни је плод ла ич ког по ду-
хва та већ је ре зул тат вер ске по ли ти ке чи ји су нај зна чај ни ји мо мен-
ти до но ше ње За ко на о све штен ству и де хри сти ја ни за ци ја у до ба 
Те ро ра. Упра во  је из ла зак из ове по след ње ета пе, ка да је по ста ло 
еви дент но да је не мо гу ће уни шти ти, за ме ни ти или при до би ти Ка-
то лич ку цр кву, учи нио да се Фран цу ска су о чи са пр вим ис ку ством 
раз два ја ња др жа ве и Цр кве.8) Ме ђу тим, и по раз два ја њу Ка то лич ка 
цр ква оста је оно што је и би ла у нор ма тив ним окви ри ма гра ђан ског 
устрој ства све штен ства-цр кве но зда ње пре сли ка но са др жав ног. У 
пе ри о ду де хри сти ја ни за ци је  до во ди се у пи та ње осо бе ни ка рак тер 
вер ске вла сти, цр кве не струк ту ре и цр кве ног пра ва, а упит на је и 
са ма ка то лич ка тра ди ци ја. Та ко се кроз про цес де хри сти ја ни за ци је 
об ли ку је ан ти цр кве ни мо дел од но са др жа ве и Цр кве.

4. ПЕ РИ ОД КОН КОР ДА ТА:  
КОН КОР ДАТ СКО ПРАВО У СВЕ ТЛУ СУ О ЧА ВА ЊА 

ПРО ЦЕ СА ЕТА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ ВЕР СКЕ СЛО БО ДЕ И  
ПРО ЦЕ СА ЛА И ЦИ ЗА ЦИ ЈЕ ФРАН ЦУ СКОГ ДРУ ШТВА

Кон кор дат, пот пи сан са Ри мом 15. ју ла 1801. го ди не, озна-
ча ва крај се па ра ци је др жа ве и Цр кве.9) Нор ме ко је овај акт са др-

7) Упор. Jean Ba ubérot, Hi sto i re de la laïcité en Fran ce, Pa ris 2000. p. 11.  

8) Pa tric Ca ba nel, 1905, la sépa ra tion des Égli ses et de l’État en 30 qu e sti ons , Dépôt le gal: 1er 
tri me stre 2005© 2005 Ge ste edi ti ons, p. 35.

9) Конкордатoм се Ка то лич ка цр ква од ри че соп стве не имо ви не. Си стем  при зна тих ве ро-
и спо ве сти на ста је на осно ву За ко на о ве ро и спо ве сти ма од 8. апри ла 1802. го ди не ко јим 
су у Кон кор дат ин кор по ри ра ни, без до го во ра са па пом, Основ ни чла но ви ка то лич ке ве-
ро и спо ве сти и Основ ни чла но ви про те стант ске ве ро и спо ве сти. Је вреј ским кул том на 
на ци о нал ном ни воу упра вља ли су цен трал ни кон зи сто риј и ве ли ки ра бин Фран цу ске.
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жи прот ка не су ду хом Кон кор да та из 1516. го ди не. У том сми слу 
Кон кор дат из 1801. го ди не пред ста вља и ре ста у ра ци ју га ли ка ни зма 
an cien régi mea.

У прав ном ре жи му Кон кор да та Цр ква je ин кор по ри ра на у 
др жав ну струк ту ру и та ко за до би ја ста тус јав не слу жбе. Кон кор дат 
ин стру мен та ли зу је  од но се др жа ве и Цр кве што до во ди до ета ти за-
ци је вер ске сло бо де ко ја по ста је фак тор ле ги ти ми за ци је др жав ног 
по рет ка. За то би су шти на прав ног мо де ла од но са из ме ђу др жа ве и 
Цр кве у пе ри о ду Кон кор да та мо гла да се су бли ми ра у сле де ћој ре-
че ни ци: „Ре ли ги ја је сте у др жа ви али др жа ва ни је у ре ли ги ји“.10) У 
окви ру та квог мо де ла при зна ти кул то ви су прав но и фи нан сиј ски 
при ви ле го ва ни у од но су на не при зна те кул то ве ко ји не ма ју сло бо-
ду оку пља ња и удру жи ва ња.11)

На по ле он је из ме ђу др жа ве и Цр кве об но вио ор ган ску ве зу 
нео га ли кан ског ти па, али је упра во под ње го вим ути ца јем Кон кор-
дат из 1801. го ди не од но се из ме ђу ци вил ног дру штва и Цр кве уре-
дио у скла ду са прин ци пом ла и ци те та.12) Нор ма тив но прав на ди-
мен зи ја иде је ла и ци те та пре по зна је се у Фран цу ском гра ђан ском 
за ко ни ку (Co de ci vil) из 1804. го ди не и у Кри вич ном за ко ни ку из 
1810. го ди не.13) Дру штве ни ка у за ли тет иде је ла и ци те та ем пи риј-
ски се ис по ља ва кроз про цес ла и ци за ци је. Део тог про це са је ин-
сти ту ци о нал на фраг мен та ци ја: ре ли ги ја оста је основ на ин стан-
ца со ци ја ли за ци је под над зо ром др жа ве, али ви ше не про жи ма све 
аспек те дру штве ног жи во та.14) Си стем при зна тих ве ро и спо ве сти 
за до би ја ка рак те ри сти ке плу рал ног вер ског мо де ла јер ка то ли ци-
зам као „ре ли ги ја ве ли ке ве ћи не Фран цу за“ са да де ли ле ги тим ност 
са дру гим при зна тим ве ро и спо ве сти ма. Оста ли кул то ви и „не за-
ин те ре со ва ност“ у од но су на ре ли ги ју на чел но се то ле ри шу.  Та ко 
се кроз про цес ла и ци за ци је по сте пе но де е та ти зу је вер ска сло бо да.

