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ДраганаПетровић1

КАЗНЕЗАКРИВИЧНАДЕЛАУВЕЗИВЕРЕ
УКРИВИЧНОМПРАВУСРБИЈЕXIXВЕКА

Сажетак
У пр вом де лу тек ста, те жи ште је ста вље но на раз ма тра ње 

кон цепт од но са „Цр ква - др жа ва“ са њи хо вим раз ли чи тим ста ту-
сом то ком исто ри је - у ко ји ма су ове би ле ме ђу соб но пот чи ње не, рав-
но прав не и склад ном је дин ству, или пот пу но раз дво је не. Про мен љи ва 
при ро да тог од но са, са нај ра зли чи ти јим оп ци ја ма у функ ци о ни са њу, 
об ја шња ва кон текст у окви ру ко га тре ба ту ма чи ти про пи се ко ји се 
ти чу Срп ске цр кве и ве ре. Огра ни чив ши се на исто риј ски сег мент 
ре ле ван тан за Срп ску пра во слав ну цр кву - XIX век тј. сти ца ње фор-
мал не по ли тич ке ауто но ми је и га ран то ва ње сло бо де бо го слу же ња 
(Ха ти ше риф 1830. го ди на), аутор се у дру гом де лу ра да фо ку си рао 
на обра зла га ње од но са др жа ве и цр кве кроз при зму про у ча ва ња кри-
вич но прав них про пи са ко ји ма се санк ци о ни ше не по што ва ње пра ви ла у 
ве зи са ве ром. Реч је, за пра во, о прав цу кре та ња у ко ме се од нос „Цр-
ква - др жа ва“ ди рект но или ин ди рект но ре флек ту је на на ве де ну вр-
сту де ли ка та. У истим сми слу, и од нос све тов них и ду хов них вла сти 
се мо же раз у ме ти кроз ис тра жи ва ње кри вич них де ла у ве зи са ве ром 
и про пи са ним ка зна ма за њи хо во вр ше ње. 

Кључнеречи: од но си цр кве и др жа ве, ве ра, ка зне, XIX век.

1.Уводнаразматрања
Ако би се жи вот Срп ске пра во слав не цр кве мо гао са же ти и из

ра зи ти јед ним мо мен том, он да би то био  по ред свих пат њи и ис ку ше
ња, она је кроз ве ко ве оп ста ја ла као те мељ на род ног жи во та, сто жер 
око ко га се тај жи вот од ви јао, бе дем ко ји га је од бра нио и са чу вао су
шти ну ње го вог би ћа. Ка да по гле да мо ко ли ко је пу та у то ку ових 800 го
ди на стра да ла, и опет се уз ди за ла, ко ли ко су пу та ру ше ни, па ље ни и об
на вља ни ње ни хра мо ви, на ше све ти ње, ко ли ко је вер ни ка и све ште ни ка 
по ни же но, про го ње но и бру тал но уби је но... он да не мо же ни шта дру го 
да се ка же не го оно што је, упра во, ре че но. Прет ход на тврд ња има за 

1 На уч ни са рад никИн сти тут за упо ред но пра во у Бе о гра ду, email: d.pe tro vic @i up.rs.
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циљ да по слу жи као осно ва за на шу те зу да из ме ђу цр кве и др жа ве, 
из ме ђу цр кве и по ли ти ке, по сто је ме ђу соб ни од но си не тр пе љи во сти 
и ан та го ни зма. Не сум њи во да мно ги ми сле ка ко је ова ква тврд ња пре
те ра на. И јед но стра на. Ме ђу тим, иако за хва та са мо је дан аспект про
бле ма (ко ји се оства ру је у мно го ли ко ва), она брит ко и сна жно по га ђа 
у ње го ву срж. Све у куп на сло же ност и ис пре пле та ност жи во та и дру
штва у пер спек ти ви про ме ње них си ту а ци ја, но вих зах те ва и кон флик
та ин те ре са „обо ји ли“ су су шти ну, али и ал тер на ти ву пред иза зо ви ма 
кроз ко је је цр ква, то ком ових осам ве ко ва, про ла зи ла.

Та ко се мо же за па зи ти да су на овим про сто ри ма „иде ал но“ 
са гла сје, тј. хар мо нич ни од но си из ме ђу цр кве и др жа ве тра ја ла ве о ма 
крат ко, огра ни чив ши се на исто риј ски сег мент ре ле ван тан за те мељ 
на шег на ци о нал ног иден ти те та  до ба вла да ви не Не ма њи ћа. На и ме, у 
сред ње ве ков ној Ср би ји, по чев од Све то га Са ве и Сте фа на Пр во вен ча
ног (на са мом по чет ку цр кве не ауто ке фал но сти), ус по ста вљен је по
мир љив и ком пле мен та ран од нос са др жа вом. До след ним по што ва њем 
ва жно сти ка ко прин ци па све тов не, та ко и ду хов не вла сти, укло њен је 
сва ки раз лог мо гу ћег су ко ба из ме ђу срп ске др жа ве и цр кве. Упра во 
због то га је цр ква и ус пе ла да на кон про па сти срп ске др жа ве оста не 
„стуб но сач“ на ци о нал ног иден ти те та, „из ра жен у по то њем по и сто ве
ћи ва њу срп ства са пра во сла вљем“.2

У до ба вла да ви не Ото ман ске им пе ри је и не по сто ја ња срп ске 
др жа ве, Срп ска пра во слав на цр ква је би ла је ди на ин сти ту ци ја ко ја је 
чу ва ла иден ти тет на ци о нал ног би ћа. Цр ква је има ла пр вен стве но зна
че ње на ци о нал не, а не вер ске уста но ве.3 У то вре ме цр ква се за јед но са 
на ро дом бо ри ла за „пу ко пре жи вља ва ње“. Па три јар си, епи ско пи и ни
же све штен ство че сто су пре у зи ма ли уло гу на род них пр ва ка, по ди за ли 
или спре ча ва ли ди за ње бу на, уче ство ва ли у обра зо ва њу и кул ту ри... 
јед ном ре чи, бри ну ћи се о ин те ре си ма „хри шћан ске ра је“, вр ло жи во 
су ула зи ли у свет по ли ти ке. У све тлу из не тих чи ње ни ца, ипак, на ме ће 
се за кљу чак да је ова ква уло га цр кве би ла из ну ђе на, јер је она мо ра ла 
за вре ме тур ске оку па ци је да пре у зме ин ге рен ци је др жа ве.4 

Сле де ћи ову ди мен зи ју про бле ма, на кон осло бо ђе ња од Ту ра
ка цр ква се на шла пред но вим ис ку ше њи ма, јер се др жа ва вр ло ја сно 
од ре ди ла пре ма њој  ап со лут на упра ва над СПЦом. Али, кре ни мо 

2 Вид. о то ме опш. Б. Јо ва но вић, „Све тов на и ду хов на власт“, Но ва срп ска по ли-
тич ка ми сао, по себ но из да ње 1/2007, Цр ква и др жа ва, 445.

3 Ibid.
4 А. Ђа ко вац, „Цр ква, др жа ва и по ли ти ка“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао 1/2007, 38.
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ре дом... крат ко. Уста вом из 1903. го ди не, пра во сла вље је про гла ше
но за слу жбе ну др жав ну ре ли ги ју. Са мим тим, у Кра ље ви ни Ср би ји 
је Срп ска пра во слав на цр ква до би ла при ви ле го ван ста тус. Др жав ни 
и на ци о нал ни пра зни ци су обе ле жа ва ни цр кве ним об ре ди ма, цр кве ни 
слу жбе ни ци су при ма ли др жав не пла те, ве ро на у ка се оба ве зно из у
ча ва ла у шко ла ма. И у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, срп ска 
пра во слав на цр ква је у дру штву ужи ва ла исти  из у зет но по вла шће ни 
по ло жај. Ме ђу тим, из ме ђу два свет ска ра та до ла зи до зна чај ног по гор
ша ња у од но си ма цр кве и др жа ве ко ја у све ве ћој ме ри вр ши при ти
сак и ме ша се у цр кве не по сло ве (при су ство др жав них чи нов ни ка на 
сед ни ца ма са бо ра, отво ре ни су ко би и по зна те кр ва ве ли ти је, сум њи ва 
смрт па три јар ха Вар на ве и др.).5

