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Сажетак
У ра ду су ана ли зи ра не санк ци је при ме ње не у су ко бу др жав-

не вла сти и Срп ске пра во слав не цр кве у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
на кон по ку ша ја ра ти фи ка ци је кон кор да та Кра ље ви не Ју го сла ви је 
са Све том Сто ли цом у ле то 1937. го ди не. Циљ ра да је да про ду-
би раз у ме ва ње мо де ла ко о пе ра тив не одво је но сти др жа ве и цр кве, 
ко ји је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји био уве ден у пе ри о ду 1929-1933. 
го ди не, што зна чи да је био у фор ма тив ној фа зи у пред мет ном пе-
ри о ду. Ана ли за по сма тра ног пе ри о да нај о штри јег су ко ба др жав не 
вла сти и Срп ске пра во слав не цр кве по ка зу је да је цр кве на ауто-
но ми ја огра ни че на при ро дом цр кве као ду хов не ор га ни за ци је, да 
др жав на власт у пред став нич кој де мо кра ти ји не мо же да при у шти 
отво ре ни оп шти су коб са ве ћин ском цр квом или вер ском за јед ни-
цом, као и да мо дел ко о пе ра тив не одво је но сти зах те ва па жљи во 
раз гра ни че ње вер ске сло бо де и сло бо де са ве сти од пи та ња стра-
нач ке по ли ти ке. За ко но дав ство мо же да бу де са мо јед но од сред-
ста ва тог раз гра ни че ња.
Кључ не ре чи:  кон кор дат, сло бо да го во ра, вер ска сло бо да, Срп ска  

пра во слав на цр ква, Кра ље ви на Ју го сла ви ја
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1.УВОД

Са мо го ди ну да на на кон смр ти Кра ља Алек сан дра I Ује ди ни-
те ља у Мар се ју 1934. го ди не, вла да Кра ље ви не Ју го сла ви је пот пи-
са ла је са Све том Сто ли цом кон кор дат (у да љем тек сту: „Кон кор-
дат“). Ра ти фи ка ци ја тог ин стру мен та је по чев од кра ја 1936. го ди не 
до по чет ка 1938. го ди не по ста ла пред мет оштрог су ко ба Срп ске 
пра во слав не цр кве и из вр шне вла сти у Кра ље ви ни, из ко га је Срп-
ска пра во слав на цр ква иза шла као фор мал ни по бед ник, бу ду ћи да 
је кон кор дат ра ти фи ко ва ла На род на скуп шти на, али не и Се нат. 
Нај о штри ја фа за су ко ба на сту пи ла је упра во на кон ра ти фи ка ци је 
по ме ну тог ин стру мен та од стра не На род не скуп шти не у ју лу 1937. 
го ди не, и тра ја ла је не ко ли ко ме се ци, то ком ко јих је сва ка стра на 
у су ко бу пре ма дру гој пред у зе ла низ фор мал но-прав них санк ци ја.

Од нос др жа ве и цр кве у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји у тим 30-
тим го ди на ма два де се тог ве ка мо же се сма тра ти од но сом ко о пе-
ра тив не одво је но сти, ка кав је по сто јао и у та да шњој Не мач кој. Тај 
мо дел је по сле Дру гог свет ског ра та по стао пре о вла ђу ју ћи у Цен-
трал ној Евро пи, а на кон па да Бер лин ског зи да про ши рио се и на 
Ис точ ну Евро пу. 

У пред мет ном исто риј ском тре нут ку мо дел ко о пе ра тив не 
одво је но сти у са мој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји ни је се био учвр стио 
на кон уво ђе ња у пе ри о ду 1929-1933. го ди не, већ се на ла зио у тре-
нут ку су ко ба по во дом ра ти фи ка ци је Кон кор да та и да ље на ла зио у 
свом фор ма тив ном пе ри о ду.

Ши ри на и ин тен зи тет су ко ба из вр шне др жав не вла сти и јед-
не цр кве, до ко га је до шло у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји по чев од кра ја 
1936. го ди не па до пр ве по ло ви не 1938. го ди не, прак тич но не ма ни 
при бли жно упо ре див при мер у европ ским зе мља ма у два де се том 
ве ку, тј. на кон кра ја де вет на е стог ве ка и су ко ба, пре вас ход но но во-
о форм ље них, др жа ва на ци ја са Ри мо ка то лич ком цр квом - не мач-
ки Kul tur kampf-a, ита ли јан ски и фран цу ски ла и ци зам и др.1) Због 
све га из не тог, пред мет ни су коб је од ве ли ког зна ча ја ка ко за раз у-
ме ва ње прав ног уре ђе ња од но са др жа ве и цр кве на пла ну исто ри-

1) Виши интензитет сукоба у Европи двадесетог века између државе и цркве присутан 
је био још само у друштвима у којима је завладао комунизам – у бољшевичкој Русији, 
у земљама Централне и Источне Европе окупираним од стране СССР након Другог 
светског рата, у појединим деловима Титове Југославије – као и у Независној Држави 
Хрватској у односу на Српску православну цркву, али се ради о примерима који су ван 
„редовног“ спектра односа државе и цркве који постоје у контексту правне државе 
и владавине права, будући да је у поменутим случајевима идеологија, укључујући и 
идеолошки условљено насиље над црквом, преузимала превласт над правом.
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је срп ске др жав но сти, та ко и за раз у ме ва ње мо де ла ко о пе ра тив не 
одво је но сти на упо ред но-исто риј ском пла ну.