10) Упор. Gérard Cholvy, Yves-Ma rie Hi la i re, Hi sto i re re li gi e u se de la Fran ce 1800-1880, Édi ti-
ons Pri vat 2000, p. 32. 

11) У не при зна те кул то ве спа да ли су: раз не про те стант ске стру је; ши зма тич ки ка то ли ци 
ко ји не при хва та ју дог му о пап ској не по гре ши во сти, про гла ше ну дог мат ском кон сти ту-
ци јом Pa stor Aeter nus, на Пр вом ва ти кан ском кон ци лу. Jac qu e li ne La lo u et te, L’État et les 
cul tes 1789-1905-2005, Pa ris 2005, p. 16.

12) Си ма Авра мо вић, Др жав но-цр кве но пра во у све ту и код нас, При ло зи на стан ку др жав-
но-цр кве ног пра ва у Ср би ји Sta te-Church law in Ser bia, Бе о град 2007, p. 8. фн. 2.   

13) Co de ci vil са др жи ла и ци зи ра не прав не ин сти ту те: за јам са ка ма том; нор ме по ро дич ног 
пра ва; гра ђан ски брак и ин сти тут раз во да бра ка. (Jean Ba ubérot, Hi sto i re de la laïcité 
en Fran ce, p. 22.). Кри вич ни за ко ник из 1810. го ди не до зво ља ва „све ча ност цр кве ног 
вен ча ња“ уко ли ко је прет ход но оба вље но гра ђан ско вен ча ње. Та ко уста но ва гра ђан ског 
бра ка по ста је ла ич ки основ плу ра ли зма ре ли гиј ских це ре мо ни ја. (Ibid., p. 22.).

14)  Ibid., p. 25.
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1.1. Ла и ци за ци ја обра зо ва ња као фактор 
раз два ја ња шко ле и Цр кве

Дру штве ни усло ви за из на ла же ње ком про ми са  из ме ђу ре-
во лу ци о нар не и ка то лич ке Фран цу ске на ста ју у вре ме Тре ће ре пу-
бли ке. Та да ка то ли ци зам гу би ути цај ко ји је имао на по чет ку ве ка и 
по ли тич ка си ту а ци ја ни је оп те ре ће на ре во лу ци о нар ним на бо ји ма. 
У та квој исто риј ској си ту а ци ји на ста ју усло ви за пре лаз на дру ги 
сту пањ ла и ци за ци је ко ји од ре ђу је пра вац раз во ја фран цу ског ла-
и ци те та. Је дан од тих усло ва је сте ла и ци за ци ја обра зо ва ња, нај-
о се тљи ви јег по при шта су ко ба из ме ђу ре во лу ци о нар не и ка то лич-
ке Фран цу ске. Бо бе ро ис ти че да су про ме не у до ме ну обра зо ва ња 
ини ци ра ли Жил Фе ри (Fe rry) и Фер нан Би сон (Bu is son). Пре ма 
ста ву Фе ри ја, ре ли ги ја ни је основ мо ра ла већ, на про тив, мо рал 
кон сти ту и ше чвр сте и ста бил не еле мен те ре ли ги је. „Ла ич ки мо-
рал“ по ста је оп ште усво је на вред ност и ве зив но тки во дру штве них 
од но са.

Емил Пу ла (Po u lat) сма тра да нор ма тив но прав ни те мељ ла и ци за ци је 
обра зо ва ња пред ста вља ју Фе ри је ви за ко ни: шко ла је др жав на, ла-
ич ка, бес плат на и оба ве зна. Ме ђу тим, та ква фор му ла ци ја не срет но 
је об ли ко ва на с об зи ром да су са мо шко ле ко је осни ва ју ко му не 
би ле бес плат не.15) За де цу у ли це ји ма ко ји су при па да ли основ ном 
обра зо ва њу шко ла ри на се пла ћа ла. Пу ла на гла ша ва да ла ич ка шко-
ла ни ка да ни је би ла оба ве зна с об зи ром на ин сти ту ци о на ли за ци-
ју и ле ги тим ност при ват ног обра зо ва ња. У том сми слу оно што је 
оба ве зно ни је шко ла већ на ста ва.

2.1.1. Ка За ко ну из 1905. го ди не:  
ла и ци за ци ја и бор ба про тив кон гре га ци ја

По чет ком XX ве ка ла ич ка шко ла по ста је при мар ни из вор со-
ци ја ли за ци је. Ла и ци за ци је  за хва та и дру ге сег мен те дру штва. За-
кон од 1. ју ла 1901. го ди не ства ра усло ве за обра зо ва ње асо ци ја ци ја 
са не лу кра тив ним ци ље ви ма. За по чи ње ле га ли за ци ја по ли тич ких 
пар ти ја и мно го број них кул тур них и спорт ских удру же ња. Ме ђу-
тим, За кон оба ве зу је кон гре га ци је да, под прет њом рас пу шта ња, у 
ро ку од три ме се ца, свој ста тус са о бра зе но вом прав ном ре жи му. 
За кон од 7. ју ла 1904. го ди не, у ду ху Би со но ве кри ла ти це да „онај 
ко ни је сло бо дан не мо же да обра зу је сло бод не гра ђа не“, за бра-