По сле рат на власт (на кон Дру гог свет ског ра та), са гла сно сво
јим иде о ло шким пред ра су да ма, би ла је нај по губ ни ја за на шу Цр кву, 
ко јој је за пре ти ла, по пр ви пут у ње ној исто ри ји, опа сност да се на ђе 
у при нуд ном ге ту, на ру бу дру штве них зби ва ња. Упли та њем др жав
них вла са ти у уну тра шњи жи вот цр кве и иде о ло шкопо ли тич ким на
си љем над њом... од у зи ма њем имо ви не, про го ни ма и де пор та ци јом 
све ште ни ка и вер ни ка, ме диј ском са та ни за ци јом, власт је по ку ша ва
ла и углав ном успе ва ла да угро зи је дин ство срп ског на ро да на ме та
њем ве штач ких де о ба и ства ра њем не по сто је ћих на ци ја. У ра ту де
сет ко ва на, по сле ра та све стра но по ти ски ва на и у сво јој де лат но сти 
спре ча ва на уз про па ган ду и иде о ло шко на си ље, то је уло га ко ју је 
др жа ва од и гра ла у по ли тич ким на сто ја њи ма за „оп ста нак“ срп ске 
цр кве. То је обе ле жи ло од но се цр кве и др жа ве ко ји су на ма до бро 
по зна ти и опи са ни.6

Ипак, са тог ме ста, са тач ке са ко је се ви де сви то тал ни и круп
ни пла но ви кроз ко је је „про шла“ на ша цр ква, тре ба пот цр та ти сле
де ће: у но вим окол но сти ма об но вље не др жав но сти, ис по ста ви ло се 
да је иден ти фи ка ци ја вер ског са на ци о нал ним до ве ла до то га да су 
се они ко ји су у про шло сти на сил но про ме ни ли сво ју ве ру (пре шли 
у ислам и ка то ли чан ство), на шли из ван „цр те“ срп ске на ци је. Про пу
стом др жа ве (зло на мер ним) ко ја ни је од ра ди ла ин те гра тив ну на ци
о нал ну уло гу, Ср би му сли ма ни и Ср би ка то ли ци по ста ли су вре ме
ном при пад ни ци дру гих на ци о нал но сти. И да ље, ка да је на кон 1945. 
го ди не, вер ска иден ти фи ка ци ја по ста ла, у нај ма њу ру ку не по жељ на, 

5 Ibid.
6 Ви ди о то ме опш. В. Џо мић, Стра да ње срп ске цр кве од ко му ни ста, Це ти ње 2003, 

1118.
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срп ски на ци о нал ни иден ти тет је за ме њен про бле ма тич ним ју го сло
вен ством,7 ко ји је ре зул ти рао сво је вр сном на ци о нал ном тра ге ди јом.

Ови фраг мен ти за увод (кра так исто риј ски пре глед) има ју за 
циљ да по слу же као оквир и под ло га за на шу те зу  да су из ме ђу срп
ске цр кве и др жа ве по сто ја ли ве о ма ком плек сни и ком пли ко ва ни од
но си, са раз ли чи тим ва ри јан та ма, у њи хо вом ис по ља ва њу. Ова тврд ња 
о при ро ди тог од но са у по ста вље ним вре мен ским и на ци о нал ним гра
ни ца ма, упра во то по ка зу је, кре ћу ћи се у ши ро ком лу ку  од је дин стве
них, склад них и нео дво ји вих до од но са пот чи ње но сти, раз дво је но сти, 
об ра чу на и уни шта ва ња јед них од стра не дру гих. Кри вич на де ла про
тив ве ре, од но сно, кри вич но прав ни про пи си ко ји ма се санк ци о ни ше 
не по што ва ње цр кве них пра ви ла су „про из вод“ (не)срећ ног ком би но
ва ња ових од но са. Не сум њи во, реч је, о прав цу кре та ња ко ји је свој 
од раз не из бе жно про на шао на пла ну по ло жа ја цр кве и кри вич них де ла 
про тив ве ре. И обрат но, од нос све тов них и цр кве них вла сти мо же мо 
раз у ме ти кроз ис тра жи ва ње кри вич них де ла про тив ве ре и про пи са
них санк ци ја за њи хо во вр ше ње.

На пу шта ју ћи, на овом ме сту, де таљ на раз ма тра ња ме ђу соб ног 
од но са др жа ве и цр кве у по сма тра ном пе ри о ду и по себ но об ја шња ва
ју ћи ста тус срп ске цр кве, до би ја ња ауто но ми је, из град ње цр кве не ор
га ни за ци је и др., ис пи ти ва ње се усме ра ва кон крет но на онај део тек ста 
ко ји је по све ћен, упра во, ка зна ма за кри вич на де ла у ве зи ве ре. У том 
кон тек сту, са мо ће мо на зна чи ти те о риј ску про бле ма ти ку „са др жи не и 
ди на ми ке“ у вр ста ма ка зни у Ср би ји 1804  1860.

2.Цркваидржава
(кауспостављањуновогконцептаодноса)

У иде ји пра вог раз у ме ва ња и пре по зна ва ња основ ног сми сла и 
су шти не за да те те ме, ва жно је на по ме ну ти да су ин кри ми на ци је ко је 
се ти чу ве ре у срп ским про пи си ма де вет на е стог ве ка ге не ри са не из 
„ба зе“: по сте пе ног оса мо ста љи ва ња срп ске цр кве од Ца ри град ске па
три јар ши је, ка рак те ри сти ка све штен ства и бит них обе леж ја ме ха ни за
ма вла сти мла де срп ске Кне же ви не. То је „спе ци фич ни ми ље“ ко ји је 
омо гу ћио и од ре дио по сто ја ње ових кри вич них про пи са.8

Те мељ це ло куп ном кри вич ном пра ву јед ног на ро да је су ка зне 
и њи хо ве прет по став ке (кри вич на де ла и крив ци). Оне су осно ва свим 

7 Б. Јо ва но вић, 4547.
8 М. То до ро вић, „Кри вич на де ла про тив ве ре у Ср би ји XIX ве ка“ у: 1700 го ди на 

Ми лан ског едик та, Прав ни фа кул тет Ниш 2012, 3834.
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про пи си ма ње го вог кри вич ног за ко но дав ства. Ако оне не од го ва ра ју у 
сво јој свр си и ци љу, и ако ни су у пот пу ној са гла сно сти са „на род ним 
ду хом“, ње го вим осе ћа њем прав де и пра вич но сти, ни јед но кри вич но 
за ко но дав ство не мо же да оп ста не, ни ти да оства ри свој глав ни за да так 
спре ча ва ња вр ше ња кри вич них де ла. Сте пен раз вит ка прав не све сти 
јед ног на ро да у то ку ње го вог исто риј ског раз во ја на тај на чин мо же 
да се це ни по ква ли те ту кри вич но прав них про пи са о ка зна ма. Али, 
да би оства ри ла свој сми сао, „би ле на ви си ни свог за дат ка“, нео п ход
но је да бу ду у скла ду са на род ним оби ча ји ма, схва та њи ма, мо рал ним 
и ин те лек ту ал ним стан дар ди ма, ре ли гиј ским пој мо ви ма, и уоп ште са 
ње го вим кул тур ним вред но сти ма. У су прот ном, мо ра ју се за ме ни ти 
бо љим.9

Је дан по глед на исто риј ски си стем ка зни на шег кри вич ног пра
ва у 19. ве ку, пре ци зни је у пе ри о ду од 1804. до 1860. го ди не, по ка зу је 
да, иако је до ла зи ло до од ре ђе них про ме на на том пла ну, ипак ни је 
би ло не ких бит ни јих по ме ра ња, по што су се ве ћи ном са ма лим из у зе
ци ма при ме њи ва ле исте вр сте ка зни то ком свих ових го ди на. Раз ли ке 
је би ло са мо у об ли ци ма по је ди них њи хо вих ра зних вр ста. Ка зне су 
кла си фи ко ва не у две гру пе: глав не и спо ред не.10

У кри вич ном пра ву Ср би је од 1813. го ди не, (по себ но од за ко
ни ка од 1807. го ди не), ка зне су од ре ђи ва не на два на чи на: или ап со
лут но, или „ни ка ко“, тј. оп штом фор му ла ци јом „ка зни ће се“, ка зне се 
са мо. Тек је у Устро је ни ју су до ва од 26. ја ну а ра 1840. го ди не, по ста
вље но као прав но ре ла тив но про пи си ва ње ка зне (чл. 22), уз на по ме ну 
да се оно ни је до след но при ме њи ва ло (на пр. Уред ба о дан ку од 30. 
ав гу ста 1841).11

По ред то га што су се смрт на ка зна и те ле сне ка зне из вр ша ва ле 
на јав ном ме сту, осу ђе ни на смрт је по сле чи на из вр ше ња ста вљан на 
то чак „за при мер про ла зни ци ма“, где је ста јао док се не рас пад не. У 
слу ча ју уби ства ка зна се из вр ша ва ла на исти на чин на ко ји је из вр ше но 

9 Т. Жи ва но вић, За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње-
гов и ње ног кри вич ног пра во су ђа од 1804 - 1865, СА НУ, Бе о град 1967, 427.