2.РАЗЛОЗИИПОЛАЗИШТЕСУКОБА

2.1.ОразлозимазапротивљењеСрпскеправославне
црквератификацијиКонкордата

Мно го број ни су раз ло зи за про ти вље ње Срп ске пра во слав-
не цр кве (у да љем тек сту: „СПЦ“), на че лу са па три јар хом Вар-
на вом, ра ти фи ка ци ји Кон кор да та. Основ ни ар гу мент у при лог тог 
про ти вље ња ко ји је СПЦ ис ти ца ла би ла је тврд ња да би сту па њем 
Кон кор да та на сна гу она би ла до ве де на у не рав но пра ван по ло жај 
у од но су на Ри мо ка то лич ку цр кву. У док тор ској те зи чи ји пред мет 
је прав на ана ли за кон кор да та Кра ље ви не Ср би је из 1914. го ди не 
и про је ка та кон кор да та Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је пред ло жи ли 
смо ту ма че ње да је по ме ну то про ти вље ње СПЦ пре вас ход но би ло 
усме ре но мо ти ви са но од бра ном мо де ла ко о пе ра тив не одво је но сти 
др жа ве и цр кве. Основ за пер цеп ци ју угро же но сти тог мо де ла би ло 
је ума ње ње и/или ис кљу че ње др жав ног над зо ра над дру штве ним 
де ло ва њем ка ко Ри мо ка то лич ке цр кве, пред ви ђе но Кон кор да том, 
та ко и Ислам ске за јед ни це, пред ви ђе но из ме на ма За ко на о Ислам-
ској за јед ни ци, до не тим 1936. го ди не. У си ту а ци ји у ко јој су се вер-
ске раз ли ке у ве ли кој ме ри по кла па ле са на ци о нал ним, не кон тро-
ли са но дру штве но, па са мим тим и по ли тич ко де ло ва ње цр ка ва и 
вер ских за јед ни ца има ло је по тен ци јал да угро зи те мељ ну по став-
ку Кра ље ви не Ју го сла ви је као др жа ве тро пле ме ног на ро да.2)

2.2.Сажетипогледнакључнекоракекојису
претходилипокушајуратификације

Кон кор дат из ме ђу Кра ље ви не Ју го сла ви је и Све те Сто ли це 
је пот пи сан у Ва ти ка ну 25. ју ла 1935. го ди не. Са др жи на Кон кор да-
та ни је об ја вље на, ни ти је зва нич но до ста вље на па три јар ху и Св. 
Ар хи је реј ском Си но ду СПЦ, већ је у днев ном ли сту По ли ти ка об-
ја вље но зва нич но са оп ште ње, у ко ме су у крат ким цр та ма опи са не 
од ре ђе не тач ке са др жи не тог ин стру мен та.3) Без об зи ра што је Св. 
2) Душан С. Ракитић, „Конкордат Краљевине Србије и пројекти конкордата Краљевине 

СХС и Краљевине Југославије – правноисторијски аспекти односа државе и цркве,“ 
УвиДок – Увид јавности у докторске дисертације пре одбране на Универзитету у 
Београду, стр. 510-516, Internet, https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/1757 
01.03.2017.

3) „Зва нич но са оп ште ње о са др жи ни Кон кор да та,“ По ли ти ка бр. 9762, 26. ју ли 1935, 1.
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Ар хи је реј ски Са бор СПЦ већ у сеп тем бру 1935. у пи са ном об ли ку 
зах те вао од пред сед ни ка Вла де текст Кон кор да та,4) тај зах тев је ис-
пу њен тек сре ди ном но вем бра 1936. го ди не,5) не по сред но пре не го 
што је Вла да упу ти ла пот пи са ни Кон кор дат у по сту пак ра ти фи-
ка ци је пред На род ним пред став ни штвом. На ван ред ном за се да њу 
Св. Ар хи је реј ског Са бо ра СПЦ фор му ли сан је обра зло же ни зах тев 
да се ра ти фи ка ци ји не при сту па, ко ји је упу ћен пред сед ни ку Вла де 
већ 3. де цем бра 1936. го ди не.6) Од тог тре нут ка СПЦ је свој став и 
ар гу мен те об ја ви ла, ка ко у јав ним на сту пи ма сво јих пред став ни-
ка, та ко и штам па њем и де ље њем пу бли ка ци ја. Соп стве на из да ња 
СПЦ по ста ла су по чет ком 1937. го ди не и је ди ни на чин ши ре ња ње-
них ста во ва о Кон кор да ту, бу ду ћи да је Вла да цен зу ри са ла штам пу, 
на кон че га је ши ре ње пу бли ка ци ја СПЦ за бра ње но. По ку ша ји да 
се уса гла си ком про мис, пред у зе ти кра јем ма ја и то ком ју на 1937. 
го ди не, ни су би ли успе шни, пр вен стве но због не мо гућ но сти СПЦ 
да у пу ном ка па ци те ту про ме ни од лу ку о без у слов ном про ти вље-
њу ра ти фи ка ци ји Кон кор да та, до не ту у но вем бру 1936. го ди не, бу-
ду ћи да па три јарх Вар на ва у том кључ ном пе ри о ду ни је мо гао да 
уче ству је у од лу чи ва њу, ни ти да за ту свр ху име ну је за ме ни ка,7) 
због по гор ша ња бо ле сти ко ју је до био у то ку про ле ћа 1937. го ди-
не.8) На сил на ин тер вен ци ја по ли ци је про тив мо ли тве не ли ти је код 
Са бор не цр кве у Бе о гра ду 19. ју ла, у ци љу спре ча ва ња по ку ша ја 
ли ти је да уђе у Кнез Ми хај ло ву ули цу иако за то ни је има ла одо-
бре ње, те шко је на ру ши ла од но се СПЦ и др жав не вла сти. На род-
на скуп шти на је ра ти фи ко ва ла Кон кор дат 23. ју ла 1937. го ди не, а 
истог да на уве че је умро па три јарх Вар на ва.