15) Émi le Po u lat, No tre laïcité ou les re li gi ons dans l’espa ce pu blic, En tre ti ens avec Oli vi er Bo bi-
ne au et Ber na det te Sa u va get, DDB desclée de bro u wer 2014, p. 30. О нор ма тив но прав ним 
аспек ти ма про це са ла и ци за ци је обра зо ва ња Вид.  Jean Bo us si nesq, Mic hel Bri sa ci er, Émi-
le Po u lat, La laïcité française Mémen to ju ri di que, Pa ris 1994.
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њу је кон гре га ци о ни сти ма да вр ше на ста ву. Ан ти кон гре га ци о ни-
стич ка по ли ти ка, за јед но са Драј фу со вом афе ром, по ста је је дан од 
фак то ра ко ји сна жно ути чу на про цес раз два ја ња др жа ве и Цр кве. 

До но ше ње За ко на о се па ра ци ји убр за ва и рас кид ди пло мат ских од-
но са Фран цу ске и Ва ти ка на (30. ју ла 1904. го ди не). На ци о нал на 
скуп шти на, са обра зло же њем да је став Ва ти ка на учи нио не ми нов-
ним раз два ја ње Цр ка ва и др жа ве, 10. фе бру а ра 1905. го ди не  усва ја 
пред лог днев ног ре да у ко ји је, са 386 гла со ва за и 111 гла со ва про-
тив, увр сти ла и из гла са ва ње се па ра ци је Цр ка ва и др жа ве. Фи нал-
ни текст за кон ског ак та о се па ра ци ји Цр ка ва и др жа ве пар ла мент 
усва ја 3. ју ла 1905. го ди не, а Се нат га из гла са ва 6. де цем бра 1905. 
го ди не. Пред сед ник Ре пу бли ке акт о се па ра ци ји ра ти фи ку је 9. де-
цем бра 1905. го ди не. За кон о раз два ја њу Цр ка ва и др жа ве об ја вљу-
је  се у Слу жбе ном гла сни ку од 11. де цем бра 1905. го ди не.

3. ЗА КОН ИЗ 1905. ГО ДИ НЕ КАО ЛА ИЧ КИ ПАКТ

Ге не за За ко на из 1905. го ди не од сли ка ва исто риј ску ре ал ност 
фран цу ског ла и ци те та, ње го ва лу та ња, уну тра шње тен зи је, успо не 
и па до ве. Та ква исто риј ска ре ал ност огле да ла се и у ди ја ме трал но 
су прот ста вље ним ста во ви ма о кон цеп ту laïcité à la française ко ји 
су се из но си ли то ком де ба те о Пред ло гу за ко на о се па ра ци ји. Емил 
Пу ла ис ти че да За кон из 1905. го ди не до во ди до по де ле ме ђу ре-
пу бли кан ци ма. Комб (Com bes) и Ви ви а ни (Vi vi a ni) у За ко ну ви де 
из вор су ко ба, док Бри ан (Bri and) и Жо рес (Ja urès) у ње му ви де 
из вор по ми ре ња. И ка то ли ци се де ле на при ста ли це и про тив ни ке 
усва ја ња ак та о се па ра ци ји. Иако де фи ни сан као „урав но те же ње 
фру стра ци ја“, ла и ци тет из 1905. го ди не ипак оди ше ду хом по ми ре-
ња. Та кав ка рак тер ла и ци те та пре по зна је се у до ме ну пра ва: вер ски 
објек ти да ју се на ко ри шће ње без на кна де „при зна тим ве ро и спо-
ве сти ма“; уки да се за бра на ли ти ја на јав ним пу те ви ма и у оп шти-
на ма са ви ше кон фе си о нал ном струк ту ром, као и за бра на но ше ња 
све ште нич ке одо ре на јав ним ме сти ма. 

Бо бе ро сма тра да су по сто ја ле две со лу ци је у по ку ша ју ре-
ша ва ња по ли тич ко-ре ли гиј ског кон флик та: ја ко бин ско ре ше ње из 
до ба Ре во лу ци је и бо на пар ти стич ко ре ше ње из пе ри о да Кон кор-
да та-при зна ти кул то ви.16) Ни јед но од ових ре ше ња ни је во ди ло 