10 Глав не ка зне: 1) смрт на ка зна; 2) ка зна ли ше ња сло бо де, хапс или за твор, ро би ја 
и за то че ње ( обе веч не или при вре ме не, с те жим или лак шим гво жђем или без гво
жђа; 3) те ле сне ка зне: бој ба ти на ма (шта по ви ма) до 100 уда ра ца, нај дан пут на ви ше 
од 50, по де бе лом ме су, кам џи ја ма и тро ком (или ро згом) и ши ба; 4) нов ча на ка зна 
(обич на гло ба и ду плир), б) Спо ред не ка зне: 1) ка зне ча сти (про те ри ва ње обе вр сте, 
гу би так а) гра ђан ских пра ва и ча сти; б) слу жбе и чи на; в) из ве сних од лич ја; 2) за бра
на („еснаф ске“) рад ње и ра да; кон фи ска ци ја; 4) по ли циј ски над зор. Ibid, 428.

11 Ibid, 429.
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и уби ство (ре ше ње од 1. ав гу ста 1837). У по гле ду сра змер но сти ка зне 
и кри вич ног де ла, па жњу при вла чи чи ње ни ца да је по сто ја ла не сра
змер ност, по не кад и упа дљи ва, као и ве ли ка стро гост из ре че них ка зни, 
на ро чи то за вре ме пр вог устан ка. Да кле, из вр ше ња ка зне на јав ном 
ме сту и не сра змер ност, су два бит на обе леж ја ка зне ног си сте ма, чи ји 
је циљ, по ред од ма зде и за стра ше ње (а ко ји је био ве о ма при су тан у 
Ср би ји оног вре ме на).12

И још не што је ов де бит но. У кри вич ном пра ву Ср би је XIX ве
ка ни је по сто јао прин цип јед на ко сти  за иста де ла је би ла про пи са на 
раз ли чи та ка зна, што је пред ви ђао чак и Кри вич ни за ко ник из 1860. 
го ди не. На при мер, од ре ђе не ка зне се не мо гу при ме ни ти на од ре ђе не 
ка те го ри је ста нов ни штва, док код при ме не те ле сне ка зне по сто ји по
зи тив но од ре ђе ње ли ца ко ја се на ову ка зну мо гу осу ди ти.13

3.Положајсвештеника
укривичномпрвуСрбије(1804-1860)

3.1.До 20 ју на 1849. го ди не, чи нов ни ци и све ште ни ци ни су мо
гли, ма ка кво зло чин ство учи ни ли да бу ду осу ђе ни на смрт. Ме ђу тим, 
ова тврд ња ни је тач на, јер је из ве де на из ту ма че ња у ве зи са из да тим 
„ви со ча ни јим“ ре ше њем: „Да сва ки, да кле и чи нов ник и све ште ник, 
кад оно зло учи ни, за ко је је по сто је ћим ка зни тел ним за ко ни ма ка зна 
смрт од ре ђу је, као и бу ди ко ји дру ги не чи нов ник и не све ште ник, на ову 
смрт ну ка зну осу ди, и ис тој, по што се сво га чи на ли ши, под врг не“. Реч 
је, о ре ше њу, ко је је на зах тев Вр хов ног су да, дао Са вет ра ди ту ма че ња 
тач. 43. Уста ва из 1838. го ди не, ко ји за бра њу је из вр ше ње те ле сне ка зне 
над чи нов ни ци ма и све ште ни ци ма и на во ди ка зне ко је се мо гу из ре ћи. 
Смрт на ка зна се, не по ми ње. У том кон тек сту, с об зи ром да не ма (или 
ни су са чу ва ни) про пи си ко ји ја сно за бра њу ју из вр ше ње смрт не ка зне 
над чи нов ни ци ма и све ште ни ци ма, јер на ве де но ре ше ње пред ста вља 
ту ма че ње, а не про ме ну про пи са, мо же се за кљу чи ти да та квих огра
ни че ња ни је ни би ло.14 Са свим су прот но, уко ли ко се вра ти мо „ма ло“ 
у на зад (за вре ме Пр вог срп ског устан ка 1804  1813), ви ди мо да се 

12 Ibid, 430.
13 „Љу ди рђа вог вла да ња, и ко ји су као не у ред ни, не по слу шни, упор ни, бе стид ни 

из гу би ли ужи ва ње гра ђан ске ча сти и од лич ја; да ље, бе ћа ри, слу ге и слу шки ње и 
уоп ште они ко ји сво јим ра дом од да на на дан из др жа ва ју и ко је би по ду жи за твор 
омео, те не би мо гли се би ни сво ји ма хлеб да за ра ђу ју (По ли циј ска уред ба од 18. ма ја 
1850. го ди не, па ра граф 45, ли ца ко ја су мо гла да се осу де на те ле сну ка зну за „по ли
циј ске пре сту пе“, у гру пи лак ших кри вич них де ла. Ibid, 440.

14 Цит. пре ма М. То до ро вић, 3878.
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от ми ца де вој ке сма тра ла као јед но од нај те жих кри вич них де ла, а да 
се све ште ник ко ји би се усу дио да вен ча оте ту де вој ку ли ша ва чи на и 
ка зни смр ћу (28. ок то бра 1809. го ди не По ду нав ка за 1845),15 он да се 
прет ход ни за кљу чак на ме ће сам по се би.

У по гле ду те ле сних ка зни, по тач. 26. Устро је ни ја окру жних 
су до ва од 26. ја ну а ра 1840. го ди не, ни су мо гли „да бу ду те ле сно ка
жње ни све ште ни ци, чи нов ни ци и зва нич ни ци, као и оста ла осо би тим 
отли чи ји ма ча сти и ка рак те ра ода ре на ли ца“. Слич но то ме је од но сно 
по ли циј ских пре сту па би ло про пи са но у § 26. По ли циј ске уред бе од 
18. ма ја 1850. го ди не, да све ште ни ци. кме то ви, зва нич ни ци, чи нов ни
ци... и „оста ла ли ца гра ђан ског ре да ко ја су осо би ти отли чи ји ма ча сти 
и ка рак те ра ода ре на“ не мо гу те ле сно да се ка зне.16

Што се ти че ка зне ли ше ња сло бо де, с об зи ром да се и у XIX 
ве ку узи мао у об зир „дру штве ни по ло жај крив чев, ње го во до та да шње 
вла да ње и глас ко ји ужи ва у дру штву, па му се пре ма то ме до су ђу је ро
би ја или за то че ње“, та ко је у по ме ну том Устро је ни ју окру жних су до ва 
(26. ја ну ар 1840. го ди не), за ко но да вац по ред оста лих об ли ка ка зне ли
ше ња сло бо де од ре дио и за то че ње. На за то че ње су осу ђи ва ни уме сто 
на ро би ју кме то ви, кне зо ви, све ште ни ци, чи нов ни ци и сви углед ни ји 
гра ђа ни. Оно је мо гло би ти ве чи то или вре мен ски огра ни че но, сра
змер но вре мен ском тра ја њу из ре че не ро би је. Ка зна је би ла са мо стал на 
или ку му ла тив на.17

Да кле, не ма спо ра да је све штен ство у кри вич ном пра ву то га 
до ба ужи ва ло при ви ле го ван по ло жај. Ре ци мо, иако је све тов на власт 
ја сно по ста ви ла гра ни цу уче ство ва ња све ште ни ка у вр ше њу др жав не 
вла сти, с дру ге стра не је, упра во у ци љу учвр шћи ва ња цр кве не ор
га ни за ци је ра ди ла на по бољ ша њу њи хо вог по ло жа ја. У том прав цу, 
др жа ва је пред у зи ма ла од го ва ра ју ће ме ре ка ко би се ови одво ји ли од 
на ро да и по ста ли по се бан ста леж. Већ се од 1815. го ди не, осо би то од 
ка да је на стао мир, по сте пе но до ла зи до но вих дру штве них и по ли
тич ких про ме на и на пре до ва ња у кул тур ном по гле ду. Не сум њи во да 
је и срп ска цр ква у та квим окол но сти ма мо ра ла да сле ди ре ла тив ни 
на пре дак зе мље. Ово на ро чи то ва жи за сти ца ње ње не фор мал не са мо
стал но сти (1832. го ди не),18 јер је од тог тре нут ка мо ра ла да поч не да 
гра ди свој ауто ном ни жи вот на здра вим те ме љи ма. А то је код Ср ба 

15 Т. Жи ва но вић, 438.
16 Ibid.
17 Ibid, 4567.
18 Ibid.
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три де се тих го ди на би ло ве о ма те шко. За пу ште на, не у ре ђе на у сва ком 
по гле ду, без љу ди ко ји су до ра сли по слу све ште них ли ца... са они ма 
ко ји су би ли не пи сме ни или по лу пи сме ни, са све ште ни ци ма ко ји су 
за до би ја ње па ро хи је ну ди ли но вац, а не зна ње, ни вла да ње, са они ма 
ко ји су огре зли у не прав ди и грам зи во сти.19