4) Извод из записника II редовне седнице Светога Архијерејског Сабора која је одржана 
31. августа / 13. септембра 1935. у Сремским Карловцима (препис), Архив Св. Арх. 
Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 1.

5) Писмо Председника Министарског Савета и Министра иностраних послова Његовој 
Светости Господину Варнави Архиепископу Пећком Митрополиту Београдско-
Карловачком Патријарху Српском, од 14. новембра 1936. (препис), Архив Св. Арх. 
Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 1.

6) Представка (Меморандум) патријарха српског Варнаве Председнику Министарског 
савета, АС Бр. Зап. 16, 3 XII/20. XI. 1936, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о 
конкордату, рег. 1.

7) Записник седнице Саборског одбора за питање конкордата одржане 10. јула – 27. јуна 
1937, у Београду, (препис), Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 1.

8) Душан Ракитић, „Конкордат Краљевине Србије и пројекти конкордата Краљевине СХС 
и Краљевине Југославије – правноисторијски аспекти односа државе и цркве“, нав. 
дело, стр.  374-381.
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3.САНКЦИЈЕЦРКВЕПРЕМАДРЖАВНОЈВЛАСТИ

3.1.Санкцијецрквенепосреднопремапредставницима
државневласти

Упо ре до са чвр стим ста вом да без па три јар ха Св. Арх. Са бор 
не ма ка па ци тет да од лу чи о про ме ни не га тив ног ста ва о Кон кор-
да ту, Св. Арх. Са бор је 14. ју ла 1937. до нео од лу ку да се при ме-
не ка зне, пред ви ђе не чл. 210. Уста ва Срп ске пра во слав не цр кве,9) 
„пре ма сви ма они ма ко ји бу ду ма ко јим на чи ном до при но си ли, да 
се про јект Кон кор да та па ра фи ран 25. ју ла 1935 го ди не оза ко ни и 
при ме њу је у на шој отаџ би ни,“ с тим што је од оба ве зе при ме не 
ка зни из у зет епи скоп бач ки Ири неј, за ко га је утвр ђе но да ће са мо 
„при ме ни ти санк ци је у об ли ку па сив не ре си стен ци је.“10)

Са гла сно ци ти ра ној од лу ци Св. Арх. Са бо ра, СПЦ ни је огра-
ни чи ла санк ци је на пред став ни ке из вр шне вла сти, већ их је при-
ме њи ва ла и на пред став ни ке пар ла мен тар не ве ћи не ко ја је ту из-
вр шну власт по др жа ва ла. Од лу ке епи ско па о при ме ни цр кве них 
санк ци ја пре ма на род ним по сла ни ци ма по пра ви лу су са др жа ле 
из ре ку о ус кра ћи ва њу свих пра ва и по ча сти у цр кви до ре ше ња 
цр кве ног су да, уз за бра ну пра во слав ним све ште ни ци ма да ула зе у 
до мо ве ка жње них без по себ не до зво ле епи ско па.

Та ко је, на при мер, већ 23. ју ла 1937. го ди не епи скоп ша бач-
ко-ва љев ски Си ме он упу тио пред мет све ште ни ка Мар ка Ру жи чи-
ћа, па ро ха ло ја нич ког и на род ног по сла ни ка, пред под руч ни Цр-
кве ни суд, бу ду ћи да је на сед ни ци пар ла мен та „го во рио у од бра ну 
кон кор да та и том при ли ком вре ђао Срп ску пра во слав ну цр кву и 
ње не упра вља че“, утвр див ши при том и за бра ну све ште но деј ства за 
истог све ште ни ка до ко нач не суд ске од лу ке.11) Цр кве ни суд Епар-
хи је ша бач ке пре су дом је 23. сеп тем бра 1937. Мар ка Ру жи чи ћа ли-
шио све ште нич ког чи на и ис кљу чио из цр кве не за јед ни це.12)  Исто 

9) У чл. 210. биле су предвиђене црквене казне. За верне то су били: привремено лишење 
појединих права и почасти у цркви, искључење из црквене заједнице на извесно време 
и коначно искључење из црквене заједнице. Само је за изрицање прве и најблаже казне 
био надлежан надлежни епископ, док је за друге две био надлежан епархијски црквени 
суд (чл. 211. ст. 1). Устав Српске православне цркве, од 16. новембра 1931, Службене 
новине Краљевине Југославије бр. 275, 24. новембар 1931, 1725-1749.