16) Jean Ba ubérot, La laïcité fal si fiée, © Édi ti ons La Déco u ver te, Pa ris 2012, 2014, p. 57. Срж 
кон флик та је су коб кле ри кал ног и ан ти кле ри кал ног по кре та. Кле ри кал ни по крет не ги ра 
иде ју људ ских пра ва. Ан ти кле ри кал ни по крет са кра ли зу је Ре во лу ци ју и не ги ра по зи-
тив ну ре ли ги ју.
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ка пре вла да ва њу кон флик та из ме ђу ре во лу ци о нар не и ка то лич ке 
Фран цу ске. Ла и ци тет је ство рен у про це су  пре ва зи ла же ња тог су-
ко ба и из раз је не при хва та ња тих со лу ци ја. За то је исто риј ски уте-
ме љен став ко ји из но се Бо бе ро и Ми ло да је За кон из 1905. го ди не 
ла ич ки пакт. Ла ич ки пакт озна ча ва рас кид са га ли ка ни змом и кон-
цеп ци јом ап стракт ног по је дин ца ко ја је на ста ла у Ве ли кој фран-
цу ској ре во лу ци ји. Исто вре ме но, он озна ча ва и рас кид са по на ша-
њи ма ко ја су има ла за по сле ди цу за не ма ри ва ње ста ту са вер ских 
ма њи на у Ре пу бли ци, а по себ но вер ских ма њи на у Цар ству. Ла ич ки 
пакт ни је спо ра зум са Ка то лич ком цр квом, већ је то спо ра зум са ла-
ич ким дру штвом на осно ву ко га ла и ци тет др жа ве-на ци је и сло бо да 
кул то ва по ста ју пра ви ло за јед нич ког ра да. Тво рац и га рант ла ич ког 
пак та је др жа ва. У ње му се  огле да те жња да се бу дућ ност про ми-
шља у хо ри зон ту ко ји ни је кон флик тан. За то ла ич ки пакт омо гу ћа-
ва пре о бра жај ла и ци те та, ње гов пре лаз од екс клу зив ног ла и ци те та, 
сим бо ли зо ва ног кроз бор бу две Фран цу ске, ка ин клу зив ном ла и-
ци те ту, кључ ном еле мен ту ре пу бли кан ског пак та …”.17)

3.1. Нор ма тив но прав ни сту бо ви ла ич ког пак та

Ла ич ки пакт на ста је са раз два ја њем Цр ка ва и др жа ве. Раз два-
ја ње  у прав но-исто риј ском сми слу озна ча ва рас кид са се ку лар ном 
тра ди ци јом ди рект не ин тер вен ци је по ли тич ке вла сти у до мен ре-
ли гиј ског. Пр ви стуб ла ич ког пак та је прин цип пре ма ко ме др жа ва 
„не при зна је, не по вла шћу је, ни ти из др жа ва би ло ко ју ре ли ги ју“.18) 
Тај прин цип ве зан је за Устав из 1958. го ди не ко ји у чла ну 1. Фран-
цу ску де фи ни ше као Ре пу бли ку – јед ну и не де љи ву, ла ич ку, де мо-
крат ску и со ци јал ну. Др жа ва не ма ре ли ги ју и не да је при ви ле ги је 
би ло ко јој ре ли ги ји. За то је др жа ва “Res pu bli ca” par ex cel len ce”.19)

Сло бо да са ве сти је дру ги стуб ла ич ког пак та.20) Она се те ме-
љи на тро стру кој устав ној по све ће но сти.21) Устав ну сна гу да је јој 

17) Jean Ba ubérot, La loi de 1905. est plus qu’une loi, Zar kaYves Char les et al., Fa ut-il révi ser 
la loi de 1905 ? La sépa ra tion en tre re li gi ons et État en qu e sti on, Pres ses Uni ver si ta i res de 
Fran ce 2003, p. 126.

18) Чу ве ни члан 2. став 1. За ко на из 1905. го ди не гла си: „La Répu bli que ne reconnaît, ne sa-
la rie ni ne sub ven ti on ne aucun cul te“. Текст је ци ти ран пре ма: Zar ka Yves Char les et al., p. 
179. Пре вод је дат пре ма: Си ма Авра мо вић, Др жав но-цр кве но пра во у све ту и код нас, 
цит. рад,  p. 8.  фн. 2. 

19) Oli vi er Dord, Laïcité: Le mod èle français so us in flu en ce européen ne, Fon da tion Ro bert Schu-
man  L’Euro pe en ac ti ons, Pa ris 2004,  p. 19.

20) Пре ма чла ну 1. За ко на из 1905. го ди не Ре пу бли ка шти ти сло бо ду са ве сти и га ран ту је 
сло бо ду вр ше ња кул то ва. Огра ни че ња вр ше ња сло бо де кул то ва про пи са на су За ко ном, 
у ин те ре су јав ног ре да. Упор. Zar ka Yves Char les,  p. 179.

21) Oli vi er Dord,  p. 16.
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члан 10. Де кла ра ци је из 1789. го ди не. Али не ја 5. Пре ам бу ле Уста ва 
из 1946. го ди не прин ци пу не ди скри ми на ци је да је устав ну сна гу: 
ни ко не мо же би ти обес пра вљен на ра ду или на по слу због свог по-
ре кла, ми шље ња или ве ро ва ња. Устав ни са вет је сво јом Од лу ком 
од 23. но вем бра 1977. го ди не сло бо ду са ве сти увр стио у Основ не 
прин ци пе при зна те за ко ни ма Ре пу бли ке и по твр ђе не Пре ам бу лом 
из 1946. го ди не. 

Есен ци јал ну од ред ни цу ге не зе За ко на из 1905. го ди не пред-
ста вља исто риј ски пре лаз од пот пу не сло бо де са ве сти ка пот пу ној 
вер ској сло бо ди. Сло бо ду са ве сти ра ђа Ре во лу ци ја из 1789. го ди-
не, док се вер ска сло бо да ра ђа са пре стан ком „при зна тих кул то ва“. 
Ка да је ка то лич ка ве ро и спо вест би ла јав на и ка да је би ла у ста ту су  
др жав не ре ли ги је, сло бо да са ве сти би ла је у до ме ну при ват ног. За-
кон из 1905. го ди не чи ни пре о крет: ре ли ги ја је у до ме ну при ват-
ног, а сло бо да са ве сти је јав на и њен га рант је др жа ва.22) Ка да је 
ка то лич ка ве ро и спо вест би ла јав на, до мен јав ног био је за тво рен 
за дру га чи ја вер ска уве ре ња. Ме ђу тим, ка да је сло бо да са ве сти по-
ста ла јав на, отво ри ли су се при ла зи за све ко ји су је ис ка ли и та ко 
она по ста је га рант сло бо де вр ше ња кул та за сва ку ре ли ги ју. У то ме 
се, сма тра Емил Пу ла, огле да кул тур на ре во лу ци ја ко ја је утка на у 
нор ма тив но прав но би ће кон цеп та laïcité à la française.