3.2.Ка ко је би ло ста ње у Бе о град ској ми тро по ли ји за вре ме 
пр ве вла де кња за Ми ло ша, опи са но у пи сму ми тро по ли та бе о град ског 
Ки ри ла (1826  1827), упу ће ног кња зу Ми ло шу ко ји се жа ли и тра жи 
од кња за да на ре ди удо вим све ште ни ци ма да по ста ну мо на си, јер ће 
ма на сти ри, у су прот ном, вре ме ном „би ти упро па шће ни“ тј. „на ла зе 
се пред не ста ја њем“.20 На и ме, у Ср би ји с по чет ка XIX ве ка „по по ви 
су ужи ва ли вр ло ма ли углед. Они су свој по ло жај ку по ва ли од грч ких 
вла ди ка, а ови су са њи ма по сту па ли као са слу га ма“. Мо на си су ужи
ва ли ве ћи углед у на ро ду, „али и они без пра вог обра зо ва ња ... за ви сни 
од кне зо ва, ка ко су мо гли вр ши ти не ки са мо стал ни ути цај?!“21 До ла зак 
Пе тра Јо ва но ви ћа за ми тро по ли та бе о град ског (1833  1859) „пре лом
на је тач ка“ у жи во ту пра во слав не цр кве у Кне же ви ни Ср би ји. У то 
вре ме са све штен ством ства ри уоп ште ни су ста ја ле до бро. Пре ма на
во ди ма Ђо ка Сли јеп че ви ћа, све ште ни ци се, за пра во ни по че му ни су 
раз ли ко ва ли од на ро да. Она ко ка ко је на род био раз у здан и „го то во по
ди вљао“, по ре чи ма ет но ло га Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа, слич ног је ста ња 
би ло и све штен ство.“22 Ми тро по лит Пе тар је чи нио ве ли ке на по ре да 
ово ста ње по пра ви, тј. срп ску цр кву до ве де у ред. Ка да је 1858. го ди не 
до шло до сме не ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа, он да је Скуп шти на упу ти ла 
прет њу тј. уце ну ми тро по ли ту Пе тру, због че га је он под нео остав ку 
скуп шти ни, иако је остав ку мо гао да пре да је ди но Све том ар хи је реј
ском са бо ру (што је и учи нио 1859. го ди не). Ти ме је на ста вље на тра
ди ци ја ме ша ња др жа ве у цр кве не ства ри.23

До ла ском ми тро по ли та Ми хај ла Јо ва но ви ћа (1859  1881. и 
1889  1898), на че ло СПЦ је до шла нај у че ни ја, нај спо соб ни ја, за пра во 
нај и стак ну ти ја лич ност XIX ве ка. Он је пре у зео све што је у ње го вој 
мо ћи да уна пре ди по ло жај и углед цр кве у Ср би ји. Ми тро по лит ко ји 

19 Д. Ни ко лић, „Из во ри и при ро да кри вич ног пра ва Кра ље ви не Ср би је“, Ар хив за 
прав не и дру штве не на у ке, 4/1988, стр. 6467.

20 Ђ. Сли јеп че вић, „Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве“, дру га књи га, Од по чет-
ка XIX ве ка до кра ја Дру гог свет ског ра та, БИГЗ, Бе о град 1991, 317, 373.

21 Л. Ран ке, Срп ска ре во лу ци ја, СКЗ, Бе о град 1991, 43, 44.
22 Цит. пре ма: С. Т. Мар ко вић, „Кле ри ла и зам у Ср би ји:при и вид или ствар ност“, 

Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 1/2007, 66.
23 Ibid, 67.
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је по до би ја њу ауто ке фал но сти срп ске цр кве (1878) по стао ар хи е пи
скоп, као и ње гов прет ход ник, мо рао је да из да је раз не пре по ру ке све
штен ству, да се до лич но по на ша, а ни ди сци пли на ни је увек би ла на 
по треб ној ви си ни. Све ште ни ци су се од са мог по чет ка укљу чи ли у 
по ли ти ку, по ста ја ли чла но ви ра зних по ли тич ких пар ти ја и че сто би
ра ни за по сла ни ке. Ни су рет ки слу ча је ви да су са ми све ште ни ци јав но 
исту па ли про тив цр кве са скуп штин ске го вор ни це. О овој по ја ви пи
сао је 1908. го ди не, Че до мир Ми ја то вић (1842  1932.), исто ри чар и 
ди пло ма та, је дан од во ђа На пред не стран ке, ко ји ка же: „вер ски жи вот 
су уна за ди ли са ми све ште ни ци за то да би мо гли да се об у хват ни је по
све те по ли тич ким за да ци ма и аги та ци ји у слу жби по ли тич ких стра на
ка. Сјај на ор га ни за ци ја Ра ди кал не стран ке у Ср би ји је у осно ви де ло 
се о ских све ште ни ка и учи те ља.24 По де ле ме ђу све штен ством још ви ше 
су сма њи ле ње гов ути цај у по ли тич ким су ко би ма по де ље ној па стви. 
„По це па ност, не тр пе љи вост и омра за“, јед ном ре чи  оп шти ха ос, то 
је оно што је обе ле жи ло ат мос фе ру у ко јој је „функ ци о ни сао“ на род, 
цр ква, све штен ство у XIX ве ку.

Опи са но ста ње у срп ској цр кви и ка рак те ри сти ке све штен ства, 
у ова квом ам би јен ту, ни је оста вља ло про сто ра за ства ра ње и не го ва ње 
вер ских на ви ка у Ср ба. Ово, на ро чи то ва жи за дру гу по ло ви ну XIX ве
ка, јер та да, ви ди мо, ни је би ло ни ко га да се по све ти по тре ба ма вер ског 
жи во та на ро да. 

Оче вид но ре а гу ју ћи на свој на чин, др жа ва се уме ша ла до но ше
њем од ре ђе них ор га ни за ци о них ака та, али и про пи си ва њем ка зни за 
не по што ва ње про пи са ко ји се ти чу ве ре. На овом ме сту се не мо же , са 
си гур но шћу ре ћи ко ли ко је др жа ва про пи се ко је је до но си ла ствар но и 
при ме њи ва ла, али са мо по сто ја ње кри вич них де ла про тив ве ре и цр
кве ја сно го во ри да је уло га др жа ве у из град њи цр кве ног жи во та би ла 
ве о ма зна чај на.25

* * *
Из во ри кри вич ног пра ва Ср би је сре ди ном XIX ве ка би ли су по

је ди ни за ко ни, устрој ства, уред бе, ре ше ња и ука зи, као и њи хо ве до пу
не, из ме не и об ја шње ња. Свој ство из во ра има ла су и упут ства над ле
жних ми ни стар ста ва, по сто је ћи оби ча ји и „глас са ве сти и здра вог ра зу
ма“ су ди ја. Из овог ука зи ва ња, кри вич но прав не нор ме су би ле ра су те, 

24 Ibid.
25 М. То до ро вић, 359.
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по раз ли чи тим прав ним ак ти ма ко ји че сто ни су има ли за пр вен стве ни 
циљ ин кри ми на ци ју од ре ђе ног по на ша ња, већ прав но ре гу ли са ње по
је ди них пи та ња и од но са. С об зи ром да ни је по сто јао основ ни кри вич
ни за кон (за ко ник), де се так дру гих за ко на, иако не но се та кав на зив, 
мо гу се сма тра ти те мељ ним за по ста вља ње осно ва и окви ра кри вич
ног пра ва Ср би је то га пе ри о да. Сва ког од њих обе ле жа ва, или из два
ја од оста лих кри вич но прав них из во ра по не ко свој ство ко је га чи ни 
зна чај ним за прав но и сто риј ска са гле да ва ња.26 То ва жи и за про у ча ва ње 
ин кри ми на ци ја ко је се ти чу ве ре у срп ским прав ним спо ме ни ци ма.

У све тлу из не тих чи ње ни ца, вра ћа мо се на по че так из ла га ња 
и по себ но об ја шња ва мо за ко но дав не на по ре др жа ве да уре ди вер ски 
жи вот пра во сла ва ца на но вим и здра вим те ме љи ма у оно вре ме ној Ср
би ји.