10) [Извод] из записника IV седнице Св. Арх. Сабора од 1/14 јула 1937 године, АС Бр. Зап. 
18, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.

11) Решење Православног епископа-шабачко ваљевског, од 23. VII 1937. године, Архив Св. 
Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.

12) Пресуда Црквеног суда Православне епархије шабачке, К. Бр. 5419, 18. IX / 1. X 1937. 
год, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 4.
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та ко, пра во слав ни епи скоп Епар хи је звор нич ко-ту злан ске до нео је 
од лу ку да три на род на по сла ни ка за сре зо ве на те ри то ри ји те епар-
хи је, ко ји су у рас пра ви пред На род ном скуп шти ном „одо бра ва ли 
скр на вље ње пра во слав них све ти ња ко је су из вр ши ли јав ни др жав-
ни ор га ни пред Са бор ном цр квом у Бе о гра ду да на 19 ју ла 1937 и 
по што су у На род ној скуп шти ни ... гла са ли за Кон кор дат“, „од лу чи 
од свих пра ва и по ча сти... до пре су да Цр кве ног су да,“, а свим све-
ште ним ли ци ма је стро го за бра ње но да ула зе у њи хо ве до мо ве.13)

За ме ник ар хи е пи ско па бе о град ског и Па три јар ха срп ског, 
ми тро по лит за гре бач ки До си теј је 25. ју ла до нео од лу ку ко јом је 
„ли шио свих пра ва и по ча сти у Срп ској пра во слав ној цр кви“, пред-
сед ни ка Вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа и све дру ге ми ни стре пра во-
слав не ве ро и спо ве сти, „за то што су гла са ли за кон кор дат и ра ди ли 
на ње го вом спро во ђе њу, чи ме су ... те шко огре ши ли о пра во слав но 
цр кве но уче ње и цр кве ну ди сци пли ну.“ Истом од лу ком је све штен-
ству стро го за бра ње но да ула зи у до мо ве ка жње них, а од лу ка се 
има ла чи та ти у свим хра мо ви ма „по сле пр ве на ред не Све те Ли-
тур ги је.“14) До но си лац од лу ке се обра тио Св. Арх. Си но ду за одо-
бре ње исте. На фор мал ном пла ну, при мет но је да је упо тре бље на 
фор му ла ци ја „ли ше ње свих пра ва и по ча сти“, ко ја у том об ли ку не 
по сто ји у чл. 210. Уста ва СПЦ, као и да је над ле жни епи скоп до нео 
од лу ку са мо стал но, без цр кве ног су да. Две окол но сти су очи глед но 
у ме ђу соб ној ве зи, бу ду ћи да је по чл. 211. Уста ва СПЦ над ле жни 
ар хи је реј овла шћен да сам из рек не ка зну ли ше ња пра ва и по ча сти, 
али са мо по је ди них и са мо при вре ме но, за раз ли ку од до не тог ре-
ше ња ко јим су ми ни стри ли ше ни свих пра ва и по ча сти.15) Ми тро-
по лит До си теј је на исти на чин по сту пио и у од но су на Ни ко лу 
Га ври ло ви ћа, на род ног по сла ни ка из Те ња (Оси јек), до но ше њем 
ре ше ња под истим бро јем под ко јим је до не то и ре ше ње ко је се 
од но си ло на ми ни стре Кра љев ске вла де.16) Ме ђу тим, из јед ног ре-
ше ња пра во слав ног епи ско па Епар хи је ни шке ви ди се да је опи са-
но од сту па ње ис пра вље но у од но су на ми ни стре Кра љев ске вла де 
пра во слав не ве ро и спо ве сти, та ко што је ар хи је реј Епар хи је бе о-
град ско-кар ло вач ке под истим бро јем до нео 6. ав гу ста 1937. го ди не 

13) [Одлука] Православног епископа Епархије зворничко-тузланске бр. 626 од 24/11 јула 
1937, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.

14) [Решење] АЕП Бр. 2732 од 25/12 VII 1937, у облику дописа Заменика а. Б. и Патријарха 
српског г. Доситеја Св. Арх. Синоду, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, 
рег. 2.

15) Вид. фн. 9.