4. ПРИН ЦИП РАЗ ДВА ЈА ЊА ДР ЖА ВЕ И 
ЦРКВЕ И ПРАВ НИ ПО РЕ ДАК РЕ ЛИ ГИЈ СКЕ 

СТРУК ТУ РЕ ФРАН ЦУ СКОГ ДРУ ШТВА

У Фран цу ској се раз ли ку је ви ше об ли ка удру жи ва ња зна чај-
них за прав ни по ло жај цр ка ва и вер ских за јед ни ца. Прав ни ре жим 
За ко на из 1905. го ди не од но си се ис кљу чи во на вер ска удру же ња.23) 
Обич на удру же ња су у прав ном ре жи му За ко на из 1901. го ди не, 
а  вер ске об ре де мо гу да вр ше и пре ма За ко ну из 1907. го ди не. 
У прав ном по рет ку су и обич на удру же ња ко ја не ма ју ре ли ги о зне 
ци ље ве, али де лу ју при цр кви у до ме ну обра зо ва ња и кул ту ре. У 
по себ ном прав ном ре жи му су ди је це зал на удру же ња. Раз ли ко ва ње 

22) Émi le Po u lat,  p. 32.

23) Ра ди се о удру же њи ма ко ја су у ста ту су прав них ли ца при ват ног пра ва. Ова удру же ња 
ис кљу чи во упра жња ва ју култ и за то се ор га ни зу ју у скла ду са пра ви ли ма оп ште ор га-
ни за ци је кул та чи је вр ше ње обез бе ђу ју. Ка то лич ка цр ква од би ја да при ме ни За кон из 
1905. го ди не. Тек са об на вља њем ди пло мат ских од но са из ме ђу Фран цу ске и Ва ти ка на 
1921. го ди не др жа ва и Ка то лич ка цр ква по сти жу кон сен зус. Ре зул тат тог кон сен зу са су 
ди је це зал на удру же ња ко ја су у стрикт ној над ле жно сти би ску па и де лу ју у скла ду са 
прин ци пи ма на осно ву ко јих функ ци о ни ше Све та Сто ли ца. (Упор. Alain Boyer, Le dro it 
des re li gi ons en Fran ce, Pa ris 1993, p. 97-100.).
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ових об ли ка удру жи ва ња има зна чај не ре пер ку си је на од но се са 
др жа вом, на ро чи то у фи нан сиј ској сфе ри. У том сми слу по себ но 
се ис ти че да су на осно ву За ко на из 1905. го ди не гра ђе ви не про-
те стант ских цр ка ва и Је вреј ске за јед ни це до де ље не од го ва ра ју ћим 
вер ским удру же њи ма, док су За ко ном из 1907. го ди не  не по крет но-
сти ко је су би ле вла сни штво Ка то лич ке цр кве пре не те на др жа ву. 
По сле 1924. го ди не ка то лич ка епар хиј ска удру же ња по ста ју вла-
сни ци но во по диг ну тих ка то лич ких бо го мо ља.24)

На кон 1905. го ди не ју ри спру ден ци ја гра ди мо да ли те те пу тем 
ко јих др жа ва на по сре дан на чин мо же да фи нан си ра из град њу вер-
ских обје ка та. Та ко је, сим бо лич ном упла том го ди шњег за ку па у 
из но су од јед ног фран ка, вер ско удру же ње сти ца ло пра во да ко ри-
сти оп штин ско зе мљи ште за из град њу и ко ри шће ње вер ског објек-
та. Уго вор о ду го роч ном за ку пу за кљу чу је се за пе ри од од 99 го ди-
на, а на кон ис те ка тог пе ри о да оп шти на по ста је вла сник зе мљи шта 
и вла сник из гра ђе ног објек та.25) По се бан зна чај за уче шће др жа ве 
у фи нан си ра њу из град ње вер ских обје ка та има од лу ка Др жав ног 
са ве та од 12. фе бру а ра 1988. го ди не  на осно ву ко је се из град ња 
јед ног ислам ског кул тур ног цен тра у гра ду Ре ну тре ти ра као јав-
но опре ма ње, иако су у са ста ву тог цен тра би ли џа ми ја и вер ска 
шко ла. Та ква од лу ка би ла је мо ти ви са на на сто ја њем да се от кло ни 
фак тич ка не јед на кост у од но су на но ве кул то ве ко ји су се по ја ви ли 
у Фран цу ској по сле 1905. го ди не.