4.Кривичнаделаувезивереицркве
измеђуКарађорђевогкриминалногзаконика

иКЗСрбијеиз1860
У на шем раз ма тра њу озна че ног пи та ња, ви ше пу та је ука за но 

да је ана ли зи ра њем за кон ских од ред би у од ре ђе ном вре мен ском пе ри
о ду мо гу ће са зна ти ка кве су дру штве не при ли ке по сто ја ле у срп ској 
др жа ви то га вре ме на. При ме ње но на Ср би ју XIX ве ка, за кљу чу је мо 
да је др жа ви би ло ва жно да, по ред из град ње цр кве не ор га ни за ци је и 
ре гу ли са ња по ло жа ја све ште ни ка, по себ ним ме ха ни зми ма ути че на 
ства ра ње и не го ва ње вер ских на ви ка свог ста нов ни штва. И она је то 
чи ни ла санк ци о ни са њем од ре ђе них по на ша ња за не по што ва ње цр кве
них пра ви ла. Упра во, у овом мо мен ту је са др жан је дан но ви, у ши рим 
исто риј ским раз ме ра ма не сум њи во ва жан до при нос др жа ве у уре ђе њу 
озна че не обла сти. Дру гим ре чи ма, уло га др жа ве у из град њи цр кве ног 
жи во та XIX ве ка је би ла зна чај на, рад на до но ше њу про пи са у тој обла
сти ве о ма ин тен зи ван. Про пи си су до но ше ни, али да ли су се при ме њи
ва ли!? У пре су да ма По жа ре вач ког. Ћу приј ског, Ва љев ског ма ги стра та 
ни су про на ђе не пре су де ко је су се од но си ла на кри вич на де ла про тив 
ве ре, што не да је осно ва за за кљу чак да та квих пре су да ни је би ло, али 
сва ка ко во ди у прав цу раз ми шља ња да ова кве пре су де ни су би ле че сте. 
На овај на чин обе ле жен, „про блем“ на ста је, или се мо же об ја сни ти не
раз ви је ном прав ном тех ни ком и ра зно вр сно шћу про пи са у ко ји ма су 
се ове ин кри ми на ци је на ла зи ле, као и не по сто ја њем си сте ма тич них и 

26 Д. Ни ко лић, (1988), 604605.
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пот пу них кри вич них про пи са ко ји ма би се ре гу ли са ла ова област, али 
и ве ли ком сло бо дом да тим су до ви ма у од ре ђи ва њу ка зни.27

Из та кве оп ште по зи ци је, про из и ла зи и по себ на те о риј ска ин
тер пре та ци ја кри вич них де ла у ве зи са ве ром, из ко је је очи глед на 
кла си фи ка ци ја ве о ма ве ли ког бро ја раз ли чи тих про пи са ко ји ма се не
по сред но или по сред но шти тио вер ски по ре дак у та да шњој Ср би ји. 
Кон крет но, њи хо вим обра зла га њем до би ја мо ши ру сли ку о ка зна ма 
за ова кри вич на де ла, на ро чи то има ју ћи у ви ду но ви др жав ни при ступ 
вер ским пи та њи ма, у са деј ству са оно вре ме ним на уч ним пер спек ти ва
ма у до ме ну ма те ри јал ног кри вич ног пра ва. Ува жа ва ју ћи го ре из не те 
по став ке, на ред ни ре до ви би ће по све ће ни не што де таљ ни јем раз ма
тра њу озна че ног пи та ња.

Да кле, фо ку си ра ју ћи се на ове кри вич не про пи се, осла ња мо се 
на њи хо ву кла си фи ка ци ју по три осно ва: про пи си ко ји су ре гу ли са ли 
од ла ске и по на ша ње вер ни ка у цр кви, ис по ве да ње и при чест; они ко ји 
се од но се на по што ва ње не де ље и пра зни ка и нај зад, оне ко ји уре ђу ју 
област ко ја се од но си на ис ко ре њи ва ње су је вер ја и бо го ху ље ња.28

1. О на сто ја њи ма да се уре ди по на ша ње вер ни ка у цр кви, нај
пре, па жњу при вла чи На ред ба од 5. фе бру а ра 1927. го ди не, ко ја гла си: 
„Сва ки хри шћа нин ис точ но пра во слав не ве ре је ду жан не де љом или 
цар ског пра зни ка ићи у цр кву и од сто ја ти слу жбу са сва ким бла го вјер
ни јем от по чет ка до кон ца и са мо бо лест или од су ство из Бе о гра да при
ма се као оправ да ње. Ни ко под фе сом или ка пом да не ула зи у Цр кву! 
У истом сми слу и На ред ба од 8. ју на 1837. го ди не: „Ука зом о при ље
жном од ла же њу у цр кву и о по на ша њу при бо го мо љи“, за оног ко не 
би по што вао ре ше ње Ука за, би ло је пред ви ђе но да се „јав но из об ли
чи“.29 Нај ве ће Га ра ша ни но во за ко но дав но де ло из вре ме на ми ни стро
ва ња под уста во бра ни те љи ма  По ли циј ски за ко ник из 1850. го ди не, 
на нај ком плет ни ји на чин до та да је ре гу ли сао чи та ву област ка жњи вих 
рад њи ко је се од но се „на ве ру и за кон“. У тре ћој гла ви, под на зи вом 
„О пре ступ ни ци ма од но си тел но на ве ру и за кон“,30 ра ди илу стра ци је, 

27 У кри вич ном пра ву Ср би је до 1813. го ди не, ка зне су би ле од ре ђе не ап со лут но или 
ни су ни ка ко („ка зни ће се“, ка зне се са мо). Од 26. ја ну а ра 1840. го ди не, тј. од Устро је
ни ја су до ва је по ста вље но пра ви ло ре ла тив ног про пи си ва ња ка зни (чл. 22), али тог се 
пра ви ла ни по сле ни су др жа ли )на пр. Уред ба о дан ку од 30. ав гу ста 1841. го ди не. Т 
Жи ва но вић, 429. И да ље, не ка да је на ве де на са мо вр ста ка зне („не ка се ка зни те ле сно“), 
а не ка да је ко ри шће на оп шта фор му ла ци ја („да се стро го ка зни“). М. То до ро вић, 389.

28 М. То до ро вић, 389.
29 Т. Жи ва но вић, 113.
30 Д. Ни ко лић, (1988), 651.
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на во ди мо сле де ће од ред бе: „кои код цр кве за вре ме слу жбе лар му пра
ви, или свир ку из во ди, или игра, или по доб ну ка кву ви ку и не људ сност 
чи ни, да се ка зни стро гим за тво ром од 2 до 6 да на, или са су ра зми
јер ним то ме бо ем“ (§ 21). „За оно га кои псу је, што је по за ко ну цр кве 
све то, ка зни за твор од 24 са та до три да на“ (§ 20).

2. По ред за кон ске ин тер вен ци је др жа ве на „те ре ну“ при стој ног 
по на ша ња и од ла за ка у цр кву, др жа ва је кроз од го ва ра ју ћу за кон ску ре
гу ла ти ву уве ла и но ви мо дел по на ша ња за ње не вер ни ке у по гле ду по
што ва ња не де ље и пра зни ка као не рад них да на.31 Да љи раз вој ове чи ње
ни це под ра зу ме ва ра све тља ва ње не ко ли ко за кон ских фор му ла ци ја ко је 
за слу жу ју да се ов де под ву ку. Још 4. ју на 1819. го ди не, сто ји да „Сва ке 
не де ље и пра зни ка у цр кву да се иде. За вре ме слу жбе ни је дан ду ћан џи
ја, ме хан џи ја или мај стор ду ћан да не отва ра и за вре ме слу жбе ни шта 
би ло јав но или тај но не ку пу је и не про да је. Ко про тив но ура ди пла ти ће 
цр кви за ка зну и пет ока во ска; ако не ће да дâ, ду жан је па рох да ја ву 
кне зу, да би кри вац по ред ово га био још и са два де сет и пет шта по ва ка
жњен (Гра ђа, књ. I).32 Знат но ка сни је, 18. ју на 1837. го ди не, али у истом 
сми слу „Ука зом о при ље жном од ла же њу у цр кву и о по на ша њу при бо
го мо љи“ је пред ви ђе но да онај ко се не вла да по овом Ука зу, ка зни, па 
био то ко му дра го. „Ми ипак за др жа ва мо се би за пра во, ко га са ми со бом 
опа зи мо без из ја ти ја из цр кве ис те ра мо за при мер дру ги ма.“ Сло бод но 
је све штен ству, да та квог, био он, ко му дра го, у цр кви јав но из об ли
чи.“33 4. сеп тем бра 1839. го ди не, до не та је Уред ба у чи јем се пр вом чла
ну, под на зи вом „Уред ба за свет ко ва ње не де ље и пра зни ка“, про пи су је 
„сва ком Ср би ну и сва ком до ма ћи ну у Оте че ству на шем“ да не де љом и 
пра зни ци ма „пра зну је и све ту је, ко је се у том са сто ји, да љу ди и та ко ве 
при ле жно у Цр кву иду, ту да се бо гу мо ле“. На тра гу истог по сту па ња, 
и дру ги члан за бра њу је  за вре ме свет ко ва ња и пра зни ка ра ди ти пољ ске 
по сло ве лич но или пре ко над ни ча ра или де це. За бра ње но је отва ра ње 
ду ћа на овим да ни ма, уз до дат но об ја шње ње (пре ци зи ра њем) да ба кал
ни це по сле ли тур ги је мо гу би ти отво ре не, али са мо са зад ње стра не, 
из дво ри шта. Исто вре ме но је за бра ње но отва ра ње ме ха на и ка фа на. од
ре ђе ним да ни ма и до во же ње ро бе у град не де љом на про да ју (§ 5 и 6). 
Овом Уред бом ни су про пи са не санк ци је за не по што ва ње за бра не.34

31 М. То до ро вић, 390.
32 Т. Жи ва но вић, 47.
33 Збор ник за ко на и уред ба, књ. XXX, 1877, 197.
34 За ни мљи во је овом при ли ком да на по ме не мо да је чл. 7. ове Уред бе за пи јач ни 