16) Решење А. Б. и Патријарха Српског АЕП 2732 од 25/12 VII 1937, Архив Св. Арх. 
Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.
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ре ше ње ко јим је њи хо ве пред ме те пре дао цр кве ном су ду те епар хи-
је, уз ус кра ћи ва ње свих цр кве них по ча сти до од лу ке су да.17)

На сед ни ци од 1. ав гу ста 1937. го ди не Св. Арх. Са бор је кон-
кре ти зо вао од лу ку о при ме ни цр кве них ка зни ко ју је до нео 14. ју ла, 
та ко што је про пи сао да се чла но ви Кра љев ске вла де и на род ни по-
сла ни ци ко ји су гла са ли за Кон кор дат ли ше „пра ва и по ча сти у овој 
цр кви, ко је над ле жни ар хи је реј сход но цр кве ним про пи си ма бу де 
на бро јао до њи хо вог евен ту ал ног по ка ја ња.“18) Чи ни се да је та квом 
од лу ком Св. Арх. Са бор огра ни чио цр кве не ор га не на нај бла жу од 
три ка зне пред ви ђе не Уста вом СПЦ за вер ни ке – при вре ме но ли-
ше ње од ре ђе них пра ва и по ча сти, за чи је из ри ца ње је над ле жан 
епар хиј ски ар хи је реј, а не цр кве ни суд.

На кон по сте пе ног сми ри ва ња на пе то сти, до ко га је до шло 
на кон што је за ко но дав ни пред лог за ра ти фи ка ци ју Кон кор да та 
фор мал но уки нут у но вем бру 1937. услед од лу ке да тај пред лог не 
бу де пре нет у на ред ни са зив Се на та, цр кве не ка зне из ре че не ми ни-
стри ма и на род ним по сла ни ци ма су уки ну те од лу ком Св. Арх. Са-
бо ра СПЦ од 8. фе бру а ра 1938. го ди не, до не том у скло пу све о бу-
хват ног и ре ци проч ног спо ра зу ма са Сто ја ди но ви ће вом вла дом.19)

3.1.Претњапротестномобуставомцрквенихслужби

На већ по ме ну тој сед ни ци од 1. ав гу ста 1937. го ди не Св. 
Арх. Са бор је од лу чио да ско ро у пот пу но сти бу де об у ста вље но 
бо го слу же ње и све ште но деј ство „због узро ка ко ји спре ча ва ју јав-
ну, пра вил ну и без о па сну функ ци ју Цр кве“, и то

 –  „да се за тво ре сви пра во слав ни хра мо ви... да се об у ста ве 
сва бо го слу же ња,

 –  да пра во слав ни све ште ни ци пре ста ну вр ши ти све тре бе, 
об ре де и све ште но рад ње, из у зев кр ште ња де це и при че-
шћа са мрт ни ка, и то са мо у при ват ном до му,

 –  да све ште ни ци не из да ју ни ка ква зва нич на до ку мен та, као 
ни уве ре ња, из ве шта је, из во де, спи ско ве итд, ни јед ној 
вла сти, ни гра ђан ској ни вој ној“,

 –  зво на да не зво не не го са мо да се би је у кле па ло ју тром 
и ве че ром, као уз стра ну сед ми цу, ко ли ко да вер ни зна ју 
вре ме мо ли тве,

17) Решење православног епископа Епархије нишке ЕБр. 1484, од 12. августа 1937, Архив 
Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.

18) [Извод] из записника Св. Арх. Сабора од 19. јула/1. августа / 1937 године АС Бр.Зап. 9 
(препис), Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.

19) Милош Мишовић, Српска црква и конкордатска криза, Слобода, Београд 1983, 148-
150.
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 –  но да се не би пре ки да ла све та ли тур ги ја ... то ће Све ти 
Си нод озна чи ти три ма на сти ра у др жа ви, у ко ји ма ће се, 
као и у цр кви Све то га Са ве на гро бу блаж. по чив шег па-
три јар ха Вар на ве, ова све та тај на са пра ви ло по све днев но 
вр ши ти.“20)

Ци ти ра ном од лу ком СПЦ је да кле из про те ста об у ста ви ла 
вр ше ње соп стве не кључ не јав не функ ци је. Из окол но сти да су то-
ком ав гу ста слу же не ли тур ги је ши ром зе мље, мо же се за кљу чи ти 
да од лу ка у ве ли кој ме ри ни је спро ве де на. По је ди не на ред бе са др-
жа не у њој, ме ђу тим, спро ве де не су, као што је на при мер уда ра ње 
у кле па ло уме сто упо тре бе цр кве них зво на, што се ви ди из чи ње-
ни це да је сре ски на чел ник у Бру су ка знио све ште ни ка у том гра ду 
јер је је упо тре бом кле па ла, на вод но, уз не ми ра вао гра ђан ство.21)

Као што ће се ви де ти из сле де ћег де ла овог ра да, упра во је 
не по сред ни до дир све штен ства са вер ни ци ма пред ста вљао про-
блем за др жав ну власт, а са др жи на ста во ва ко је је све штен ство у 
том до ди ру са оп шта ва ло вер ни ци ма је би ла раз лог за из ри ца ње 
мно го број них санк ци ја од стра не управ них ор га на.

