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Сажетак
То ком Пр вог и Дру гог устан ка, под ути ца јем исто риј ских, 

дру штве них, кул тур них и ет нич ких про це са ко ји су има ли зна чај-
ни јег уде ла у фор ми ра њу и раз во ју срп ске др жа ве, же не су ка жња-
ва не за из вр ше ње кри вич них де ла че до мор ства и ве шти ча ре ње 
што по ка зу је ве ли ки број суд ских пре су да, али и оби чај на и ка нон-
ска пра ви ла ко ја су пред ви ђа ла спе ци фич не санк ци је у овим слу-
ча је ви ма. Да би спре чи ли из вр ше ње кри вич ног де ла че до мор ства, 
Ка ра ђор ђе је до зво лио да без ка зне про ђе де вој ка ко ја је де те од ба-
ци ла, а пр ва ка зна ко ју је Ми лош про пи сао би ла је нов ча на ка зна. 
Ме ђу тим, ка ко по ка зу ју суд ске пре су де, ко је су би ле у скла ду са 
та да шњим пра ви ли ма по зи тив ног пра ва, че до мор ство ни је ус пе-
ло да се су зби је. Због то га се ка зне на по ли ти ка по о штра ва и нај-
че шће се че до мор ка ма из ри че ка зна уда рац кам џи јом (би че ва ње). 
Пре вен ци ји че до мор ства ни је по мо гла ни смрт на ка зна, ко ју је пр-
во про пи сао Ка ра ђор ђе, а ка сни је и Ми лош у вре мен ском пе ри о ду 
од го ди ну да на. Нов ча на, те ле сна и смрт на ка зна ко је је по зи тив-
но за ко но дав ство пред ви ђа ло у слу ча је ви ма из вр ше ног кри вич ног 
де ла че до мор ства упра во су пре у зе те из оби чај них пра ви ла. Што 
се ти че ка жња ва ња ве шти ца, за раз ли ку од ка жња ва ња че до мор ки, 
по сто ји рас ко рак из ме ђу ка нон ских и оби чај них пра ви ла с јед не 
стра не и за кон ских про пи са с дру ге стра не, јер је Ка ра ђор ђе на ре-
дио да се они ко ји их уби ја ју или му че ка зне на исти на чин, али је 
био пр ви ко ји ту на ред бу ни је по што вао у прак си.
Кључ не ре чи: че до мор ке, ве шти це, за кон ска пра ви ла, оби чај на пра ви ла, 

ка нон ска пра ви ла

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта Идентитетски преображај Србије.
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1. КРИ ВИЧ НА ДЕ ЛА КО ЈА СУ ВР ШИ ЛЕ ЖЕ НЕ

У јед ном дру штву тра ди циј ске кул ту ре на род на прав на схва-
та ња, по чи ва ју ћи на мо рал ним пред ста ва ма, на осо бен на чин се 
огле да ју у про пи си ма о ка жња ва њу же на. Кра јем XVI II и по чет ком 
XIX ве ка, у по за ди ни бур ног то ка уста нич ких вре ме на у Ср би ји, 
по бе да и по ра за на бој ном по љу, ди пло мат ских пре пи ски и пре го-
во ра, о че му са зна је мо из зва нич не исто ри о гра фи је, уну тар тра ди-
ци о нал ног, па три јар хал ног обра сца, же на је има ла сво ју од ре ђе ну 
уло гу. Вред но ва на је као рад на и ре про дук тив на сна га, под ре ђе на 
оцу, му жу, све кру, али и дру гим му шким чла но ви ма по ро ди це. Као 
пред мет људ ског ста ра ња, по на ша ње же на ти ца ло се угле да му-
шкар ца, му жа и ро ђа ка, пред ста вља ју ћи њи хов „рз“ – образ или 
жен ско по ште ње.1) Не по ште на же на зва ла се „кур ва“ или „оро спи-
ја“, а о ње ној по ро ди ци се го во ри ло: „Ту ри ли нос у зу бе, срам под 
но ге, образ у кал“.2)

У из вор ној гра ђи као ка рак те ри стич не кри ви це же на при-
ка зу ју се пре љу ба, ода ва ње блу ду, ве шти ча ре ње и на ро чи то че до-
мор ство. Тај ни по ро ђај и че до мор ство, као крај ње ре ше ње за же ну 
ко ја је пре кр ши ла па три јар хал не нор ме и ни је ле га ли зо ва ла сво је 
ма те рин ство, ве ро ват но је био је ди ни на чин да се са кри је пре кр шај 
и ти ме из бег ну стро ге санк ци је сре ди не ко је су ишле од мо рал не 
осу де и пре зи ра до те шких фи зич ких ка зни.

Циљ овог ра да је да се утвр ди ка ко су же не у пр вој по ло ви-
ни XIX ве ка (до до но ше ња Кри вич ног за ко на 1860. го ди не) би ле 
ка жња ва не за кри вич на де ла че до мор ство и ве шти ча ре ње, да се 
ис тра жи по ре кло од ре ђе них санк ци ја и ана ли зи ра њи хо ва уста ље-
ност. С об зи ром на то да су се код ре гу ли са ња кри вич ног пра ва, као 
и код ка жња ва ња же на за учи ње на кри вич на де ла, упо ре до са по-
зи тив ним пра вом из тог вре мен ског пе ри о да при ме њи ва ла и оби-
чај на пра ви ла, би ло је нео п ход но да се ис тра жи ва ње кон ци пи ра 
та ко да се упо ре до ана ли зи ра ју офи ци јел но и оби чај но пра во. На 
осно ву од го во ра на пи та ња ко је је Бо ги шић у „Гра ђи“ по ста вљао 
у скла ду са ста ром ла тин ском из ре ком „Qu is, qu id, ubi, qu i bus auxi-
li is, cur, qu o mo do, qu an do?“ до шло се до са зна ња да је оби чај но 
пра во за не ка од на ве де них кри вич них де ла упу ћи ва ло на при ме-
ну ка нон ских пра ви ла Пра во слав не цр кве. Из тог раз ло га би ло је 

1) Вук С. Ка ра џић, Гра ђа за срп ску исто ри ју на ше га вре ме на, Бе о град, 1898, стр 10.

2) Ста но је М. Ми ја то вић, Оби ча ји срп ског на ро да (из Лев ча и Те ме ни ћа), књи га I, Срп ски 
ет но граф ски збор ник VII, Жи вот и оби ча ји 4, Бе о град, 1907, стр. 100.
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по треб но об ра ди ти и ма те ри ју ка нон ског пра ва ко ја се од но си на 
че до мор ство и ве шти ча ре ње. Ко нач но, тек укљу чи ва њем суд ских 
пре су да у фо кус по сма тра ња, мо гло се за кљу чи ти ка ко је у прак си 
де ло вао па ра ле ли зам оби чај но-прав них и за кон ских нор ми при ли-
ком ка жња ва ња же на за учи ње на кри вич на де ла.

2. ЧЕ ДО МОР КЕ И ВЕ ШТИ ЦЕ

Вук Сте фа но вић Ка ра џић, го во ре ћи о гло ба ма ко је су Тур ци 
на мет ну ли срп ском на ро ду, по ми ње две вр сте гло ба. Јед на је би ла 
„крв ни на“ – на кна да у нов цу за уби је ног чо ве ка, а дру га, гло ба за 
ван брач но де те ко је де вој ка ро ди. Ка же да је та гло ба по ста ла оту-
да што су се та ква де ца обич но мр тва на ла зи ла, али „се по сле ни је 
ни пи та ло да ли је ди је те жи во или мр тво“.3) По ред чи ње ни це да 
су се у срп ском па три јар хал ном дру штву ве ли ким гре хом сма тра ли 
пред брач ни пол ни од но си, са зна ње ко је нам пру жа по да так о гло би 
упу ћу је да је, упр кос про кла мо ва ном па три јар хал ном мо ра лу, на 
зе мљи шту ва зда не мир не тур ске кра ји не би ло не баш ма ло слу ча-
је ва ра ђа ња ван брач не де це и че до мор ства.

У осло бо ђе ној Ср би ји по чет ком XIX ве ка, во је ва ње са Тур-
ци ма и зна тан при лив ста нов ни штва с нај ра зли чи ти јих стра на 
срп ских зе ма ља, до во ди до бур ног ко ле ба ња дру штве них од но са 
и ра сла бљи ва ња мо рал них сте га. Да ни је би ла рет кост да се же-
на отрг не па три јар хал них ду жно сти и мо рал них об зи ра све до чи 
је дан слу чај, ко ји се по ми ње у гра ђи из пе ри о да Ка ра ђор ђе ве вла-
да ви не. Реч је о пр вој же ни углед ног и бо га тог тр гов ца, Сте ва на 
Жив ко ви ћа. Ка да би Жив ко вић од ла зио да ра ту је про тив Ту ра ка, 
„та ње го ва же на би за тво ри ла де те у со бу, оно би сви ска ва ло од 
пла ча, а она би, по це лу ноћ, с мом ци ма ђу ска ла пе ва ју ћи: Ој где 
ће мо се ло се лит? Ме ђу очи де во јач ке?“.4) Због то га што му је же на 
би ла не вер на, Жив ко вић је, по Ка ра ђор ђе вој на ред би, ба цио у Ду-
нав, и то „без су да и пре су де“.5) Зна се да су и Ка ра ђор ђе и Ми лош 
Обре но вић вр ши ли пре љу бу, а њи хо ве же не су на то од ре а го ва ле 
уби ством љу бав ни ца сво јих му же ва. Ка ра ђор ђе ва су пру га Је ле на 

3) Вук С. Ка ра џић, Опи са ни је Ср би је, Бе о град, 1989, стр. 12.

4) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди, Бе о град, 1888, стр. 167.

5)  „Кад је из ве зе на на по ла Ду на ва и ба че на у во ду, она је по не ко ли ко пу та иска ка ла на 
во ду, и ни је мо гла да по то не. И та ко мо ра ли су се ве сла ри вра ти ти за њом и ту ћи је ве-
сли ма до тле, док ни је по то ну ла. Има ла је, ве ле, ма ло де те на си си, за ко јим је јед на ко 
ви ка ла и за пе ва ла, док се ни је уда ви ла.“ Сре тен Л. По по вић, Пу то ва ње по Но вој Ср би ји, 
Но ви Сад, 1879, стр. 176.
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на ло жи ла је Па влу Цу ки ћу уби ство Во ждо ве оми ље не љу бав ни це 
Ма ри је, ко ју је, об у че ну као му шка рац, во дио са со бом у бор бе.6) 
Љу би ца Обре но вић, ка да је у Цр ну ћи уби ла Ми ло ше ву љу бав ни цу 
Пе три ју из ја ви ла је: „Пи штољ је Ми ло шев, ру ка је Љу би чи на, ома-
шке не мо же би ти“.7)

У же љи да уре ди но во на ста лу др жа ву, Ка ра ђор ђе је из дао 
прав ни акт „Пра ви ла во је на и на род ња“, ко ји је тре ба ло да об у хва-
ти основ не по тре бе прав не ре гу ла ти ве на род не, вој не и управ не, 
али и „да се зло и пра зно ве ри це ис ко ре не“.8) Не ке кри вич не од ред-
бе овог За ко ни ка, од но се се на ка жња ва ње же на, но исто вре ме но 
по ка зу ју у ко ли ком су рас ко ра ку би ли жи вот на прак са и прав на 
ре гу ла ти ва. То су чла но ви ко ји се од но се на за бра ну че до мор ства 
(члан 30.) и за бра ну про го на ве шти ца (члан 31.): „Же на или де вој-
ка, ко јој би се слу чи ло да ро ди без му жа де те, то јест ко пи ле, ово је 
на ту рал но, за по вест да се из да да ни ка ква се не би усу ди ла уда ви ти 
де те но сло бод но не ка ра ни, или ако је ве о ма стид но, то мо же од-
не ти и на пу ту оста ви ти, куд љу ди сва ки час про ла зе, да ко ји год 
на ђе, при ми ће се и на ћи ће се и ра ни ти. Ако би се усу ди ла уда ви-
ти, то та ки и она се осу ђу је на смрт, без ни ка кве да ље Ми ло сти, 
за узрок, што је уби ла чо ве ка на све ту; Ко би се усу дио ве шти це 
тра жи ти и уби ја ти же не и му чи ти ка ко што су би ва ле ова ко ве бу да-
ла шти не или у во ду ба ца ти, ко би ово учи нио – ова ко ву лу дост, за 
ко је се Ср би ма бе љи свет сме је, за ова кву бу да ла шти ну осу 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“.9)

По чла ну 30. Ка ра ђор ђе вог Кри ми нал ног за ко ни ка мај ка ко ја 
је уда ви ла сво је но во ро ђе но де те осу ђи ва на је на смрт. Ка зна је тре-
ба ла да се из вр ши стре ља њем и по том ве ша њем те ла, што је би ло 
у скла ду са чла ном 18. ко ји је ова кву санк ци ју пред ви ђао за уми-
шљај но уби ство. Пре ма то ме, као и у уче њу и ка но ни ма пра во слав-
не цр кве и у на шем тра ди циј ском дру штву уни шта ва ње за мет ка у 
утро би сма тра но је гре хом рав ним уби ству, те је на род уко ли ко би 

6) Ову же ну је, ина че, Ка ра ђор ђе отео од ње ног за ко ни тог му жа Пе тра Ни ко ли ћа из Бру-
сни це. Дра го слав Стра ња ко вић, Ка ра ђор ђе, Бе о град, 1938, стр. 84.

7) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди, стр. 464.

8) Алек сан дар Со ло вјев, „О Ка ра ђор ђе вом за ко ни ку“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 24/1932, стр. 375.

9) То ма 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. до 1865., Бе о град, 1967, стр. 12.
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же на при ли ком овог не де ла умр ла, то сма трао за до во ље њем Бо жи-
је прав де.10)

Бу ду ћи да је на мер не по ба ча је, а ло гич но и че до мор ство, 
сма тра ла гре си ма рав ним уби ству, Пра во слав на цр ква је, у од ре ђе-
ним при ли ка ма, до но си ла про пи се ко ји ма је циљ био да се де вој ка 
или же на ко ја би ван брач но за не ла од вра ти од ових „смрт них са-
гре ше ња“. У дру гом пра ви лу, Ва си ли је Ве ли ки на гла ша ва да, при 
су ђе њу за овај смрт ни грех, не тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу то га 
да ли је плод до био об лик или ни је, „јер се у овом слу ча ју не на ла-
же ка зна ра ди оно га, што се има ро ди ти, не го што је до тич на опа-
сно сти се бе из ло жи ла, по што жен ски ње од та квих по ку ша ја ве ћим 
ди је лом уми ру“.11) У ве ли ком бро ју ка но на пра во слав не цр кве, оне 
ко је „тру ју де те у утро би сво јој“, као и оне ко је „спра вља ју за то 
раз не на пит ке“, под ле жу ка зни за уби ство и има ју би ти до жи вот но 
од лу че не од при че шћи ва ња све ти њом. Ме ђу тим, Ва си ли је Ве ли ки, 
у овом пра ви лу, ка зну сма њу је на де сет го ди на, уко ли ко се „по на-
чи ну ка ја ња“ про су ди да је до тич на из ле че на од овог смрт ног гре-
ха.12) За раз ли ку од ње га, Јо ван По сник је у свом пра ви лу 33. ка зну 
сма њио још ви ше: „За оне же не, ко је ве штач ки уби ва ју за ме так у 
утро би сво јој и ко је да ју или узи ма ју раз не ли је ко ве ра ди то га да 
отру ју плод свој, ка ко не би за ме так са зрио, Ва си ли је Ве ли ки у 2. 
и у 8. свом пра ви лу ка же да оне под ле жу ка зни за убиј ство; а ми 
уста но вљу је мо, да та кве же не има ју се под врг ну ти нај ви ше пе то-
го ди шњој или тро го ди шњој ка зни“. У слу ча ју да је же на не хат но 
из вр ши ла че до мор ство, пра ви ло 34. Јо ва на По сни ка на ла же ка зну 
од јед но го ди шње епи ти ми је.13) Ка ко ис ти че Ми лаш, че до мор ство 

10) Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих кра је ва Сло вен ског Ју га, За греб, 
1874, стр. 553, 554.

11) Ми лаш ка же да је ово на гла ше но због на ред бе ста ро за вет не цр кве у ко јој се пра ви ла 
раз ли ка из ме ђу то га да ли је плод до био об лик или ни је, па се пре ма то ме и су ди ло. 
На и ме, у дру гој књи зи Мој си је вој ре че но је: „ка да се по би ју два чо ве ка и је дан од њих 
уда ри труд ну же ну, та ко да из ње иза ђе де те, али ко је не ма још од ре ђе ни об лик, да пла ти 
гло бу ко ли ко муж же нин ка же, а ако ли де те има већ од ре ђе ни об лик, та да нек да де ду шу 
за ду шу“. Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма II, Но ви Сад, 
1896, стр. 351-352. Ме ђу тим, у ве зи са овом од ред бом Књи ге из ла ска, по сто ји и дру га-
чи је ту ма че ње од овог ко је је дао Ми лаш. Сма тра се да је не ре ал но по ку ша ти де фи ни-
са ти тре ну так у ко ме плод до би ја об лик и по ста је чо век, жи во би ће. Људ ски ем бри он се 
раз ви ја од мо мен та за че ћа, а ње го во „очо ве че ње“ се де ша ва и по сле из ла ска из мај чи не 
утро бе. Ар хи ман дрит, Епи фа ни је (Те о до ро пу лос), „Кад чо век по ста је ду ша жи ва“, у 
збор ни ку: Све ти ња жи во та и че до мор ство, Све ти го ра, Це ти ње, 1995, стр. 67, 75.

12) Ва си ли је Ве ли ки у пра ви лу 8. че до мор ство из јед на ча ва са уми шљај ним уби ством за 
ко је је про пи са на два де се то го ди шња епи ти ми ја (пр. 56). Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра-
во слав не цр кве са ту ма че њи ма II, стр. 360.