Из у зе так од прин ци па раз два ја ња др жа ве и Цр кве пред ста-
вља ју два прав на ре жи ма: „кон кор дат ски ре жим“ ко ји се одр жао 
у де парт ма ни ма до њег и гор њег то ка Рај не (Ал зас), и Мо зе лу, на 
се ве ру Ло ре не, и прав ни ре жим пре ко мор ских те ри то ри ја.26)

Ка да су Ал зас и Мо зел при по је ни Дру гом рај ху, оста ли су 
у ре жи му Кон кор да та из 1801. го ди не. То ком XIX ве ка прав ни ре-
жим Кон кор да та  на до гра ђи ва ће се пу тем про пи са ко ји ће се ин те-
гри са ти у „ло кал но пра во кул то ва“. Ло кал но пра во кул то ва чи не 
ка то лич ка ве ро и спо вест, две тра ди ци о нал не про те стант ске ве ро-

24) Вла ди мир Ђу рић, Устав но прав ни мо де ли од но са из ме ђу др жа ве и цр ка ва и вер ских за-
јед ни ца у Евро пи, Го ди шњак фа кул те та прав них на у ка Го ди на 1, Број 1. Ба ња Лу ка, јул 
2011, p. 146.

25) Овај об лик фи нан си ра ња ко ри сти ће ка то лич ки култ, а за тим ће се он при ме њи ва ти и на 
из град њу си на го га и џа ми ја.

26) Од ред бом чла на 43. став 2. За ко на из 1905. го ди не пред ви ђе но је да ће се про пи си ма 
др жав не ад ми ни стра ци је уре ди ти усло ви под ко ји ма ће се тај За кон при ме њи ва ти на 
те ри то ри ји Ал жи ра и у ко ло ни ја ма. На осно ву ове за кон ске од ред бе вр ше ње кул та у 
ко ло ни ја ма уре ђу је се пу тем де кре та. (Упор. Jean Ba ubérot, Laïcité et Outre-Mer, Jean Ba-
ubérot, Jean – Marc Reg na ult, Re la ti ons Égli ses et auto rités outre-mer De 1945 à nos jo urs, 
Pa ris 2007, p. 11.).
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и спо ве сти – лу те ран ска и ре форм ска, и је вреј ска ве ро и спо вест. 
Фун да мен тал ни прин ци пи ре пу бли кан ског уре ђе ња о вер ској сло-
бо ди и сло бо ди вр ше ња кул то ва ва лид ни су и за де парт ма не ко ји 
при па да ју пре ко мор ским те ри то ри ја ма Фран цу ске. Ме ђу тим, спе-
ци фич но сти пар ти ку ла ри те та и исто риј ско на сле ђе до при не ли су 
да, упр кос уво ђе њу де парт ма на и ре фор ми ста ту са пре ко мор ских 
те ри то ри ја, још увек по сто је окол но сти у окви ру ко јих пре о вла да-
ва дух ко ло ни јал не епо хе.

5. ПРАВ ЦИ РАЗ ВО ЈА СИ СТЕ МА ОДВО ЈЕНОСТИ 
ДР ЖА ВЕ И ЦР КВЕ У ФРАН ЦУ СКОЈ

Нај зна чај ни ји об лик пре о бра жа ја мо де ла одво је но сти др жа-
ве и Цр кве у Фран цу ској је сте пре но ше ње те жи шта са ре гу ла тор не 
и кон трол не на ди стри би тив ну функ ци ју пра ва у до ме ну за шти те 
ин ди ви ду ал не и кор по ра тив не ди мен зи је вер ске сло бо де. Ево лу-
ци ја  си сте ма одво је но сти др жа ве и Цр кве у Фран цу ској од ви ја се 
та ко што се „раз дво је ност све ви ше пре тва ра у пре пле те ност, по де-
лу ком пе тен ци ја у оба вља њу ва жних дру штве них функ ци ја…“27). 
На тај на чин се и Фран цу ска по сте пе но укљу чу је у ве ћи ну европ-
ских прав них си сте ма у ко ји ма се иде ја раз дво је но сти др жа ве и 
Цр кве по сма тра и ту ма чи кроз њи хо ву ме ђу соб ну са рад њу. Та кав 
ево лу тив ни пут ре зул тат је пре о бра жа ја иде је ла и ци те та. Је дан од 
кључ них еле ме на та кон цеп та laïcité à la française – прин цип кон-
фе си о нал не не у трал но сти др жа ве, не по и сто ве ћу је се ви ше са не-
за ин те ре со ва но шћу др жа ве у до ме ну ре ли гиј ског. Та кво схва та ње 
прин ци па кон фе си о нал не не у трал но сти ка рак те ри стич но је за вре-
ме ка да је на ста јао За кон из 1905. го ди не. Да нас се тај прин цип 
схва та као ак ти ван чин на осно ву ко га др жа ва пре по зна је и при-
зна је ре ли гиј ске ко лек ти ви те те (ко ји су у до ме ну при ват ног пра-
ва), њи хо ве ле ги тим не ор га не и пред став ни ке.28) То је пре о бра жај 
кон цеп та laïcité à la française: ла и ци тет се осло ба ђа од на че ла ис-
кљу чи во сти и ево лу и ра ка ла и ци те ту при зна ва ња. Екс клу и зив ни 
ла и ци тет по ни као je на исто риј ском тлу за ко је су ка рак те ри стич-
ни кон фликт ни од но си из ме ђу др жа ве и Ка то лич ке цр кве. Ла и ци-
тет при зна ва ња из ви ре из окол но сти ко је је из не дри ла из ме ње на 

27) Си ма Авра мо вић, Пра во на вер ску на ста ву у на шем и упо ред ном европ ском пра ву, Си ма 
Авра мо вић, При ло зи на стан ку др жав но-цр кве ног пра ва у Ср би ји, Sta te-Church law in 
Ser bia, цит. рад, p. 42. 