4.САНКЦИЈЕДРЖАВЕ
ПРЕМАЦРКВЕНИМЛИЦИМА

По ли циј ске вла сти за бра њи ва ле су ис ти ца ње цр них бар-
ја ка на цр ква ма у знак жа ло сти због смр ти па три јар ха Вар на ве. 
У за пи сни ку сед ни це Св. Арх. Са бо ра кон ста то ва но је да је због 
не по што ва ња те од лу ке ста ре ши на цр кве у Бру су ка жњен осмо-
днев ним за тво ром.22) У до пи су ми ни стра уну тра шњих по сло ва Ко-
ро ше ца ми тро по ли ту за гре бач ком До си те ју, за ме ни ку пред сед ни ка 
Св. Арх. Си но да, ме ђу тим, у ко ме је пру жен из ве штај о по сту па њу 
управ них вла сти пре ма од ре ђе ном бро ју све ште ни ка, са оп ште но 
је да је ста ре ши на цр кве у Бру су ка жњен нов ча но са 500 ди на ра, 
од но сно са 10 да на за тво ра, за то што је на ре дио да се уда ра у кле-
па ла уме сто у цр кве на зво на, те је за то на вод но иза звао за бу ну и 
не спо кој ство гра ђа на. Ми ни стар је истом при ли ком са оп штио да је 

20) [Извод] из записника Св. Арх. Сабора од 19. јула/1. августа / 1937 године АС Бр.Зап. 9 
(препис), Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.

21) [Допис] министра унутрашњих послова Корошеца, пов. I бр. 42063 од 28. августа 1937. 
године, упућен митрополиту загребачком г. Доситеју у својству заменика председника 
Св. Арх. Синода, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.

22) [Извод] из записника Св. Арх. Сабора од 19. јула/1. августа / 1937 године АС Бр. Зап. 9 
(препис), Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 2.
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на ре дио да се на ве де на ка зна по ни шти, и на чел но је са оп штио став 
да је по сто ја ло са мо на ре ђе ње да се цр не за ста ве ски ну са др жав-
них над ле шта ва.23)

Та ко ђе, ми тро по лит за гре бач ки До си теј, у свој ству пред сед-
ни ка Св. Арх. Си но да, обра тио се ба ну Мо рав ске ба но ви не сре ди-
ном ав гу ста 1937. го ди не, са мол бом да сре ски на чел ник у Па ра ћи-
ну по ву че на ре ђе ње из да то ар хи је реј ском на ме сни ку у том гра ду 
да ски не цр не за ста ве са цр кве и цр кве ног над ле штва.24) Ме ђу тим, 
Кра љев ска бан ска упра ва Мо рав ске ба но ви не од го во ри ла је „да је 
на ре ди ла под руч ним вла сти ма, да се цр не за ста ве ски ну са мо са 
др жав них и са мо у прав них над ле шта ва, а не и са све тих хра мо ва,“ 
оба ве стив ши при том „Па три јар ши ју“ да је по но во из да ла на ре ђе-
ње на чел ни ку Сре за па ра ћин ског.25)

 За др жав ну власт основ ну те шко ћу ства ра ла је окол ност 
што је све штен ство би ло у не по сред ном кон так ту са на ро дом. 

 Ми ни стар уну тра шњих по сло ва Ко ро шец је у обим ном до-
пи су упу ће ном 27. ав гу ста за ме ни ку пред сед ни ка Св. Арх. Си но да 
ми тро по ли ту за гре бач ком До си те ју обра зло жио ве ли ку бри гу Вла-
де због по ли тич ке аги та ци је од стра не све ште ни ка, обра зло жив ши 
за кон ску оба ве зу др жа ве да ин тер ве ни ше чак и пре ма све ште ним 
ли ци ма уко ли ко се та ква прак са на ста ви, уз мол бу да Св. Арх. Си-
нод обез бе ди да се „хар мо ни ја из ме ђу др жав них вла сти и цр кве у 
бу ду ће не ре ме ти че сто мо жда не све сним, а увек сва ка ко не про ми-
шље ним по ступ ци ма из ве сних све ште ни ка.“26)

Та ко ђе, у прет ход но по ме ну том до пи су ми ни стра уну тра-
шњих по сло ва од 28. ав гу ста 1937. на ве ден је низ слу ча је ва у ко-
ји ма су све ште ни ци ка жња ва ни нов ча но због „по ли тич ких“ го-
во ра, што је об у хва та ло, из ме ђу оста лог, пре при ча ва ње до га ђа ја 
„кр ва ве ли ти је“ одр жа не у Бе о гра ду од 19. ју ла 1937, укљу чу ју ћи 
и окол ност да су жан дар ми ту кли епи ско пе, на зи ва ње по сту па ка 

23) [Допис] министра унутрашњих послова Корошеца, пов. I бр. 42063 од 28. августа 1937. 
године, упућен митрополиту загребачком г. Доситеју у својству заменика председника 
Св. Арх. Синода, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.

24) [Допис] митрополита загребачког Доситеја, у својству Председника Св. Архијерејског 
Синода , Бр. Пов. 578/ Зап. 991 од 12. VIII/30. VII 1937. год, Архив Св. Арх. Синода 
СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.