13) Јо ван По сник у пра ви лу 35. пре ци зи ра ка жња ва ње же на у слу ча ју из вр ше ња че до мор-
ства: „Же на, ко ја за спе на ди је те ту сво ме и ти јем га угу ши, мо же се удо сто ји ти при-
че шћа тек по сли је три го ди не, уз др жа ва ју ћи се у од ре ђе не да не је де ња си ра, и усрд но 
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се, у скла ду са пра ви лом 2. Ва си ли ја Ве ли ког, сма тра и као бра ко-
ра звод ни узрок. На и ме, уко ли ко муж са зна да је ње го ва же на из вр-
ши ла че до мор ство, има пра во да тра жи раз вод бра ка.14)

Још два пра ви ла Ва си ли ја Ве ли ког од но се се на че до мор ство. 
Пр во је пра ви ло 33. у ко ме сто ји: „Же на, ко ја је на пу ту ро ди ла, и 
за пу сти ла је свој по род под ле жи осу ди за убиј ство“. Дру го пра ви-
ло 52. по твр ђу је прет ход но, али „ако ли га ни је мо гла са чу ва ти, и 
ди је те је умр ло, или што је пу сто мје сто би ло или што ни је би ло 
по тре би то га, у та квом слу ча ју ма тер се мо ра из ви ни ти“. Од но сно, 
Ва си ли је Ве ли ки до пу шта снис хо ђе ње пре ма та квој мај ци са мо у 
овом слу ча ју.15) Јо ван По сник по о штра ва прет ход но на ве де на пра-
ви ла Ва си ли ја Ве ли ког. У пра ви лу 36. ис ти че да „же на, ко ја на пу-
сти но во ро ђен че, и оно с не ма ра ње зи на по ги не, под ле жи ка зни за 
хо ти мич но убиј ство“, док у пра ви лу 39. сто ји да ће се за ко ном ка-
зни ти као уби ца сва ка же на ко ја ба ци сво је де те бли зу ула ска у цр-
кву, „ма да по сли је не ко узме то ди је те и по си ни га“.16) Уко ли ко се 
упо ре де ова ка нон ска пра ви ла све тих ота ца са дру гим де лом чла на 
30. Ка ра ђор ђе вог за ко ни ка, у ко ме сто ји да се же на не ће ка зни ти 
ако на пу ту оста ви сво је де те, мо ти ви са на же љом да га не ко дру ги 
про на ђе и од га ји (ка зна се при ме њу је са мо у слу ча ју да вље ња де-
те та), мо же се за кљу чи ти да је Ка ра ђор ђе ва ка зне на по ли ти ка би ла 
бла жа и да је мо гу ће да су упра во ова ко сро че на ка нон ска пра ви ла 
ин спи ри са ла за ко но дав ца да на та кав на чин фор му ли ше члан 30. 
ко јим се же ле ла пру жи ти за шти та мај ки ван брач ног де те та од ка-
жња ва ња спро ве де ног од стра не ду хов них вла сти.17)

чи не ћи оста ла ди је ла по ка ја ња. Ако се то до го ди ло по не мар но сти или не уз др жа но сти 
ро ди те ља, та да се ово су ди као хо ти мич но убој ство; а ако се до го ди ло без из ри чи те 
кри ви це, та да се мо же и из ви ни ти, али мо ра се ипак при лич ној епи ти ми ји под врг ну ти, 
јер ра ди дру гих гри је ха то се зби ло.“ Ми лаш обајш ња ва да су Ва си ли је Ве ли ки и дру-
ги све ти оци за раз не гре хе про пи си ва ли са мо уда ље ње до тич ног гре шни ка од све тог 
при че шћа на ду же или кра ће вре ме. У 63. пра ви лу Ел вир ског са бо ра из 306. го ди не се 
ка же да се че до мор ке ни су мо гле удо сто ји ти при че шћа ни у ча су смр ти. При том, ни су 
узи ма ли у об зир пост, бде ње и ме та ни је, као вр сте епи ти ми је, ко је при искре ном ка ја-
њу гре шни ка мо гу учи ни ти да се он удо сто ји при че шћа и ра ни је. Јо ван По сник, упра во 
узи ма ју ћи у об зир пост, бде ње и ме та ни је, на во ди при ме ре (уз др жа ва ње у од ре ђе не да не 
је де ња си ра) ка ко се скра ћи ва ње вре ме на ка ја ња мо же и тре ба из во ди ти ин ди ви ду ал но, 
пре ма вр сти епи ти ми је до тич ног гре шни ка. Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр-
кве са ту ма че њи ма II, стр. 514, 504, 24.

14) Ibid., стр. 352.

15) Ibid., стр. 392, 405.

16) Ibid., стр. 514-515. 

17) Из 1769. го ди не да ти ра од лу ка цр кве но-на род ног са бо ра у Срем ским Кар лов ци ма ко јом 
се зах те ва да се не ка зне и не би ју де вој ка или удо ви ца за по ро ђај, јер у стра ху од ка зне 
мо гу да уби ју де те или се бе. Алек са С. Јо ва но вић, При но сци за исто ри ју ста рог срп ског 
пра ва, Бе о град, 1900, стр. 90.
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У нај ве ћем бро ју слу ча је ва по ја ва „ко пи ле та“ сма тра на је ве-
ли ком сра мо том, не са мо за де вој ку, не го и за чи тав њен род, а 
ка зна за ван брач но ро ђе ње ти ца ла се чи та ве те ри то ри јал не за јед-
ни це у ко јој се оно де си ло. Ви нов ни ци овог пре сту па, као и „плод“ 
њи хо ве ве зе, сма тра ни су вр стом про клет ства и из во ром зла за чи-
та во се ло, а у не ким кра је ви ма се ве ро ва ло да ће оног да на, ка да се 
по ја ви ко пи ле, се о ске усе ве „оби ти кру па“ (град). Због че га су они 
че сто, не са мо ис кљу чи ва ни из дру штве ног жи во та, не го и про-
го ње ни. Сва ка ко, де вој ка ко ја би ро ди ла гле да на је са пре зре њем, 
„свак је из бе га ва, пљу је и пре зи ре“, а у „ра ни ја“ вре ме на ова ква 
пре ступ ни ца је чак „за си па на ка ме њем“.18)

Че до мор ство је сма тра но гре хом ве ћим и од са мог ван брач-
ног ра ђа ња, па је оно мо гло да бу де из вор не сре ће за чи та ву ши ру 
дру штве ну за јед ни цу. Ово се по себ но од но си на вр ло рас про стра-
ње но ве ро ва ње да ће крај у ко ме је уби је но и за ко па но или ба че но 
у во ду ко пи ле мо ри ти су ше, ки ше, град и по пла ве, све док во да 
не из ба ци на по вр ши ну скри ве но те ло де те та. Ме ђу од го во ри ма 
у Бо ги ши ће вој „Гра ђи“ на ла зи мо и је дан у ко ме се ка же да на род 
ова кав по сту пак др жи за нај го ри грех, па све што се у при ро ди до-
га ђа при пи су је то ме. Се лу се пред ви ђа три го ди не на зад ка „у сва 
три сје ме на (љуц ко, скоц ко и зе маљ ско)“.19) У не ким кра је ви ма, ве-
ро ва ло се да је, да би се за у ста ви ла вре мен ска не по го да, нео п ход-
но про на ћи, ис ко па ти и по но во са хра ни ти ко пи ле, те је у ту свр ху 
ор га ни зо ва на гру па му шка ра ца ко ји су пре у зи ма ли уло гу ри ту ал-
них пред став ни ка се ла.20) Ово ве ро ва ње се мо жда мо же по ве за ти са 
осе ћа јем ко лек тив не од го вор но сти, ко ја је те ре ти ла за јед ни цу све 
док се не би про на шао кри вац за не ко зло де ло. У овом слу ча ју од-
го вор ност је би ла пред „ви шим си ла ма“, а сам оби чај је имао уло гу 
да из вр ши пси хо ло шки при ти сак на ви нов ни ка зло чи на.21)

Да би се спре чи ла по ја ва че до мор ства, по сто ја ли су раз ли-
чи ти „ме ха ни зми“ ко ји су би ли усме ре ни, пр вен стве но ка кон тро-

18) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, „Де во јач ка не ви ност у на шем на ро ду“, Гла сник Ет но граф ског 
му зе ја, Бе о град, бр. 3/1928, стр. 16; Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи-
тих кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 534.

19) Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 
551, 553.

20) До бри ла Бра тић, „По нов но са хра њи ва ње уби је ног ван брач ног де те та – ри ту ал на кон-
тро ла кул ту ре над при ро дом“, Ет но ло шке све ске, Ет но ло шко дру штво Ср би је, Бе о град, 
бр.  4/1985, стр. 42.