28) Zar ka Ives Char les, No u vel les con di ti ons du rap port des re li gi ons à la laïcité, Zar kaYves 
Char les et al., Fa ut-il révi ser la loi de 1905 ? La sépa ra tion en tre re li gi ons et État en qu e sti-
on, цит. де ло, p. 167.
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ре ли гиј ска струк ту ра фран цу ског дру штва. Ми шлин Ми ло (Mi lot) 
у ла и ци те ту при зна ва ња ви ди при мат сло бо де са ве сти, вер ске сло-
бо де и прин ци па јед на ко сти као нео ту ђи вих ком по нен ти дру штве-
не прав де. Сло бод но ис по ља ва ње вла сти тог из бо ра ре ли гиј ских 
уве ре ња у јав ном жи во ту по ста је при мар ни циљ ла ич ког уре ђи-
ва ња ин сти ту ци ја и јав них по ли ти ка.29) Иде ја ла и ци те та осло ба ђа 
се иде о ло шких на сла га и по ста је га рант ауто ном но сти ду хов них 
уве ре ња – те и стич ких, ате и стич ких или аг но стич ких.

6. ИЗ МЕ ЊЕ НА РЕ ЛИ ГИЈ СКА СТРУКТУРА 
И ФЕ НО МЕН ЛА ИЧ КОГ ПАК ТА

У ли те ра ту ри ко ја је по све ће на фе но ме ну ла и ци те та по себ но 
се ис ти че да про цес по ли тич ког спро во ђе ња на че ла ла и ци те та у 
Фран цу ској и да ље тра је, пре о бра жа ва се и до жи вља ва но ве ин тер-
пре та ци је. За то је ла и ци тет из во ри ште кон ти ну и ра них пред ло га 
из ме на јав них по ли ти ка. Јер, Фран цу ска ви ше ни је из ра зи то ка то-
лич ка др жа ва са про те стант ском и је вреј ском ма њи ном. Ди ле ме 
ла и ци те та да нас ве за не су пре вас ход но за ислам ко ји је дру га по 
сна зи ре ли ги ја у дру штву. За кон из 2004. го ди не ко ји уво ди за бра ну 
но ше ња обе леж ја или оде ће ко ји ма се на на ме тљив на чин ис по ља-
ва ре ли гиј ска при пад ност у др жав ној шко ли, што под ра зу ме ва и 
за бра ну но ше ња му сли ман ске ма ра ме, ства ра ди ле ме у про ми шља-
њу ла ич ког ка рак те ра шко ле. Циљ ла ич ке шко ле ни је из оп шта ва ње 
ре ли ги је. Ме ђу тим, и ка да се до пу шта да по је ди на ко му ни тар на 
пра ва ула зе у до мен јав не сфе ре пре ко др жав не шко ле, та да је ре-
пу бли ка под јед на ко ма ње ла ич ка и ма ње не у трал на.30)

Пој мом пак та у прав ној те о ри ји озна ча ва ју се ме ђу на род ни 
уго во ри. За кон из 1905. го ди не је у сим бо лич ком сми слу ла ич ки 
пакт, али са пак том као аутен тич ним ме ђу на род ним уго во ром он 
има до дир них та ча ка. Ако је Бри ан-Ке ло гов пакт по свом ка рак те ру 
пакт о од ри ца њу од ра та, За кон из 1905. го ди не је пакт о од ри ца њу 
од бор бе ног ла и ци те та кроз ко ји се и ис по ља вао иде о ло шки и по-
ли тич ки кон фликт из ме ђу две Фран цу ске. Ке лог (Kel logg) ин си сти-
ра на уни вер зал но сти Пак та, док Ари стид Бриjан, из ве сти лац Пар-
ла мен тар не ко ми си је за ду же не за из ра ду За ко на, и ко а у тор Пак та, 
ин си сти ра на уни вер зал но сти сло бо де са ве сти. Ке лог ис ти че да је 
Пакт отво рен за при ступ свих си ла све та. Емил Пу ла не спо ри да 

29) Mic he li ne Mi lot, La laïcité, © 2008. No va lis, Uni ver sité Sa int Paul, Ot ta va, p. 63.

30) Хр во је Шпе хар, p. 107.
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је За кон из 1905. го ди не фор мал но-прав ни из раз по ли тич ке во ље 
пар ла мен тар не ве ћи не. Ме ђу тим, тај За кон  мо же да по ста не ема-
на ци ја оп ште во ље са мо кроз при хва та ње ко је је по сво јој при ро ди 
дру штве ни про цес.  За то је, пре ма гле ди шту Еми ла Пу ле,  по јам 
пак та при ме рен јер не до во ди у пи та ње по ли тич ки су ве ре ни тет.