дан од ре ђе на су бо та, а за Бе о град и уто рак, оби чај ко ји се и да нас одр жао у на шем 
на ро ду. Цит. пре ма: М. То до ро вић, 390.
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Исто та ко, По ли циј ски за ко ник из 1850. го ди не, у гру пи од ре
да ба „о пре ступ ни ци ма од но си тел но на вје ру и за кон“, у § 16. за по ве да 
да сва ки „кои у ва ро ши или у се лу у не дељ не и пра знич не да не, кои су 
у ка лен да ру цр кве на сло ва на зна че ни, ду ћан отво ри, да пла ти нов ча не 
ка зне 2 до 8 та ли ра“. Ова ква ка зна пред ви ђе на је и у § 17. за ка фе џие, 
крч ма ре или ме хан џи је“ ко ји ма је на ре ђе но „да др же за вре ме Бож
је слу жбе са свим за тво ре на вра та од свои ду ћа на, и пре пак и по сле 
слу жбе ба ка ли мо гу има ти по лу о тво ре на ду ћан ска вра та, а ка фе џи је и 
ме хан џи је са свим. Кои ово пра ви ло пре сту пи“ да се ка зни нов ча ном, 
ка зном (по ви си ни иста као и у прет ход ном §). За ка фе џи ју „у чи јој 
се ка фа ни за вре ме Бож је слу жбе би ли ја ра или кар те или дру ге игре 
игра ло, да пла ти нов ча не ка зне 10 та ли ра, дру ги пут 20, а тре ћи пут 20 
та ли ра и да му се оду зме пра во ка фа ну др жа ти! (§ 18). Овај за ко ник 
ре гу ли ше по што ва ње не де ље и пра зни ка још у сво је две од ред бе, на 
на чин да „кои у вре ме по ста или у очи пра зни ка у го сти о ни ци, ме а ни, 
ка фа ни, јав но ве се ље има бол да де или др жи“, да се нов ча но ка зни 
од 5 до 10 та ли ра (§ 22). У истом сми слу и § 25. по ко ме: „кои у све ту 
не де љу, или , или на го спод ски пра зник, пол ске те жач ке по сло ве или 
сам со бом или пре ко че ља ди, или пре ко над ни ча ра, осим по оче вид ној 
ну жди, ра ди да се ка зни за тво ром од 1 до 3 да на“.35

3. У скло пу рас пра ва о ства ра њу и не го ва њу вер ских на ви ка у 
Ср ба, сле де ћа гру па про пи са ко ји ма је др жа ва на сто ја ла да уре ди њи хов 
вер ски жи вот, од но си се на област ис ко ре њи ва ња су је вер ја и бо го ху ље
ња. Пр ва та ква тен ден ци ја за па жа се још у Ка ра ђор ђе вом Кри вич ном за
ко ни ку,36 ко ји у чл. 31, пред ви ђа вр ло стро ге ка зне и ка же: „ко би се усу
дио ве шти це тра жи ти и уби ја ти же не и му чи ти...  ова кву лу дост, за ко је 
Ср би ма бе ли свет сме је, за сва ка кву бу да ла шти ну од су ђу је мо му: оно 
што би он учи нио би ло ви ше ре че ним ве шти ца ма, ње му да се учи ни“.37

Во је ни за кон од 31. ок то бра 1839. го ди не, пр ви је пот пу ни ји 
кри вич но прав ни из вор с по чет ка уста во бра ни тељ ског пе ри о да и ујед
но је дан од ва жни јих прав них ака та до не тих на кон аб ди ка ци је кне за 
Ми ло ша. Ма да је при ме њи ван са мо на при пад ни ке „гар ни зо ног вој
ни штва“ ста ја ће вој ске, овај за кон у гла ви II го во ри о стра ху Бож јем 
и пред ви ђа кри вич но де ло бо го ху ље ња, по ред дру гих кри вич них де ла 

35 Т. Жи ва но вић, 2301.
36 Реч је о За ко ни ку ко ји је до нет 1807. го ди не, а ко ји је са др жао 41 па ра граф. По

ред (§31) још два ње го ва чла на (16 и 28) про пи су ју и ка зне за све ште ни ке ко ји се 
по на ша ју су прот но од го ва ра ју ћим „за по ве ди ма“. Казне су: ка шти го ва ње (§ 16) и гу
би так па ро хи је (ну ми је) и да ниг де ви ше не мо же до би ти по сао (§ 28).

37 Ibid.
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про тив ве ре. Са др жи 9 па ра гра фа ко ји ре гу ли шу ову област, али су на шу 
па жњу при ву кле две ње го ве од ред бе: „Кои би се усу дио на Бо га ху ли
ти, би ло по сло вом или дје лом, онај ће стро го ка жњен би ти“ (чл. 5); и 
од ред ба чл. 6, ко ја пред ви ђа да „кои би се све тим име ном Бож јим кри во 
за клео или пра вед ну кле тву по га зио, онај ће се као кри во клет ник и кле
тво пре ступ ник стро го, и по ме ри зли след стви ја и нај стро же, а и са мом 
смр ћу ка жњен би ти“. За ни мљи ве, упра во због стро го сти ка зни (мо гућ
ност из ри ца ња смрт не ка зне). Исто та ко и По ли циј ски за ко ник из 1850. 
го ди не,38 пред ви ђа за оног „кои на Ве ру ху ли, или кои де цу или љу де од 
цр кве и од за ко на од вра ћа, да се под врг не ка зни стро гог за тво ра од 12 до 
20 да на (§ 21), док за оног „кои се из су је вер ја усу ди мр тва ца или гро ба 
ис ко па ти, да се ка зни стро гим за тво ром од 20 до 30 да на (§ 23). За вра
ча ре и кар та ре, и све оне ко ји су је вер је ши ре ... за твор од 3 до 10 да на, 
или да се ка зне с 10 до 25 кам џи ја или шта па“, тј. те ле сна ка зна (§24).39

5.Кривичнаделаувезисавером
увремеКЗСрбијеиз1860.(некиосновнипринципи)
Ка ко би ова сло же на це ли на би ла учи ње на ра зу мљи ви јом, у на

ред ном де лу сту ди је го во ри мо о КЗ Кне же ви не Ср би је из 1860. го ди не, 
и на сто ја њи ма на шег за ко но дав ца да ре гу ли са њем што ши рег кру га 
дру штве них од но са по ти сне прав ну не си гур ност и суд ски во лун та ри
зам на сле ђе ни из до ба вла да ви не кне за Ми ло ша  за хва та ју ћи у бит
ном и од нос све тов не и цр кве не вла сти пре ко ис тра жи ва ња кри вич
них де ла про тив ве ре и по ло жа ја цр кве у по сма тра ном пе ри о ду. Ова ко 
опре де ље но ис тра жи ва ње сво јим ин те грал ним при сту пом, под се ти ће 
нас на чи ње ни цу да је кри вич но пра во у Ср би ји пе де се тих го ди на би
ло не пот пу но, не си сте ма тич но, са др жин ски не раз ви је но, прав но тех
нич ки до ста не из гра ђе но… То је пра во ко је је на ста ја ло од слу ча ја до 
слу ча ја, без трај не по ста вље не кри ми нал не по ли ти ке и ње них ци ље ва, 
без ика кве прет ход не те о риј ске уте ме ље но сти. И та кво ка кво је би
ло, без об зи ра на све „не до стат ке“, оно је успе шно из вр ша ва ло сво ју 
исто риј ску ми си ју ко ја се из ове пер спек ти ве по ка зу је као мно го ши
ра од пу ког за до во ља ва ња прак тич не по тре бе про пи си ва ња ка зни за 
кон крет на кри вич на де ла. Мо же се при ме ти ти да је оно би ло зна чај ни 
чи ни лац у из град њи срп ске др жав но сти и за ко ни то сти у окви ру ње.40

38 Вид. о то ме оп шир ни је: Д. Ни ко лић, (1988) 6512.
39 Т. Жи ва но вић, 134, 135.
40 Д. Ни ко лић, Кри вич ни за ко ник Кне же ви не Ср би је из 1860, док. ди сер та ци ја, 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет 1989, 501.
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Оту да пи та ње ко је се сво јим зна ча јем (по но во) на ме ће – шта 
по сто ја ње ових кри вич них про пи са го во ри о од но су др жа ве и цр кве? 
Или, ако хо ће мо да пре ци зи ра мо – ка ко су се др жа во твор не при ли ке у 
опи са ном ам би јен ту Ср би је то га вре ме на ре флек то ва ле на кри вич но
прав ну ре гу ла ти ву ове ма те ри је, до кле је ишао њи хов „до ма шај“ и са 
ко јим ци љем?