21)  Ста ри је же не би по сле не у спе шног тра же ња ле ша уби је ног ван брач ног де те та ба ја ле: 
„За ко па ко па ко пил че у не знан гроб, у на ше се ло. Ми до ђо смо да га от ко па мо с мо ти-
ка ма, да га из ба ци мо с ви ла ма, да га оћу шка мо с ло па та ма, да га на бо де мо с бри тва ма, 
да га из го ри мо с ог њем, да га по пр ска мо с во дом. Иди, ко по, с ко пил че у дру го не зна но 
се ло, у дру ги не знан гроб.“ Ibid.
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ли са њу си ту а ци ја у ко ји ма је уоп ште мо гло да до ђе до ван брач ног 
за че ћа, а за тим су, ако је до то га ипак до шло, под ра зу ме ва ли и вр-
ше ње при ти ска на ван брач ног оца и мај ку да де те за др же. На и ме, 
чи та ва за јед ни ца је раз ли чи тим сред стви ма (бој ко том, прет њом из-
го на, пре зи ром) при мо ра ва ла му шкар ца да оже ни де вој ку са ко јом 
је са гре шио, а у не ким слу ча је ви ма је, чак и ка да би до овог бра ка 
до шло, пре ступ ник, за јед но са же ном и де те том био про те ри ван из 
се ла.22) У Бе о гра ду је Јо ван Обре но вић 1817. го ди не ја вио ка ко је у 
се лу Го рев ни ци не ка де вој ка ро ди ла де те, „за ко је све се ло и де вој-
ке об ли ча ва ју Ра ка Ле вај ца да га је ш њи ме до би ла; за то је про тив 
Ра ка ста ло да му да ду де вој ку и да га из се ла диг ну“.23)

Про та Ме те ја у рас пи су ка пе та ни ма и кне зо ви ма од 16. ја ну-
а ра 1812. го ди не на ре ђу је да: „Ако се не би де вој ка на вре ме уда ла 
већ ко пи ле ро ди ла, њен отац при ми ће ве ли ку ка шти гу“.24) Да се ово 
пра ви ло при ме њи ва ло у Ка ра ђор ђе вој Ср би ји и пре зва нич ног рас-
пи са ка пе та ни ма про те Ма те је, по твр ђу је пре су да Ша бач ког ма ги-
стра та од 17. мар та 1809. го ди не. Вук Бр до вић оже нио је Кру ни ју, 
за ко ју је по сле вен ча ња са знао да је оста ла труд на са Ра до ји цом 
Мар ко ви ћем, па је оте рао бра ћи. Суд је од лу чио да Вук при ми сво-
ју же ну на зад, а блуд ник Ра до ји ца да се ка зни са 50 ба ти на и да му 
да 1 во ла, 1 кра ву и 4 сви ње, а брат Кру ни је да вра ти све што је Вук 
по тро шио „и ку ћу де во јач ку по да вао“.25) Да кле, због ра ђа ња ко пи-
ле та осра мо ће ни муж је мо гао да за др жи же ну, али је имао пра ва на 
нов ча ну на док на ду, ко ју су сва ки за се бе пла ћа ли отац ко пи ле та и 
отац де вој ке (у овом слу ча ју брат, за то што ве ро ват но отац ни је био 
жив) у су ми ко ју од ре ди суд. Ро ђе ње ко пи ле та у бра ку сма тра ло се 
за ве ћу сра мо ту у од но су на ро ђе ње ван брач ног де те та.

Но, и по ред то га што се, фор мал но гле да ју ћи, вред но ва ње 
пред брач ног од но са и ње го вих по сле ди ца, у на шем на ро ду по кла-
па ло са оним ко је ка рак те ри ше ка нон ско опре де ље ње пра во слав не 
цр кве, мо же се ре ћи да на род ни став ни је пре те ра но до при но сио 
ре ша ва њу слу ча је ва ван брач них труд но ћа на „хри шћан ски на чин“. 
На и ме, ја сно је да је осу да јав ног мње ња пре суд но во ди ла по ја ва ма 

22) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Гра ђа за срп ске на род не оби ча је из вре ме на пр ве вла де кне за Ми-
ло ша, књи га I, Срп ски ет но граф ски збор ник XIV, Жи вот и оби ча ји 8, Бе о град, 1909, стр. 
404.

23) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, „Се ло као суд у на шем на род ном оби чај ном пра ву“, у збор ни ку: 
Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, књи га I, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, 1948, стр. 
279.

24) Ве ли бор Б. Са вић, Про та Ма те ја Не на до вић (ак та и пи сма), Гор њи Ми ла но вац, 1984, 
стр. 224-225.

25) Ра до мир По по вић, Про то кол и ре ги стар Ша бач ког ма ги стра та од 1808. до 1812. го ди-
не, Бе о град, 2010, стр. 90 (бр. 530.).
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че до мор ства, па чак и са мо у би ста ва ван брач них мај ки, ко је су, не 
мо гав ши да под не су осу ду и санк ци је ко је су им сле до ва ле, при-
бе га ва ле нај коб ни јем ре ше њу. Да би то спре чио, за ко но да вац је у 
чла ну 30. Ка ра ђор ђе вог за ко ни ка фор му ли сао од ред бу усме ре ну ка 
пре вен ци ји че до мор ства, те су ван брач ној мај ци до зво ља ва ли да 
сво је но во ро ђен че од ба ци, од не се не куд и оста ви ње го вој суд би ни.

Чи ње ни ца је да су и цр кве но и све тов но за ко но дав ство као и 
оби чај но-прав не нор ме би ли усме ре ни ка пре вен ци ји че до мор ства 
уоп ште, на тај на чин што је ван брач ни отац био, што цр кве ним, 
што све тов ним за ко ни ма, као и ме ра ма ко је је пред ви ђао оби чај-
но-прав ни си стем, „при мо ра ван“ да оже ни де вој ку ко ја је са њим 
за не ла.26)

За „про фе си о нал но“ оба вља ње по ба ча ја би ле су углав ном 
за ду же не из ве сне „ба бе“ или „ве ште“ же не (ве шти це) ко је су спра-
вља ле раз не на пит ке и на од ре ђен на чин „тр ља ле“ или „пот па си-
ва ле“ труд ни це ка ко би уни шти ле не же ље ни плод у њи хо вој утро-
би.27) Ове ве шти це би ле су, већ по при ро ди сво јих зна ња и уме ћа, 
на не ки на чин из дво је не из ши ре дру штве не за јед ни це (од но сно 
„обе ле же не“), а за вре ме Ка ра ђор ђа по ја чан је био и про гон на ве-
шти це. У сво јим ет но граф ским спи си ма Вук ка же да су „же не, на 
ко је се сум ња ло да су ве шти це, ба ца ли у во ду, па ко ја не по то не 
њу уби ју, јер се ве ро ва ло да ве шти ца не мо же по то ну ти“.28) Сам 
Ка ра ђор ђе је из ра зи то стро го по сту пао пре ма же на ма за ко је се 
сум ња ло да су ве шти це. Је дан од Во ждо вих би о гра фа, Дра го слав 
Стра ња ко вић, на во ди слу чај ка да је Ка ра ђор ђе лич но ишао у ис-
тра гу: „Не ко му се по ту жи да у Жа ба ри ма има ве шти ца. Он до ђе 
у се ло да се у то лич но уве ри. Ка да су осум њи че не же не до ве ли, 
он на ре ди њи хо вим му же ви ма да их сву ку и по ве жу у квр гу.29) По-
сле то га ста ве сва кој кли пак под ко ле но и при ве жу за ње га лак то ве 
та ко, да се гла ва са ко ле ни ма са ста ви. Он да за ђу ње го ви мом ци па 
ве жу уже том по на о соб сва ку же ну пре ко сре де. За тим је дан од мо-
ма ка ухва ти уже за гор њи крај, а дру ги ба ци же ну са ви со ке оба ле 
у вир. Чим јед на по то не од мах је из ву ку. По што ни је ус пео да на ђе 

26) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Из Ср би је кне за Ми ло ша, ста нов ни штво-на се ља, Бе о град, 1924, 
стр. 199-200.

27) Пе тар Ж. Пе тро вић, Жи вот и оби ча ји на ро да у Гру жи, Срп ски ет но граф ски збор ник 
LVI-II, Жи вот и оби ча ји 26, СА НУ, Бе о град, 1948, стр. 258.

28) Вук С. Ка ра џић, Опи са ни је Ср би је, стр. 62.