Трај ност ла ич ког пак та и нео п ход ност ње го вог ево лу цо ни-
стич ког ту ма че ња огле да ју се упра во у том дру штве но-исто риј ском 
про це су при хва та ња ко ји се не мо же раз дво ји ти од раз у ме ва ња 
есен ци јал них осо бе но сти исла ма ни ти се мо же раз дво ји ти од ре-
фор ме ду ха ко ја тра жи дру га чи је раз у ме ва ње од но са из ме ђу др-
жа ве и ре ли ги ја. То је усме ре ност ка кон цеп ти ма ко ји об је ди њу ју 
ре ли гиј ску моћ, ла и ци тет при зна ва ња и про ме не у окви ру вер ских 
за јед ни ца.31) У кон ци пи ра њу та кве прав не по ли ти ке др жа ва и Цр-
ква не тре ти ра ју се ви ше као су прот ста вље ни ен ти те ти. Њи хо-
ви од но си са да се про ми шља ју у ду ху кооперацијe ка ко јој во ди и 
ла и ци тет при зна ва ња. 
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Ni ko la De mo nja

CHA RAC TER OF THE FRENCH LAW ON  
THE SE PA RA TION OF CHUR CHES AND  
STA TE OF 1905 – THE CRA DLE OF THE  

CON CEPT LA LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE

Re su me
The evo lu tion of the re la ti on ships bet we en Church and sta te, in 

its ju ri di cal aspects, is strictly re la ted to the pro cess of  la i ci sa tion. In 
its main cha rac te ri stics that evo lu tion is al so con nec ted with the idea of 
la i city and its nor ma ti ve in sti tu ti o na li za tion. The pro cess of  la i ci sa tion 
was de ter mi na ted  by con flic ting  re li gi o us struc tu re. Du ring the Gre at 
French Re vo lu tion the con flict bet we en sta te  and the Cat ho lic church,  
by its phi si cal cha rac te ri stics, led to the per se cu tion of the clergy and 
the cri sis of Cat ho li cism. Con se qu ently, the first se pa ra tion of Church 
and sta te was not the re sult of  lay en ter pri se and in fact con sti tu ted a 
de par tu re from the idea of   la i city, nor ma ti vely sha ped in the Dec la ra-
tion of the Rights of Man and of the Ci ti zen. Con cor dat de sig na tes the 
end of the se pa ra tion of Church and sta te. Ho we ver, the re li gi o us struc-
tu re re ta ins the cha rac ter of the con flict which is ma ni fe sted thro ugh 
the po li ti cal and ide o lo gi cal clash among cle ri cal and an tic le ri cal mo-
ve ment. It was, in fact, a cam pa ign for key po si ti ons in so ci ety. At the 
ide o lo gi cal le vel this fight is ma ni fe sted as op po si tion to pro gress and 
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ac hi e ve ments of the mind, espe ci ally as cri ti cism of hu man rights. The-
se we re the hi sto ri cal ar gu ments of Cat ho lic Fran ce. Al so, this bat tle 
mar ked the sac ra li sa tion of  es sen tial va lu es   of the French Re vo lu tion 
and the Dec la ra tion of the Rights of Man and of the Ci ti zen. Po si ti ve re-
li gion is cri ti ci zed as mo rally har mful and so ci ally use less. The se we re 
the hi sto ri cal ar gu ments of the re vo lu ti o nary Fran ce. Seen in the light 
of this con flict, as a so cial phe no me non, the idea of    la i city  was cru-
ci fied bet we en aut ho ri ta rian - “ja co bin” and “bo na par tist” ten den ci es, 
on one hand, and li be ral ten den ci es, on the ot her hand. Po licy aga inst 
con gre ga ti ons, Dreyfus Af fa ir and the in ter rup tion of di plo ma tic re la-
ti ons bet we en Fran ce and the Holy See in ten si fied the con flict bet we en 
the sta te and the Cat ho lic Church. The Law on the Se pa ra tion of the 
Chur ches and the Sta te oc curs in a so cial cli ma te that can be de scri bed 
as a real ide o lo gi cal war bet we en the two most po wer ful in sti tu ti ons of 
French so ci ety.

Act of 1905 re flects the hi sto ri cal re a lity of French la i city, its 
wan de rings, in ter nal ten si ons, ups and downs. At the sa me ti me, the Act 
of 1905 is a re flec tion of the le gal and po li ti cal awa re ness of the ne ces-
sity of a hi sto ric com pro mi se with the pri mary ob jec ti ve of over co ming 
the con flict bet we en re vo lu ti o nary and Cat ho lic Fran ce. Con cept laïcité 
à la française tran scends Ja co bin and Bo na par tist so lu tion. Fre e dom of 
con sci en ce and re li gion and equ a lity of ci ti zens are the pri mary ob jec-
ti ves of the po li ti cal or ga ni za tion of re la ti ons bet we en the Church and 
the Sta te. The prin ci ple of se pa ra tion of the po li tics and re li gion and the 
prin ci ple of con fes si o nal ne u tra lity of the sta te cre a te the con di ti ons for 
po li ti cal ac tion who se main aim is to pro tect the exer ci se of fre e dom 
of con sci en ce and re li gion and equ a lity of ci ti zens.The se are es sen tial 
pre re qu i si tes of the con cept laïcité à la française which, due to the Act 
of 1905, is tre a ted as a pact that was sig ned with the lay so ci ety.The du-
ra bi lity of this pact is re flec ted in its evo lu ti o nary in ter pre ta tion and un-
der stan ding of the dyna mic cha rac ter of con cept laïcité à la française. 
Se pa ra tion of Church and Sta te is con tem pla ted as a con cept in which 
the plu ra lity of re li gi o us be li efs, ex pres sed thro ugh in di vi dual and cor-
po ra te com po nent of re li gi o us fre e dom, is ac hi e ved thro ugh po li ti cal 
ac tion who se main ob jec ti ve is the ac hi e ve ment of co o pe ra tion in re la-
ti ons bet we en the sta te and re li gi o us com mu ni ti es.
Key words: French la i city, la i city, la i ci sa tion, Sta te-Church law, se pa ra tion of 

church and sta te
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