Ука зи ва њем на ре ал ну по тре бу до но ше ња јед ног пот пу ног кри
вич ног за ко ни ка ко јим би се ре гу ли са ла це ло куп на област кри вич ног 
пра ва, 12. ма ја 1860. го ди не, до нет је Кри вич ни за ко ник Кне же ви не Ср
би је. Реч је, о за ко ни ку ко ји има че тр де сет пет гла ва (397 па ра гра фа).41

Уже по ста вље ним при сту пом, за ко ник је по де љен на три де ла: 
пр ви део (осам гла ва) са др жи оне од ред бе ко је се из два ја ју као оп
шти део за ко ни ка; дру ги део (два де сет че ти ри гла ве) уну тар ко јих се 
од ре ђу ју по је ди ни зло чи ни и пре сту пи, као и ка зне за њи хо ве учи ни
о це, док су у тре ћем де лу (че тр на ест гла ва), санк ци о ни са ни ис ту пи, 
као нај лак ша вр ста кри вич них де ла, чи је је исле ђи ва ње и пре су ђи ва ње 
над ле жност по ли циј ских вла сти.42 Овим смо се до та кли не ких ва жних 
пи та ња ко ја су, кон крет но, пред мет на шег ин те ре со ва ња. На и ме, у 
дру гом де лу су кри вич на де ла рас по ре ђе на по тзв. за штит ном објек ту 
про тив ко јих су упе ре на. Као објек ти ко ји ужи ва ју кри вич но прав ну за
шти ту по ја вљу ју се, отаџ би на, вла дар и устав, за кон, власт и јав ни по
ре дак, чи нов нич ке и све ште нич ке слу жбе … жи вот, те ле сни ин те гри
тет, лич на сло бо да, мо рал, цр ква и ре ли ги ја, част, имо ви на… Тре ћим 
де лом, ка ко смо већ ис та кли, би ла су об у хва ће на лак ша кри вич на де ла 
– на зва на „по ли циј ска пре сту па ња“ (на чин и обим пре у зе ти из Про јек
та КЗ из 1857). У су шти ни, овај део Про јек та не са др жи ни јед ну гру пу 
кри вич них де ла ко ја се ни су на ла зи ла у он да шњим кри вич ним за ко ни
ци ма. Ово по себ но ва зи за Пру ски КЗ, осим гла ве XII – „кри вич на де ла 
све ште ни ка у по сло ви ма вен ча ња и во ђе ња ма тич них књи га“. Не што 
је дру га чи ја си ту а ци ја уну тар по је ди них гла ва, од но сно гру па кри вич
них де ла (та ко, нпр. Про је кат има чи та ву гла ву о кри вич ним де ли ма 
све ште ни ка). Као на по ме на, са ста вља чи Про јек та из 1857. го ди не,43 су 

41 Ре до след по је ди них гла ва, и рас по ред ма те ри је уну тар њих, исти је као у Про јек
ту од 18. мар та 1858. го ди не (исто као и у Про јек ту оп штег де ла КЗ из 1858, и 1859. 
го ди не). У од но су на пр во бит ни про је кат, За ко ник има 3 па ра гра фа ма ње, а у од но су 
на ко на чан текст 51 па ра граф. Ibid.

42 Са став ни део За ко ни ка је и Увод ни за кон, још од пр вог Про јек та за КЗ из 1857. 
го ди не. Д. Ни ко лић, (1989), 823.

43 Про је кат из 1857. го ди не, ко ји је на стао де лом по угле ду на стра не уз о ре, де лом пре
у зи ма њем ва же ћих кри вич но прав них нор ми Кне же ви не Ср би је, а нај ма ње уград њом 
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се ов де, у нај ве ћој ме ри др жа ли По ли циј ског за ко ни ка Ср би је из 1850. 
го ди не, (ко ји је већ био пред мет де таљ не ана ли зе у прет ход ном де лу 
ра да па се не ће мо по на вља ти у том прав цу).44 У по ли циј ске пре сту пе 
су увр ште на де ла ко ја се, по ред оста лог, ти чу ве ре.45

Из овог упу ћи ва ња, као што ви ди мо, ни нај пот пу ни ји и нај си
сте ма тич ни ји кри вич ни про пис до та да – КЗ из 1860. го ди не, ни је за о
би шао ову вр сту де лик та. Ре гу ли са ње по ло жа ја све ште ни ка, тј. ви со ко 
„ран ги ра ње“ за шти те све ште нич ких зва ња, као и пи та ња у ве зи са ре
ли ги јом и цр квом, осно ва но го во ри о зна ча ју ко је је др жа ва при да ва ла 
вер ском жи во ту пра во сла ва ца у Ср би ји то га до ба.

Иако нам се чи ни да је оства ре ни увид у КЗ Ср би је из 1860. го
ди не, ши ро ко о бу хва тан, еви дент на је ње го ва ко ри сност у да љем про у
ча ва њу ове обла сти. С дру ге стра не, као што је већ ис так ну то, сма тра мо 
да је те ма ком плек сна и ши ро ко о бу хват на и зах те ва при ступ про у ча ва
њу из раз ли чи тих угло ва (иако се ми ов де освр ће мо са мо на по је ди не 
ње го ве сег мен те), ко ји се увек, на по чет ку, као и на кра ју, ин кор по ри шу 
у не ке од ана ли зи ра них пи та ња. Има ју ћи у ви ду из не то, на ред ни ре до
ви би ће по све ће ни знат но ужем раз ма тра њу од но сне про бле ма ти ке у 
са деј ству са „оно вре ме ним“ за ко но дав ним пер спек ти ва ма.

Пре ма Про јек ту из 1857. го ди не, смрт ном ка зном је би ло за
пре ће но пет на ест кри вич них де ла, док је ко нач ни текст КЗ из 1860. го
ди не, об у хва тио се дам на ест кри вич них де ла. Јед но је ди но огра ни че ње 
у по гле ду из ри ца ња смрт не ка зне (у Про јек ту из 1857. го ди не, и у КЗ 
из 1860) од но си се на слу чај ка да се као кри вац по ја вљу је ли це ко је у 
вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла ни је би ло на вр ши ло два де сет пр ву 
го ди ну жи во та. Ме ђу тим, за ни мљи во је ов де по ме ну ти ста но ви ште по 
ко ме се од смрт не ка зне има ју из у зе ти и чи нов ни ци и све ште ни ци због 
то га што би то ина че би ло у су прот но сти са тач. 43. Уста ва (из 1838. 
го ди не), по ко јој се ови не мо гу те ле сно ка зни ти, а на ро чи то због то га 
што су по ме ну том тач ком Уста ва, из ри чи то на ве де не све ка зне на ко је 
се чи нов ни ци и све ште ни ци мо гу осу ди ти, али се смрт на ка зна не спо
ми ње. Ме ђу тим, ра ди се ов де о ми шље њу ко је ни је усво је но и за то је 

ори ги нал них ре ше ња до ма ћих ре дак то ра, чи ни осно ву КЗ Кне же ви не Ср би је из 1860. 
го ди не. Нај ве ћи део ре ше ња пре у зет је из Пру ског КЗ (у од ре ђе ним слу ча је ви ма и до
слов ни пре во ди чи та вих ре ше ња), док је не у по ре ди во ма њи број пре у зет из Сак сон ског 
КЗ, а за не мар љи во ма ли из Ба ден ског. Д. Ни ко лић, (1989), 1756. 

44 Ре ци мо, овај део Про јек та је у два на ест гла ва и осам де сет че ти ри па ра гра фа об
у хва тио ма те ри ју ко ја је у По ли циј ском за ко ни ку би ла из ло же на у два де сет гла ва и 
269. па ра гра фа. Д. Ни ко лић, (1989), ibid.

45 Вид. о то ме оп шир ни је ibid., 934.
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за др жан сми сао по ме ну те тач ке Уста ва она ко ка ко гла си ту ма че њем од 
20. ју на 1849. ко је је за ко но дав на власт да ла.46 Дру гим ре чи ма, та квих 
огра ни че ња за чи нов ни ке и све ште ни ке ни је би ло.

У ма те ри ју о ка зна ма ли ше ња сло бо де, твор ци Про јек та из 
1857. уно се пре ци зност свој стве ну Пру ском КЗ из ко јег ов де пре у зи
ма ју мно га кон крет на ре ше ња. Пред ви ђе на су три ви да ли ше ња сло бо
де: ро би ја, за то че ње и за твор. У по гле ду ове вр сте ка зне, при ви ле го ван 
по ло жај све ште ни ка је са свим ја сан. Пре ма од ред ба ма КЗ Ср би је из 
1860. го ди не, они ни су мо гли би ти осу ђе ни на нај те жу ка зну ли ше ња 
сло бо де  ро би ју. „Сход но па ра гра фу из Уста ва зе маљ ског они се не 
мо гу осу ђи ва ти на ро би ју, већ са мо на за то че ње.“ И да ље, „чи нов ни ци 
и све ште ни ци осу ђе ни на за твор, не мо гу се на рад на го ни ти“. Ипак, 
у тач но од ре ђе ним слу ча је ви ма, и чи нов ник и све ште ник мо же би ти 
осу ђен на ро би ју, због бе ча сте ћих и оп ште опа сних де ла, као што су 
опа сне кра ђе, уби ства из ко ри сто љу бља или дру гих ни ских уми шља ја, 
раз бој ни штва, ај ду ко ва ња, оп ште опа сна па ље ња и тро ва ња“.47 Овај 
па ра граф је уки нут 1899. да би 1902. био за ме њен јед ном оп штом од
ред бом  да суд мо же сва ког крив ца за де ла у За ко ни ку за пре ће на ро
би јом осу ди ти на за то че ње, чи ме је за све ште ни ке уки ну та ова при ви
ле ги ја, с тим што ће она дру га – да се ови не мо гу при мо ра ва ти на рад 
то ком из др жа ва ња ка зне, као та ква би ти за др жа на у За ко ни ку.