29)  Квр га (сте га) је вр ше на на сле де ћи на чин: окри вље ни се из ве сно вре ме, на при мер 12, 
24 или 48 са ти у на крст оку је та ко, да му се де сна ру ка при пи је за ле ву но гу до ле до 
сто па ла (или ле ва ру ка за де сну но гу), без ика квог ра ста вље ња из ме ђу јед не ру ке и јед не 
но ге. Ђор ђе Пе тро вић, Рěчникъ за ко на, уред ба, уред бе ны про пи са и пра ви ла из да ны у 
Кнја же ству Ср біи одъ 1827. до по ло ви не 1854. го ди не, Бе о град, 1856, стр. 212, 215.
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ни јед ну ве шти цу, вра ти се у То по лу“.30) На Ка ра ђор ђев на лог, као 
ве шти це, уби је не су и Па у на, же на Па вла Стан ко ви ћа из Жа ба ра, 
та ко што су је при ве за ли за ра жањ и жи ву пе кли док ни је са свим 
из го ре ла; и ма ће ха ње го вог бу љу ба ше Пе тра Јо ки ћа ко ју су но же-
ви ма исе кли на ко ма де.31) За Ка ра ђор ђе вог зе та, Ан то ни ја Пља ки-
ћа, по зна тог по кр во лоч но сти, при ча ло се да је уби јао љу де и же не 
за ко је се сум ња ло да ве шти ча ре, а јед ну ба бу је, као ве шти цу, жи ву 
ис пе као усред Ка ра нов ца. У ње го вој за о став шти ни про на ђе но је 
Ка ра ђор ђе во пи смо, пи са но 1811. го ди не, у ко ме му Вожд одо бра-
ва по сту пак исле ђи ва ња ве шти ца и вра ча ра.32) На ве де ни при ме ри 
упра во по ка зу ју рас ко рак жи вот не прак се и прав не ре гу ла ти ве, ко-
јом Ка ра ђор ђе про пи су је (чла ном 31.) да се на исти на чин, ка ко 
су по сту па ли са ве шти ца ма, ка зне сви они ко ји су их уби ја ли или 
му чи ли.33)

У пра ви лу 21. Ан кир ског по ме сног са бо ра из 314. го ди не 
сто ји: „Же не, ко је су се блу до чин ству ода ле, па уби ја ју за ме так у 
утро би, или се ба ве пра вље њем ли је ко ва, ко ји га мо гу уни шти ти, 
пре ђа шња јед на на ред ба од лу чу је до кра ја жи во та; у то ме се у оп-
ће сле ди. Ми пак, у на мје ри да бу де мо чо вје ко љуб ни ји у ово ме, 
на ре ђу је мо, да та кве из др же де сет го ди на ка ја ња, по што при је ђу 
уста но вље не ступ ње“.34) Овим пра ви лом се, зна чи, при ли ком ка-
жња ва ња из јед на ча ва ју че до мор ке и ве шти це. Ме ђу тим, пра ви ло 
2. ко је је са ста вио Ма ти ја Вла стар, по од но сном из вор ном пра ви лу 
Јо ва на По сни ка, пре ци зни је об ја шња ва став пра во слав не цр кве о 
овој вр сти кри вич ног де ла: „Оне, ко ји се ба ве га та њем и вра ча њем, 
бо жан стве ни Ва си ли је под вр га ва у свом 65. пра ви лу ка зни убиј ца, 
ко ја тра је два де сет го ди на, исто та ко у 83. пра ви лу оне ко ји вје ру ју 
вра ча ра ма, или про сто на ги њу на њи хо ву стра ну... А Јо ван По сник, 
за оне ко ји се ба ве га та њем и вра ча њем, скра тио је на три го ди не 
по ка ја ње, ако се по ка же да они усрд но сва ки дан по сте и за до во-

30) Дра го слав Стра ња ко вић, Ка ра ђор ђе, стр. 85.

31) Вук С. Ка ра џић, Гра ђа за срп ску исто ри ју на ше га вре ме на, стр. 213.

32) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди, стр. 549.

33) Ју сти ни ја нов Ко декс (IX, 18., 3.) про пи су је да се ве шти це тре ба ју спа ли ти на ло ма чи, 
а Про хи рон (XXXIX, 20.) да им се од се ку гла ве. Због ве ли ког бро ја од ред би, по све ће-
них овом пи та њу, у Вла ста ре вој Син таг ми (С. С., М-2.), Ду шан у свом за ко ни ку са мо 
пред ви ђа у чла ну 20. ка жња ва ње за спа љи ва ње ле ша то бо жњег ву ко дла ка и у чла ну 109. 
ка жња ва ње „по за ко ну све тих ота ца“ оп ту же не код ко је је про на ђен не ки отров, елик сир 
или по себ не тра ве за вра ча ње. Алек сан дар Со ло вјев, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на 
1349. и 1354. го ди не, Бе о град, 1980, стр. 266-267.

34) Ово пра ви ло по но вље но је у 91. пра ви лу Трул ског V-VI ва се љен ског са бо ра. Ни ко дим 
Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма II, стр. 22; Ни ко дим Ми лаш, Пра-
ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма I, Бе о град-Ши бе ник, 2004, стр. 579.
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ља ва ју се сва ки дан по сли је де ве то га ча са са мо су хом и отвр длом 
ићом, при то ме сва ки дан по ла жу дви је сто ти не и пе де сет ме та ни ја, 
до ди ру ју ћи по бо жно че лом сво јим зе мљу. Овој ис тој ка зни под вр-
га ва и же не, ко је при ре ђу ју амај ли је и ба ве се са вра ча њем“.35) Ка ко 
је ра ни је на по ме ну то, об ја шње ње за бла же ка жња ва ње, ко је уста-
но вља ва Јо ван По сник, огле да се у то ме да он за раз ли ку од пра ви-
ла ва се љен ских и по ме сних са бо ра и пра ви ла дру гих све тих ота ца 
узи ма у об зир пост, бде ње и ме та ни је као раз ло ге за скра ћи ва ње 
вре ме на ка ја ња до тич них гре шни ца.36)

За раз ли ку од Ка ра ђор ђа, Ми лош ни је ве ро вао у ве шти це, и 
не зна се ни за је дан слу чај да је сам ишао у ис тра гу или ко га слао. 
На про тив, за бра њи вао је да се же не и му шкар ци го не по се ли ма и 
на зи ва ју ве шти ца ма, а оне ко ји би то ра ди ли стро го је ка жња вао. 
Та ко је кне зу Пе тру Об ра до ви ћу из Ро га чи це, ко ји му је ја вљао о 
не ких 15 ве шти ца у се лу Ја кљу, од го во рио: „А за ве шти це и ве шцо-
ве нек не лу ду је кнез Пе тар, јер то га не ма, ни ти мо же би ти“. До пи-
си у ве зи ве шти ца и Ми ло ше ве за бра не нај ви ше се сре ћу у ак ти ма 
Кне же ве кан це ла ри је за пе ри од 1822-1824. го ди не.37)

Ме ђу тим, и по ред ове за бра не де ша ва ло се да на род ка зни ве-
шти цу. По ка зи ва њу Ђор ђе ви ћа, у на шем на ро ду је био чест оби чај 
да на Ђур ђев дан же не чи ни ли це, пот пу но го ле, оби ла зе око ту ђих 
то ро ва и вра ча ју да све мле ко од ту ђе сто ке пре ђе њи ма, а вла сни-
ци ма сто ке да не оста не ни ма ло. Јед ну та кву чи ни ли цу ухва ти ли 
су у Не го тин ској Кра ји ни се ља ци „ве за ли је, те је пре да ни ла она ко 
ка ко је но ћу ишла“.38) Овај при мер по ка зу је да пре ма оби ча ји ма из 
Ми ло ше вог вре ме на, ка жња ва ње ве шти ца ни је би ло стро го као ра-
ни је, а о то ме све до чи и је дан од го вор из ша бач ког кра ја ко ји је за-
бе ле жио Бо ги шић: „Де вој ка, ко ја је ро ди ла ко пи ле, ка зни се ова ко: 
за ши је се у вре ћу, па се ба ци у ри је ку; или: ра срг не се ко њи ма, или 
раш че ре чи. Овог оби ча ја да нас не ма. Вје шти ца се спа љу је. Та ко ђе 
оби чај не жи ви“.39)

И по окон ча њу ра то ва ња са Тур ци ма, срп ско дру штво жи ве ло 
је др же ћи се сво јих оби ча ја, иако су, не ке од њих, вре ме и но во на-
ста ли од но си пре ва зи ла зи ли. „На по чет ку сво је вла да ви не Ми лош 

35) Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма II, стр. 502.

36) Ви де ти фу сно ту 13.

37) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Гра ђа за срп ске на род не оби ча је из вре ме на пр ве вла де кне за Ми-
ло ша, књи га I, стр. 393-396.

38) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, „Се ло као суд у на шем на род ном оби чај ном пра ву“, стр. 278.

39) Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 
526.
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је из бе га вао да да за ко не, уве рен да је за ис ко ре ња ва ње пре сту па 
до вољ на ре пре си ја“, пи сао је Ми ха и ло Га ври ло вић.40) Ме ђу тим, 
већ у свом „На ста вле ни ју Му се ли ми ма и на хи ским кне зо ви ма“ из 
1815. го ди не Ми лош про пи су је: „Ако се гди на ђе у На хи ји, да де-
во и ка ро ди с ким ко пи ле и не уда ви га, то да има онај чо век да ти 
500 гро ша гло бе за та ко во де ло а де во и ка не ка ра ни де те; ако ли се 
слу чи да де во и ка уда ви де те, то да има пла ти ти, и чо век 500 гро ша, 
та ко ђер и де во јач ка ку ћа да има пла ти ти 500 гро ша гло бе што се 
усу ди ла уда ви ти де те; акое мо мак бе ћар да мо ра узе ти Де во и ку“.41) 
Да кле, за раз ли ку од Ка ра ђор ђа ко ји у слу ча ју че до мор ства про пи-
су је смрт ну ка зну, Ми лош из да је на ред бу о пла ћа њу нов ча не ка зне.