25) [Допис] Краљевске банске управе Моравске бановине бр. 4088 од 23. августа 1937, Св. 
Арх. Синод Пов. бр. 651 од 27. августа 1937, , Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о 
конкордату, рег. 3.

26) [Допис] министра унутрашњих послова Корошеца, пов. I бр. 41.910 од 27. августа 1937. 
године, упућен митрополиту загребачком г. Доситеју у својству заменика председника 
Св. Арх. Синода, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.
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вла сти у Бе о гра ду „ази јат ским зу лу мом“, ши ре ње гла си на да је па-
три јарх Вар на ва отро ван итд. Ми ни стар је уве ра вао ми тро по ли та 
да су ор га ни уну тра шње упра ве „по сту па ли са нај ве ћим так том и 
па жњом“, из ри ца ли са мо нов ча не ка зне, ко је по за ко ну сто је у ал-
тер на ти ви са за твор ским, чи ја при ме на, пак, не до ла зи у об зир „по-
што све ште ни ци нов ча ну ка зну мо гу пла ти ти“. Ми ни стар је пи смо 
за вр шио мол бом да ми тро по лит „упу ти све штен ство да у сво јим 
бе се да ма ... не уно си по ли тич ке мо мен те, .... да исто та ко не до пу-
сти све ште ним ли ци ма по ли тич ке го во ре, ... и да се кло ни ши ре-
ња не и сти ни тих, уз бу дљи вих и тен ден ци о зних ве сти.“27) Слич ни 
до пи си ми ни стра Ко ро ше ца, са кон крет ним из ве шта ји ма о по ли-
тич ким збо ро ви ма у цр кве ним пор та ма и на цр кве ним до га ђа ји ма, 
на ста ви ли су да при сти жу у то ку је се ни 1937. го ди не.

Та ко ђе, по из ве шта ји ма епи ско па СПЦ, ка жња ва ње све ште-
ни ка од стра не управ них вла сти за јав не ис ту пе, као и за рас ту ра ње 
ле та ка, та ко ђе је на ста вље но у то ку је се ни 1937. го ди не. Та ко је, 
на при мер, пре ма из ве шта ју епи ско па зле тов ско-стру мич ког Си-
ме о на, „на чел ник сре за кра тов ског по ред мно го број них се ља ка и 
гра ђа на ка знио ... па ро ха пле шин ског Ни ко лу Апо сто ло ви ћа са 10 
да на за тво ра, што је на збо ру Сте ва на Си ми ћа, тра жио реч да до ка-
же да вла ди ке и све ште ни ци ни су ло пу же и ло по ви.“28)

Истог да на ка да је Св. Арх. Са бор уки нуо цр кве не ка зне за 
ми ни стре и на род не по сла ни ке ко ји су по др жа ли Кон кор дат, Кра-
љев ски на ме сни ци су до не ли акт о оп штој ам не сти ји за кри вич на 
де ла „учи ње на од стра не ду хов них и све тов них ли ца од 1. ја ну а-
ра 1937. до да на овог Ука за, ко ја су учи ње на по во дом под но ше ња 
пред ло га о Кон кор да ту...“29)

5.ЗАКЉУЧАК

Нај ин тен зив ни ја фа за су ко ба СПЦ и Кра љев ске вла де по во-
дом Кон кор да та из 1935. го ди не, у ко јој су ор га ни др жав не вла-
сти из ри ца ли фор мал но-прав не санк ци је пред став ни ци ма цр кве, 
а цр кве ни ор га ни пак ка жња ва ли нај ви ше пред став ни ке др жав не 
27) [Допис] министра унутрашњих послова Корошеца, пов. I бр. 42063 од 28. августа 1937. 

године, упућен митрополиту загребачком г. Доситеју у својству заменика председника 
Св. Арх. Синода, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.

28) Стеван Симић је био народни посланик за срез кратовски. [Извештај] православног 
епископа злетовско-струмичког Симона Е. бр. 1299 од 13. IX 1937 год. упућен Св. Арх. 
Синоду СПЦ, Архив Св. Арх. Синода СПЦ, фонд о конкордату, рег. 3.

29) Милош Мишовић, Српска црква и конкордатска криза, нав. дело, стр. 148-150.
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вла сти, пред ста вља ве о ма вре дан оглед о цр кве ној ауто но ми ји, ње-
ним прак тич ним огра ни че њи ма и мо гу ћем до ма ша ју, јед на ко као 
и о зна ча ју и ути ца ју јед не ве ћин ске тра ди ци о нал не хри шћан ске 
цр кве у дру штву по ли тич ки уре ђе ном у об ли ку пред став нич ке де-
мо кра ти је. Мо жда нај ва жни је за овај рад као прав но-исто риј ски, 
пред мет на фа за ну ди вред ну гра ђу за раз у ме ва ње мо гућ но сти и 
огра ни че ња прав ног си сте ма за ко ор ди на ци ју вер ске сло бо де, јав-
них по ли ти ка и стра нач ке по ли ти ке, пр вен стве но у мо де лу ко о пе-
ра тив не одво је но сти др жа ве и цр кве.

