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ЛИБЕРТИВИЛ
САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДАВАЈУЋИХ ЦРКВЕНОГ САБОРА
У ВЕЗИ СА УСТАВОМ И ОДНОСНИМ УПРАВЉАЈУЋИМ ДОКУМЕНТИМА
Високопречасним и пречасним презвитерима и ђаконима, преподобном монаштву, члановима и
парохијанима црквено-школских општина и мисионарских парохија Српских Православних
Епархија у Сједињеним Америчким Државама
Возљубљено свештенство, браћо и сестре у Христу,
Пошто смо примили многобројна питања и недоумице у вези са допуњеним и јединственим
издањем Устава, Општих правила и Једообразних правила и уредаба за парохије и црквеношколске општине Српских Православних Епархија у Сједињеним Америчким Државама које је
објављено и као такво примљено на 22. Црквеном Сабору, дана 16. јула 2019. године, а затим
подељено свим учесницима, налазимо за сходно да широј јавности пружимо разјашњења шта је
заправо допуњено у поменутом издању и зашто.
Ново издање, штампано у белим корицама, обједињује сва три горе наведена ранија
документа, укључујући амандмане и допуњене верзије истих које су донете како на Црквеним
Саборима тако и заседањима Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве.
Ово је учињено у складу са одлуком Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве
САС бр. 45/зап. 171 од 7./24. маја 2018. Поступајући по одлукама Српске Православне Цркве, ми
јесмо и бићемо заувек, њена верна чеда.
Говорећи о допунама, постоје две основне категорије: 1) промена имена (тј. промена
територије на којој Устав важи), и 2) малобројне мање, не-суштинске допуне. Конкретне допуне и
разлози њиховог настанка су следећи:
1. Име Српска Православна Црква у Северној и Јужној Америци промењено је у Српске
Православне Епархије у Сједињеним Америчким Државама из следећих разлога:
а) Најпре, име је промењено да би одговарало нашем географском простирању и да без
сумње потврди да смо ми интегрални део Српске Православне Цркве-Патријаршије са
Седиштем у Београду, будући да смо Епархије Српске Православне Цркве, а никако
посебна „Црква“;
б) Свети Мардарије је својевремено успоставио административни центар у Либертивилу,
у савезној држави Илиној, те стога подлежемо законима Сједињених Америчких
Држава, где правни, порески и осигуравајући ентитети постају све више непријатељски
настројени ка верским организацијама. Настављајући да функционишемо под именом

које укључује Северну и Јужну Америку, аутоматски преузимамо правну одговорност за
све активности у Епархији канадској и Епархији јужно-централноамеричкој. Такође,
Епархија канадска и јужно-централноамеричка могу бити правно одговорне за
активности Епархија у САД;
в) Име Српска Православна Црква у САД и Канади престало је да постоји 2007. године када
је промењено у Српска Православна Црква у Сверној и Јужној Америци. Важно је
напоменути да је Епархија канадска 1995. године усвојила и почела да примењује
сопствени управни документ, Статут, који је захтевало канадско законодавство и који
је одобрен од стране Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве. Од тада,
Епархија канадска учествовала је у нашим Црквеним Саборима само спорадично, а у
раду Централног Црквеног Савета – минимално. Од 1995. наовамо, канадско
законодавство забранило је Епархији канадској да плаћа епархијски разрез Цетралној
благајни која се налази у САД;
г) Српска Православна Епархија буеносајреска и јужно-централноамеричка законски је
регистрована у Аргентини у складу са аргентинским законом и зато ће се у будућности
управљати на основу сопственог Статута.
Дакле, имајући у виду број националних/интернационалних правних система укључених у овај
случај, Свети Архијерејски Сабор препознао је наведене чињенице и одобрио промену имена како
би исто тачно осликавало тренутно стање наших епархија у САД и како бисмо се усагласили са
законом САД и заштитили се у оквиру истога. То је једини разлог промене имена – и ништа више од
тога.
2. Ово што следи је аутентична листа мањих, споредних допуна, које су у складу са горе
наведеним учињене зарад јасноће и ажурирања докумената.
а) Промена имена Српска Православна Црква у Северној и Јужној Америци у Српске
Православне Епархије у Сједињеним Америчким Државама у документу учињена је на
основу одлуке Светог Архијерејског Сабора донесене у мају 2018. године, како би се
територија Устава прилагодила Сједињеним Америчким Државама.
б) Промене јерархијске природе учињене непосредно од стране Светог Архијерејског
Сабора:
I.

Страна 41: Свети Архијерејски Синод замењен je Великим Црквеним Судом
(Апелациониом Судом); и

II. Страна 17: Велики Црквени Суд je прибројан управним органима;
в) Промене јерархијске природе које је извршио Епископски Савет и одобрио Свети
Архијерејски Сабор:
I.

Страна 49: Црквени Сабор сазива се сваких пет година, уместо сваке три године;
и

II. Страна 61: Сваки епископ има право да сазива Епархијску Скупштину сваке године,
или сваке друге или треће, уместо на годишњем нивоу;

г) Повесне допуне и измене:
I. Странице 89-91: Историја Устава је допуњена и измењена како би одразила све
оно што се догодило од штампања Устава (смеђа књига) 2008. године;
II. Странице 105-107: Историја Општих Правила и Уредаба је допуњена и измењена
како би одразила све што се догодило од штампања Једнообразних Правила и
Уредаба (жута књига); и
III. Странице 167-169: Историја Једнообразних Правила и Уредаба је допуњена и
измењена како би одразила све што се догодило од штампања жуте књиге;
д) У Једнообразним Правилима и Уредбама, слова а, б, в, г итд. су замењена бројевима,
како би се директно подударала са енглеским текстом (с обзиром на разлике у
азбучнном реду); и
ђ) Додате су слике у боји грба и заставе Српске Православне Цркве.
У будућности се морају извршити додатна ажурирања. На пример, наш Устав,
Једнообразна Правила и Уредбе не спомињу електронске облике комуникације или одржавање
састанака путем телеконференција и слично. Настојаћемо да будемо што је више могуће
отворени за приступ сарадње са нашим епархијским саветима, црквено-школским општинама и
мисионарским парохијама, с обзиром да стручни Законодавни одбор Централног Црквеног
Савета дорађује предложене измене и допуне како би вам се пружила могућност да пошаљете
ваш повратни одговор пре његовог усвајања на следећем Црквеном Сабору.
Оно што је јако важно, невезано за сам Устав, је то, да услед географских контура
Епископски Савет Епархија Српске Православне Цркве у Северној, Централној и Јужној Америци
остаје потпуно неокрњен, као целовито обједињујући, духовни и еклисиолошки фактор у
Америци.
Браћо и сестре, надамо се да је горе наведено појаснило учињене промене, због чега су
оне извршене, као и њихову неопходност. Ми смо Епархије наше Мајке Цркве, Српске
Православне Цркве-Патријаршије, и верни смо и под канонско-хијерархијским ауторитетом
Светог Архијерејског Сабора, чији Председник је Православни Архиепископ пећки, Митрополит
београдско-карловачки и Патријарх српски.
Ваши молитвеници пред Господом,
ЛОНГИН, Епископ новограчаничко-средњезападноамерички
МАКСИМ, Епископ западноамерички
ИРИНЕЈ, Епископ источноамерички
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