У уред би из 1818. го ди не, чи је је по је ди не од ред бе кнез Ми-
лош че сто по на вљао, мо гу се уочи ти ме ре про пи са не у ци љу спре-
ча ва ња че до мор ства: „За пре шча ва се сва ко му оцу и ма те ри же ни ка 
и де вој ке, да не би при ну ди ли де вој ку за мом ка по ћи, ко га она не 
љу би рав но и мом ку за љу бље ну де вој ку не за бра ни ти узе ти, за што 
из ова квих про тив но сти мно га зла сле ду ју, мом ком и де вој ком и 
овим на чи ном на зи ва се отац и ма ти сво је де це убиј це“.42) Ка ко ис-
ти че Ђор ђе вић: „За све вре ме Ми ло ше ве вла де на и ла зи се на низ 
до пи са, на ред би и ка зни што их је Ми лош чи нио да би ис ко ре нио 
не ке зло у по тре бе и вар вар ства ко ја су чи ње на док се брак не за-
кљу чи, али ни је мно го вре де ло, на род се др жао сво га“.43)

Ве ли ки број суд ских пре су да по ка зу је да је че до мор ство би-
ло јед на од нај те жих кри ми нал них рад њи ко ја је тих де це ни ја чи-
ње на у Ср би ји. Ин те ре сант но је из дво ји ти две пре су де из 1822. 
го ди не. У Ја буч ју је 13. апри ла са ста вљен за пи сник о ис пи ти ва-
њу Ру жи це („де то у би це“), ко ја је оста ла труд на са сво јим ро ђа ком. 
Због род бин ских ве за ни је мо гла да се уда за оца свог де те та, па су 
је уда ли за Ми а и ла Или ћа. Без об зи ра што му жу ни је са оп шти ла 
да је труд на, он је био спре ман да при хва ти де те, али ни то ни је 

40) Ми ха и ло Га ври ло вић, Ми лош Обре но вић, књи га II, Бе о град, 1909, стр. 476.

41) То ма 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. до 1865., стр. 42.

42) Уред ба из 1818. го ди не, исто та ко, за бра њу је и про да ју де вој ке (да се за ви ше од 25 
гро ша не сме ни да ти ни узе ти); под прет њом смрт не ка зне за бра њу је от ми цу де во ја ка; 
стро го се за бра њу је и до бе га ва ње де вој ке без про сид бе и под ме та ње ла жног мла до же-
ње, а огра ни чен је и из нос свад бе них по кло на. Ове ме ре Ми лош је по о штрио уред ба ма 
из 1820., 1834. и 1835. го ди не, а за ни мљи во је да је и Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић по но вио 
не ка од ових Ми ло ше вих пра ви ла у свом ре ше њу о за бра ни да ва ња би ло ка квог да ра од 
стра не мла до же ње (Ми лош је огра ни чио из нос да ра, а Алек сан дар за бра њу је да ри ва ње) 
из 1849. го ди не и за кон ском пра ви лу о „уце њи ва њу де во ја ка при про сит би и удад би“ из 
1852. го ди не. Ibid., стр. 44, 51, 91, 99, 208, 287.

43) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Гра ђа за срп ске на род не оби ча је из вре ме на пр ве вла де кне за Ми-
ло ша, књи га I, стр. 454.
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спре чи ло Ру жи цу да по сле по ро ђа ја за ко па де те у ров. До до но ше-
ња пре су де Ру жи ца је оста ла у за тво ру. За раз ли ку од прет ход ног 
слу ча ја, у Ва ље ву је 28. ок то бра са слу ша на Ма ри ја („че до у би ца“), 
ко ја по што је има ла од но се са дво ји цом ни са ма ни је би ла си гур-
на са ким је оста ла у дру гом ста њу. По ре ше њу Ве ли ког на род ног 
су да у Кра гу јев цу 7. но вем бра Ма ри ја се осу ђу је на смрт ну ка зну, 
за то што је два ме се ца ра ни је ро ди ла му шко де те и уда ви ла га.44) То 
ста ње обе ле жа ва Ми лош ре чи ма у ко ји ма пре ко ре ва на род што се, 
и по ред свих упо зо ре ња вла сти и цр кве, блуд умно жа ва, а на род се 
и по ред стро гих ка зни не по пра вља. Још и го ре, на ста вља срп ски 
за ко но да вац ова ко: „блу до дје и це плод сво е га пре сту пле ни ја раз ли-
чи тим на чи ном мо ре, и без сва ког со жа ле ни ја ско то ви ма да га по је-
ду, ба ца ју, или под зе мљу са кри ти ста ра ју се, да би со тим, ка ко се 
прав да ју, плод свој пред свје том са кри ле“.45)

Да би ова ква бо го мр ска де ла ис ко ре нио или ба рем ума њио, 
Ми лош је ју на 1827. го ди не из дао ве о ма де таљ но „об ја вле ни је“ и 
упут ство на ро ду и на хиј ским кне зо ви ма о по ступ ци ма ко је тре ба 
пред у зе ти у ве зи ван брач не де це и че до мор ства: да ће сва ка пре-
ступ ни ца сло бод на би ти ако сво је де те са чу ва и от хра ни; да онај 
ко ји је згре шио са том же ном мо ра за де те да пла ти тро шак; да, 
ка да се у не ком се лу на ђе труд на де вој ка или удо ви ца, од мах бу ду 
оба ве ште ни се о ски кмет и на хиј ски кнез ко ји ће на ћи не ку ста ри цу 
да чу ва труд ну же ну да не по ба ци, а од мах по ро ђе њу де те та и дој-
ки њу ко ја ће на се бе пре у зе ти бри гу о но во ро ђен че ту, све о тро шку 
на хиј ског ма ги стра та. Ако би се де си ло да до че до мор ства ипак до-
ђе, уби ца „овог бо жи јег ство ре ња“ и сва ки са у че сник у то ме би ће 
пре дат су ду где ће се нај стро жи је ка зни ти по „за ко ни ма гра ждан-
ским“.46) По себ ну за ни мљи вост пред ста вља Ми ло ше во стро го пре-
ко ре ва ње ро ди те ља, на ко је ба ца кри ви цу што сво ју де цу не чу ва ју 
од блу да, и за кљу чу је да сав тај блуд и грех на ста је оту да што „ро-
ди те љи си но ве и кће ри сво је на вре ме не же не и не уда ју“. И што 
се мла ди ћи те шко же не без знат ног тро шка ко је ро ди те љи за сво је 
кће ри од зе то ва тра же.47)

44) Об рад Га ври ло вић, Ва љев ски окру жни суд 1815-1865. го ди не, Бе о град, 1973, стр. 227-
228 (бр. 86.), стр. 233-237 (бр. 294. и бр. 302.).

45) Алек са С. Јо ва но вић, При но сци за исто ри ју ста рог срп ског пра ва, стр. 90.

46) Ка ко об ја шња ва Жи ва но вић, „нај стро жа ка зна“ је би ла те ле сна ка зна ко ја се у по чет ку 
из вр ша ва ла шта пом, а од 1831. го ди не би че ви ма (кам џи ја ма), ка да је Ми лош ка зну же не 
са 50 шта по ва, из ре че ну од стра не Ве ли ког на род ног су да, за ме нио са 100 кам џи ја. То ма 
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. до 1865., стр. 444.

47) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, „При ло зи за исто ри ју од 1810-1827. го ди не“, Спо ме ник, Бе о град, 
бр. 17/1892, стр. 19-20.
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По сту па ју ћи по овој уред би, Ве ли ки на род ни суд је 13. ју на 
1828. го ди не из ре као ка зну од 50 ба ти на Ан ђе ли ји и Сте па ни ји, 
мај ка ма че до мор ки Го спа ве и Са ре: „Бу ду ћи ма те ре сво ју дје цу не 
чу ва ју, ни ти на та ко ву по зор ству ју, ко је сваг да ви ше што на сво јој 
дје ци при мје ти ти мо гу, не го њи хо ви от це ви, ко ји, за ни ма ју ћи се 
пољ ским ра дом као го сти сво је ку ће на зва ти се мо гу; за то и ни су 
у са сто ја ни ју та ко до бро на сво ју де цу по зор ство ва ти ка ко ма те ре. 
Оне без сва ког сум ње ни ја на сво јим кће ри ма кад су труд не, кад ли 
пак ни су, по зна ти мо гу; и да им се оне по ви ду ме сеч ног чи шче ни-
ја њи(х)овог, укри ти и за та ја ти не мо гу. То свак зна де, и кад се већ 
пре ко свег ма тер њег ста ра ни ја и чу ва ња кће ри сво је, опет не срећ-
ни слу чај до го ди, и она за труд ни, а ма те ре не ће сво јим мје сна тим 
кме то ви ма или свја шче ни ци ма да ја вља ју; не го још за укри ти та-
ко ви гр јех кће ри сво је труд не пре да ју дру гим по ште ним љу ди ма, а 
блу до дје је укри ва ју, - то су та ко ве ма те ре кри ве“.48) Ми лош је уред-
бом из 1827. го ди не про пи сао ка жња ва ње са у че сни ка у из вр ше њу 
кри вич ног де ла че до мор ства и ова пре су да то упра во по твр ђу је.