У по гле ду те ле сне ка зне, по вла шћен по ло жај све ште ни ка 
„оста је на сна зи“ и у КЗ Ср би је од 1860. На и ме, до та да шња огра ни че
ња да се на те ле сне ка зне не мо гу осу ђи ва ти чи нов ни ци и све ште ни ци, 
ва жи и да ље, с тим што се про ши ру је и на не ке дру ге „жи те ље зе мље“. 
Па жњу при вла чи чи ње ни ца да је Из ме на ма у ка зне ном си сте му За ко
ни ка (1873), до шло до пот пу ног уки да ња ове вр сте ка зне са обра зло
же њем да је ње но „бри са ње“ зна чај но и за до след ни ју при ме ну прин
ци па јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном, на шта ће све до 1899. „ба ца ти 

46 Реч је о ми шље њу пред сед ни ка ко ми си је, чла на Са ве та Сте фа на Ма га зи но ви ћа 
ко је дру ги чла но ви ко ми си је ни су мо гли да усво је. На и ме, Сте фан Ма га зи но вић је 
по но во ак ту е ли зо вао ово пи та ње за ко је се сма тра ло да је ре ше но још пре шест го ди
на, ка да се Вр хов ни суд био обра тио Са ве ту за ту ма че ње Уста ва у по гле ду мо гућ но
сти из ри ца ња смрт не ка зне чи нов ни ци ма и све ште ни ци ма. Да се под се ти мо, та да је 
Са вет ре шио „да се чи нов ник и све ште ник, кад оно зло учи ни за ко је је по сто је ћим 
ка зне ли тел ним за ко ни ма ка зна смр ћу од ре ђу је, као и бу ди ко ји дру ги не чи нов ник и 
не све ште ник, на смрт ну ка зну осу ди, и ис тој, по сто се сво га чи на ли ши, под врг не 
Из ве сти је Ко ми си је, АС, ДС, РН 774/857  Збор ник V, 34.

47 Д. Ни ко лић, (1989), 1389, и текст Кри вич ног за ко ни ка у: Д. Ран ко вић, Ка зне ни 
за ко ник и ка зне ни по сту пак суд ски, Бе о град, 1887.
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сен ку“, упра во, од ре ђе ни тра го ви по вла шће ног по ло жа ја чи нов ни ка и 
све ште ни ка ко ји су ови има ли у од но су на дру га ли ца.48 

Об је ди њу ју ћи из не та обе леж ја о ка зна ма про пи са ним у КЗ Ср
би је из 1860. го ди не, при су ство ево лу тив них про це са у кри вич ном 
пра ву то га до ба, да ло је сво је вр сни пе чат ре ше њи ма у ве зи са ве ром и 
цр квом. У овом из во ру кри вич ног пра ва од по себ не ва жно сти, и да ље 
се уоча ва тен ден ци ја по себ ног тре ти ра ња по ло жа ја све штен ства, али 
се из же ље да се са чу ва ју не ке сво је тра ди ци о нал не вред но сти, на зи ре 
и по тре ба да срп ско дру штво иза ђе из ви ше ве ков не па три јар хал не за о
ста ло сти и учма ло сти ста вља ју ћи ову ка те го ри ју кри ва ца у исту ра ван 
са оста ли ма.49

6.Закључак
Оно што да нас у овим смут ним вре ме ни ма зо ве мо Цр квом, 

ре зул тат је ду гог тра ја ња у ко ме је она „жи ве ла“, без об зи ра на уну
тра шња стру ја ња и спо ља шње ути ца је. Обо је на до са да шњим исто риј
ским ис ку ством, ре ла ци ја „Срп ска цр ква  др жа ва“ је би ла пред мет 
на шег ин те ре со ва ња са мо у ме ри у ко јој смо ис тра жи ва ли ка зне за 
кри вич на де ла у ве зи са ве ром. Мо ра се, при том, кон ста то ва ти да се 
ов де ра ди о „ди на ми ци до га ђа ја“ са раз ли чи то по ста вље ним зах те ви
ма и ци ље ви ма ко ји се ши ре и об у хва та ју ви ше ни воа ути ца ја др жа ве 
на вер ски жи вот Ср ба у озна че ном пе ри о ду. За то је ва жно, још јед ном, 
да под ву че мо  да је др жа ва уло жи ла зна чај не на по ре да уна пре ди по
ло жај и углед цр кве и ре гу ли ше вер ски жи вот пра во сла ва ца у Ср би ји 
XIX ве ка. Ова кав по ло жај цр кве је до вео до по ве ћа ња ње не уло ге у 
дру штву у Ср би ји, али и ство рио „по год но тле“ за ме ша ње др жа ве у 
цр кве не ства ри, што се и ви ди из на ве де них при ме ра. 

Да за кљу чи мо, др жа ва је у пр вој по ло ви ни XIX ве ка по све
ти ла знат ну па жњу Срп ској цр кви и ње ним вер ни ци ма. Од до би ја ња 
по ли тич ке ауто но ми је, уре ђе на Кон кор да том (1832. го ди на) цр ква је и 

48 Ра ди об ја шње ња: Про је кат из 1857, осла ња ју ћи се стро го на тач. 43. Уста ва из 
1838, био је пред ви део да се чи нов ни ци и све ште ни ци ни у ком слу ча ју не мо гу 
осу ђи ва ти на ро би ју (са мо на за то че ње), док је за ко ник, иг но ри шу ћи огра ни че ње из 
Уста ва, од ре дио да се они мо гу осу ђи ва ти на ро би ју за по је ди на де ла. Д. Ни ко лић, 
(1989) 161.

49 Ка зне ли тел ни (Кри ми нал ни) за ко ник од 29. мар та 1860, са ра зним из ме на ма и 
до пу на ма ва жио је до до но ше ња КЗ Кра ље ви не Ју го сла ви је 27. ја ну а ра 1929. Огра
ни че ни из бо ром те ме и углом ин те ре со ва ња, до са да шње из ла га ње је у том прав цу и 
„по ву кло цр ту“  на ко је на чи не је Кне же ви на Ср би ја шти ти ла по ре дак Цр кве, и ко ји 
је био циљ про пи са них ин кри ми на ци ја у XIX ве ку.
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као фор мал но ауто ном на, мо гла да се раз ви ја са мо стал но. Али за те че
но ста ње у на шој цр кви, у то вре ме, би ло је при лич но де при ми ра ју ће. 
Пот пу но ру и ни ра на, за пу ште на и не у ре ђе на у сва ком по гле ду, мо ра ла 
је да пре тр пи ра ди кал не ре фор ме. Ова по тре ба сна жно је ка чи ла про цес 
из град ње и уре ђе ња цр кве не ор га ни за ци је (до но ше ње ор га ни за ци о них 
ака та), ре гу ли са ње ста ту са све ште ни ка (по бољ ша ње њи хо вог по ло жа ја 
и на сто ја ња да оно по ста не по се бан ста леж), али и уре ђе ње вер ског жи
во та ње них вер ни ка кроз санк ци о ни са ње од ре ђе них по на ша ња. 
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Summary
In the first part of the text focus is on the consideration of the con-

cept of „church - state“ relationship with their different status throughout 
history - in which these were mutually subordinate, equal and harmonious 
unity or completely separated. The changing nature of the relationship, 
with various options in the operation, explains the context within which 
the regulations concerning the Serbian church and religion should be in-
terpreted. Limiting herself to the historical segment relevant to the Serbian 
Orthodox Church - XIX century, i.e. acquiring a formal political autonomy 
and guaranteeing freedom of worship (Hatti Sherif 1830), the author in the 
second part of the work focused on explaining the relationship of church 
and state through the prism of criminal law sanctions for non-compliance 
with the rules concerning the faith. It is, in fact, the direction in which the 
„church - state“ relationship directly or indirectly reflects upon the speci-
fied types of offenses. In the same sense, the relationship of the public and 
the church authorities can be understood through the investigation of crim-
inal offenses related to faith and prescribed penalties for committing them. 

Keywords: relations between church and state, religion, penalties, 
XIX century.