Пр во, опи са ни при мер по ка зу је да цр кве на ауто но ми ја има и 
те о риј ско и прак тич но огра ни че ње. На те о риј ском пла ну, цр кве на 
ауто но ми ја је огра ни че на при ро дом цр кве као пр вен стве но ду хов-
не за јед ни це, што зна чи да је до ма шај цр кве у стра нач кој и јав ној 
по ли ти ци огра ни чен на пи та ња са ве сти. Прак тич но, упа дљи во је 
да СПЦ ни је сма тра ла ста ње стал ног су ко ба са др жав ном вла шћу 
као ре дов но и при род но.

Дру го, чак и у усло ви ма дру ге по ло ви не три де се тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да је ауто ри тар ност др жав не вла сти кра си ла ве ћи-
ну пред став нич ких де мо кра ти ја, по ка за ло се да по ли тич ка власт не 
мо же да се би при у шти отво ре ни оп шти су коб са ве ћин ском тра ди-
ци о нал ном цр квом.

Тре ће, у мо де лу ко о пе ра тив не одво је но сти је нео п ход но ве-
ли ку па жњу по све ти ти раз гра ни че њу стра нач ке по ли ти ке од вер-
ске сло бо де и сло бо де са ве сти, има ју ћи у ви ду огро ман по ли тич ки 
по тен ци јал ко ји цр кве и вер ске за јед ни це има ју у од ре ђе ном дру-
штву. За ко но дав ство мо же би ти са мо јед но од стред ста ва та квог 
раз гра ни че ња.

Ко нач но, за ве ћин ски пра во слав ну сре ди ну, ко ја је пре ма-
ње од де це ни је би ла на пу сти ла мо дел др жав не цр кве, у по ступ ци-
ма др жав них вла сти по сма тра ног пе ри о да при ме тан је ви сок ни во 
спрем но сти да се по сту па у скла ду са про пи си ма и на ре ђе њи ма 
над ле жних јав них вла сти, чак и ка да то под ра зу ме ва да пред став-
ни ци СПЦ бу ду санк ци о ни са ни, да кле без об зи ра на њи хов лич ни 
и углед и ути цај СПЦ у дру штву.
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DusanS.Rakitic

ALEGALPERSPECTIVEONSANCTIONS
EXCHANGEDBETWEENTHEORTHODOX
CHURCHANDTHEPUBLICAUTHORITIES
INTHEAFTERMATHOFTHEATTEMPTED

RATIFICATIONOFTHECONCORDATBETWEEN
THEKINGDOMOFYUGOSLAVIAANDTHEHOLY

SEEINTHESUMMEROF1937

Resume
The pa per con ta ins an analysis of san cti ons im ple men ted in the 

co ur se of the con fron ta tion bet we en the pu blic aut ho ri ti es and the Ser-
bian Ort ho dox Church in the King dom of Yugo sla via in the im me di a-
te af ter math of the at temp ted ra ti fi ca tion of the con cor dat bet we en the 
King dom of Yugo sla via and the Holy See in the sum mer of 1937. The 
aim of the pa per is to de e pen the un der stan ding of the mo del of co o pe-
ra ti ve se pa ra tion of church and sta te, which had been in tro du ced in the 
King dom of Yugo sla via bet we en 1929 and 1933 and was the re fo re in 
its for ma ti ve pha se in the pe riod su bject to analysis. Analysis of the pe-
riod of the most in ten se con fron ta tion bet we en sta te aut ho ri ti es and the 
Ser bian Ort ho dox Church shows, first, that church auto nomy is li mi ted 
not only by vir tue of law, but al so by the na tu re of the church as spi ri tual 
or ga ni za tion; the Ser bian Ort ho dox Church ob vi o usly did not con si der 
the sta te of con fron ta tion as nor mal or to le ra ble over a lon ger pe riod of 
ti me. Se condly, pu blic aut ho ri ti es in a se cu lar re pre sen ta ti ve de moc racy 
can not af ford an open and in ten se con fron ta tion with a church or re li gi-
o us or ga ni za tion who se be li e vers form the ma jo rity of ci ti zens. Thirdly, 
the mo del of co o pe ra ti ve se pa ra tion re qu i res ca re ful de li ne a tion bet we-
en the re alms of re li gi o us fre e dom and fre e dom of con sci en ce on one 
hand and party po li tics on the ot her. Le gi sla tion may ser ve only as one 
of the in stru ments for such de li ne a tion. Fi nally, it is sur pri sing to see 
that even lo wer le vel pu blic aut ho ri ti es en for ced san cti ons aga inst the 
Ser bian Ort ho dox Church, its bis hops and cle rics, in an or derly man ner, 
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de spi te the in flu en ce and aut ho rity enjoyed by that church in the so ci ety 
which had left the mo del of sta te church less than a de ca de be fo re the 
su bject events.
Keywords: con cor dat, re li gi o us fre e dom, fre e dom of spe ech, Ser bian  

Ort ho dox Church, King dom of Yugo sla via

* Овај рад је примљен 01. фебруара 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 21. фебруара 2017. године.
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