Ка ко је ра ни је на по ме ну то, у Ср би ји се за вре ме Пр вог устан-
ка, пре до но ше ња Ка ра ђор ђе вог за ко ни ка, по угле ду на тур ско за-
ко но дав ство, на пла ћи ва ла гло ба од де вој ке ко ја ро ди ван брач но де-
те. Уред бом из 1827. го ди не ис так ну то је да ће гло бу од 500 гро ша 
пла ти ти оно се ло у ко ме се ван брач но де те не са чу ва.49) Да кле, за 
раз ли ку од ра ни јег пе ри о да, у вре ме Ми ло ша гло ба се на пла ћи ва ла 
са мо у слу ча ју ка да де вој ка ро ди мр тво де те, а за то је ко лек тив но 
од го ва ра ло це ло се ло. Ов де је бит но ис та ћи чи ње ни цу да је Ми лош 
у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма про пи си вао раз ли чи те ка зне 
за че до мор ке. Пр во је 1815. го ди не про пи сао да ако де вој ка ро ди 
ван брач но де те и не уби је га отац де те та мо ра да пла ти гло бу од 
500 гро ша, али ако уби је де те гло бу су у истом из но су мо ра ли да 
пла те и отац ван брач ног де те та и отац че до мор ке. За тим је у крат-
ком вре мен ском пе ри о ду од го ди ну да на 1822. го ди не (без по себ но 
сро че ног за кон ског пра ви ла), по Ми ло ше вом одо бре њу, не ко ли ко 
че до мор ки ка жње но смрт ном ка зном. Да би ова уред ба из 1827. 
го ди не у ства ри пред ста вља ла на до град њу ра ни је до не тог пра ви ла 
из 1815. го ди не.

Пре су да од 11. ју ла 1827. го ди не у скла ду је са све три по ме-
ну те Ми ло ше ве уред бе ко је се од но се на ка жња ва ње че до мор ки. 
По жа ре вач ки ма ги страт је до нео од лу ку да се Сто ја на вра ти у ку ћу 
сво га мом ка Ми ло ва на до по ро ђа ја де те та ко је је би ло плод њи хо-

48) Алек са С. Јо ва но вић, При но сци за исто ри ју ста рог срп ског пра ва, стр. 92 (бр. 328.).

49) То ма 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. до 1865., стр. 449.
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ве блуд не љу ба ви. При том, за по ве да се се о ском кне зу да про на ђе 
не ку „бо го бо ја жљи ву“ ста ри цу ко ја ће па зи ти Сто ја ну до по ро ђа ја. 
Ка да се ро ди, де те тре ба да кр сте по за ко ну, а Ми ло ва ну и Сто ја-
ни, по што ни су род, суд на ла же да се вен ча ју. Уко ли ко Ми ло ван 
или ње гов отац Ђу ро не же ле да при ме Сто ја ну суд до зво ља ва мо-
гућ ност да она мо же оста ти код сво је ку ће, уз услов да се про на ђе 
ста ри ца ко ја ће је па зи ти. Де сет да на по сле по ро ђа ја се о ски кнез 
тре ба да до ве де Сто ја ну са де те том и ста ри цу у суд да би им Ђу ра 
Ми ло ва нов отац ис пла тио 500 гро ша.50) Пр во, пре су да је у скла ду 
са уред бом из 1827. го ди не: Сто ја на ни је ка жње на за блуд и че до-
мор ство (сва ка ће пре ступ ни ца сло бод на би ти ако сво је де те са-
чу ва и от хра ни), на ре ђе но је да се о ски кнез на ђе ста ри цу да чу ва 
Сто ја ну да не по ба ци, али ако ко јим слу ча јем Ми ло ван или ње гов 
отац Ђу ра не при ме Сто ја ну да оста не до по ро ђа ја у њи хо вој ку ћи, 
мо ра ју да ис пла те 500 гро ша (онај ко је згре шио са же ном мо ра за 
де те да пла ти тро шак). Дру го, пре су да је у скла ду са уред бом из 
1818. го ди не: до зво ља ва се мо гућ ност да Ми ло ван, од но сно ње гов 
отац Ђу ра, не при ме Сто ја ну у сво ју ку ћу (ро ди те љи не сме ју да 
при ну де сво ју де цу да се узму са оним ко га не во ле). Ко нач но, пре-
су да је у скла ду са „На ста вле ни јем Му се ли ми ма и на хи ским кне-
зо ви ма“ из 1815. го ди не: суд од лу чу је да Ми ло ван и Сто ја на тре ба 
да се вен ча ју (ако је мо мак бе ћар мо ра да узме де вој ку) и про пи су је 
из нос од 500 гро ша уко ли ко се то не де си (ако де вој ка ро ди са не-
ким ко пи ле и не уда ви га, отац ван брач ног де те та мо ра да пла ти 
500 гро ша гло бе, а де вој ка не ка од хра ни де те).

За раз лу ку од прет ход не пре су де ко јом је суд ус пео да пред-
ло же ним ме ра ма спре чи че до мор ство у сле де ћих не ко ли ко пре су да 
мо гу се са мо уочи ти ка зне из ри ца не че до мор ка ма. Ве ли ки на род ни 
суд је 27. ав гу ста 1831. го ди не до ста вио Ва љев ском окру жном су ду 
ре ше ње о ка зни за уби ство де те та. На и ме, у Цр ве ној Ја бу ци је Ма-
ри ја, по што је „љу бо де ја ние“ има ла са Ма рин ком Ва си ље ви ћем, 
ро ди ла жен ско де те и уда ви ла га. Од лу че но је да се Ма ри ја ка зни 
са 50 кам џи ја, а Ма рин ко са 50 шта па и ако се до та да ни је оже-
нио, да узме Ма ри ју се би за же ну.51) Кнез Ми лош је 30. ма ја 1834. 
го ди не одо брио пре су ду Ве ли ког на род ног су да по ко јој су би ли 
оп ту же ни: Ана за че до мор ство, ње на мај ка Ру жи ца за по ма га ње у 
из вр ше њу кри вич ног де ла че до мор ства и Ни ко ла, ко ји је пре кр шио 
за кон ску за бра ну да се са род би ном не сме упу шта ти у љу бав не ве-

50) Сте ван Мак си мо вић, Су ђе ња у Кне же ви ни Ср би ји пре пи са них за ко ни ка из ар хи ве По-
жа ре вач ког ма ги стра та, По жа ре вац, 1898, стр. 109 (бр. 605.).

51) Об рад Га ври ло вић, Ва љев ски окру жни суд 1815-1865. го ди не, стр. 257, 260-261 (бр. 
1948.).
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зе. Из блуд не ве зе са сво јим ро ђа ком Ни ко лом Ана је ро ди ла жен ско 
де те, ко је је уби ла та ко што га је уда ви ла, ста вив ши му но гу за врат. 
Ка да је ње на мај ка Ру жи ца ви де ла мр тво де те на зе мљи узе ла га је 
и ба ци ла сви ња ма да га по је ду. Ани је из ре че на ка зна пе то го ди шње 
ро би је и 100 кам џи ја (50 кам џи ја на по чет ку, а 50 кам џи ја на кра-
ју ро би је), ње ној мај ци Ру жи ци да се уда ри 60 кам џи ја, а Ни ко ли 
по ла го ди не ро би је и 50 шта па.52) Ве ли ки на род ни суд је 12. мар та 
1838. го ди не по твр дио пре су ду Ва љев ског окру жног су да ко јом се 
ка жња ва ју: Ђур ђа за че до мор ство, да вље њем тек ро ђе ног де те та, 
дво го ди шњом ро би јом и 60 кам џи ја (30 кам џи ја на по чет ку, а 30 
кам џи ја на кра ју ро би је) и њен „љу бо чи нац“ Или ја Ста но је вић за 
блуд са 50 уда ра ца шта пом и оба ве зом ис пла те нов ча не ка зне Ђур-
ђи у из но су од 200 гро ша.53) Апе ла ци о ни суд је 6. ма ја 1839. го ди не 
пре и на чио пре су ду Ва љев ског окру жног су да за уби ство ван брач но 
ро ђе ног де те та. Пе ла ди ја и Ђу ри ца Ва си ље вић из блуд не ве зе до-
би ли су де те. Ме ђу тим, на на го вор сво је мај ке Ми ли це Пе ла ди ја је 
де те уда ви ла ста вив ши му но гу за врат, а отац Пе ла ди јин Сте фан 
Илијћ је уда вље но де те сви ња ма ба цио. Пр во сте пе ни суд је Сте фа-
на ка знио са 5 ме се ци, Ми ли цу са 6 ме се ци, Пе ла ди ју са 3 ме се ца 
и Ђу ри цу са ме сец да на ро би је; при том Сте фа ну да се на сва ка 2 
ме се ца уда ри по 25 шта па, Ми ли ци 25 кам џи ја, Пе ла ди ји 25 кам-
џи ја на по чет ку и 25 кам џи ја на кра ју ро би је, а Ђу ри ци 25 шта па. 
Апе ла ци о ни суд је Ми ли чи ну ка зну по о штрио на го ди ну да на ро-
би је (сва ка три ме се ца да при ми по 25 кам џи ја), Пе ла ди ји ну ка зну 
по о штрио на го ди ну да на ро би је (оста ло је да два пу та при ми по 
25 кам џи ја), Сте фа ну уки нуо ка зну за тво ра и сма њио број уда ра ца 
шта пом на 25, док је Ђу ри цу осло бо дио од го вор но сти за то што он 
у че до мор ству ни је уче ство вао, а Пе ла ди ју хо ће да оже ни.54) Ђу ри-
ца је ве ро ват но же лео да оже ни Пе ла ди ју за то што је во лео, али мо-
жда још ви ше због то га што се она по ка за ла као спо соб на да ра ђа.

Код Ђор ђе ви ћа на ла зи мо по да так да је 1844. го ди не, Сре тен 
Л. По по вић за бе ле жио слу чај из руд нич ког окру га ка да су пред суд 
из ве ли де вој ку ко ја је ро ди ла и уда ви ла де те. Би ла је мла да и ле па, 
и су ди ја ма је би ло жао да је осу де, „да не про пад не кад оде на ро-
би ју и за дру штво оста не на ве ки из гу бље на“. А он да се на ђе не ки 
мо мак, пан дур, и из ја ви да хо ће да се њо ме оже ни, и пу сте је без 
ика кве ка зне. Да кле, та ква пре ступ ни ца се чак и по сле из вр ше ног 
че до мор ства „до бро уда ла“, што овај аутор об ја шња ва чи ње ни цом 

52) Ibid., стр. 257, 266-268 (бр. 1480.).

53) Ibid., стр. 285 (бр. 264.).

54) Об рад Га ври ло вић, Ва љев ски окру жни суд 1815-1865. го ди не, стр. 292-293 (бр. 446, 
684.).
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да је она по ка за ла да је спо соб на да ис пу ни јед ну од, по на род-
ном ми шље њу, нај бит ни јих функ ци ја брач не за јед ни це, од но сно, 
да има по род.55)

Ми лош је 12. ма ја 1828. го ди не из дао на ред бу на хиј ским су-
до ви ма у ко јој сто ји: „да се жен ска ли ца за учи ње ну кри ви цу не 
хап се, не го да их до ре ше ња суд ског о кри ви ци код ва ро шког кне за 
или па ро ха др же, да се са мо оне же не ухап се, ко је су уби це, али 
не за јед но са љу ди ма; и стро го се за пре ћу је свим ма ги стра ти ма, 
да крив це и по до зри ве љу де не при ну ђу ју ба ти на ма и му че њем да 
кри ви цу сво ју при зна ду, не го да их ис пи ти ва њем и ре чи ма до ве ду 
дон де, док сво ју кри ви цу не при зна ду“.56)

До кра ја сво је пр ве вла да ви не Ми лош је из дао још јед но за-
кон ско пра ви ло, ко је је од зна ча ја за са зна ње ка ко су се ка жња ва ле 
же не у то вре ме у Ср би ји. У ре ше њу из 1837. го ди не сто ји: „да се 
над же на ма ни кад не из вр шу је смрт на ка зна пу ца њем из пу ша ка, 
да се оруж је над же на ма, не обез до сто ја ва, и да се при ре ша ва њу, 
ка ко ће се ка зни ти уби ство, па зи увек на род уби ства, те да се над 
уби ца ма увек из вр шу је смрт на ка зна на онај на чин, на ко ји су га и 
они из вр ши ли, те да се уби ца ма рав на смрт дик ти ра“.57) У вре ме 
Ка ра ђор ђе ве вла да ви не смрт на ка зна, ко ја се же ни из ри ца ла за из-
вр ше но че до мор ство, вр ши ла се ве ша њем и стре ља њем. При том, 
Ка ра ђор ђе је у свом Де ло вод ном про то ко лу (бр. 602.) про пи сао да 
ће се смрт на ка зна из вр ша ва ти јав но та ко „да му ње го ву сен тен ци-
ју очи та ју пред на ро дом, да ње го ва де ла по ка жу, ка ко је зло ра дио 
и шта је до че као“.58) Као што се ви ди, циљ ка зне је био да за стра ши 
оку пље ни на род. У вре мен ском пе ри о ду од по чет ка Дру гог устан-
ка до до но ше ња овог Ми ло ше вог ре ше ња осу ђе ни на смрт ну ка зну 
та ко ђе су би ли обе ше ни.59) Ме ђу тим, по што је Ми лош у слу ча ју 

55) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, Бе о град, 1923, стр. 67.

56) Пет го ди на ка сни је по на вља исту на ред бу про пи су ју ћи де таљ ни је ду жно сти чла но ва на-
хиј ских су до ва. То ма 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. до 1865., стр. 69, 83-85.

57) Два де сет го ди на ка сни је 1858. го ди не до не то је ре ше ње о на чи ну из вр ше ња смрт не ка-
зне у ко ме сто ји да се осу ђе ни на смрт ну ка зну уби ја из пу шке, а те ло од мах у зе мљу за-
ко па ва. Ово ука зу је на чи ње ни цу да су се од тог вре мен ског пе ри о да же не мо гле уби ја ти 
пу шком уко ли ко су би ле осу ђе не на смрт ну ка зну. Ibid., стр. 113, 328.

58) Иван Сто ја но вић, Дěловодный про то ко лъ одъ 1812. Ма ія 21. до 1813. Ав гу ста 5. Ка ра-
Ђор ђа Пе тро ви ћа, вър’ов но гъ во жда и го спо да ра на ро да срб ско гъ, Бе о град, 1848, стр. 
20.

59) Ово по твр ђу је и Бо ги шић, ко ме су на пи та ње ка ко се вр ши ла смрт на ка зна љу ди из 
Зе му на од го во ри ли: ве ша њем. Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих 
кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 535; У уред би о же нид би од 7. ју ла 1820. го ди не са оп шта-
ва се име јед ног от ми ча ра де вој ке, ко ји је „обе шен на оглед на ро ду“. То ма 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. до 1865., стр. 51.
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че до мор ства пр во про пи сао нов ча ну ка зну, па 1822. го ди не (у вре-
мен ском пе ри о ду од го ди ну да на) смрт ну ка зну, ова ка зна вр ше на 
ве ша њем че до мор ки се са мо мо же ве за ти за тај вре мен ски пе ри од. 
На кон то га, све до до но ше ња ре ше ња из 1837. го ди не суд ске пре су-
де и оби чај но пра во по ка зу ју да су че до мор ке ка жња ва не шта пом, 
кам џи јом (би чем) или ка зном за тво ра.60) Ре ше њем из 1837. го ди не 
утвр ђе но је, да кле, да се онај ко ји је осу ђен на смрт за ка кво уби-
ство, истим на чи ном уби је ко јим га је из вр шио, али да се же не не 
уби ја ју из пу ша ка ве ро ват но из раз ло га да се пра ви ло ускла ди са 
ду хом оног вре ме на. Ипак, осим овог из у зет ка (да се же не не уби-
ја ју из пу ша ка) и за же не је ва жи ло ре дов но пра ви ло да се уби ја-
ју на исти на чин на ко ји су из вр ши ле уби ство. Пет го ди на ра ни је, 
Ве ли ки на род ни суд је 14. ав гу ста 1832. го ди не из ре као да се јед на 
же на, ко ја је му жу на спа ва њу се ки ром од се кла гла ву, уби је на исти 
на чин и на ко ло бли зу пу та за углед на ро ду по ста ви до „рас па да-
ња“.61) Ме ђу тим, да се ни је увек по сту па ло у скла ду са ре ше њем из 
1837. го ди не све до чи слу чај ко ји је пре су ђен 17. ју на 1842. го ди не 
пред По жа ре вач ким ма ги стра том. Стој ка је по сле пет на ест го ди на 
бра ка, у ко ме је ро ди ла че тво ро де це, уби ла сво га му жа Мо ми ра 
Ра до ва но ви ћа се ки ром у гла ву. Три пу та су је ис пи ти ва ли: пр ви пут 
је при зна ла, дру ги пут је окри ви ла не ког Ми ли ју Ата на ско ви ћа, а 
тре ћи пут је по но ви ла при зна ње уз из ја ву да је труд на. Суд је на кон 
пре гле да уста но вио да ла же за труд но ћу. Уби ство је прав да ла ти ме 
да је по кој ни муж ту као и из ку ће те рао, а на кон из вр ше ног уби-
ства је по ку ша ла да га при кри је та ко што је пр во Мо ми ро ву гла ву 
за па ли ла, у на ди да ће суд по ми сли ти да се сам за па лио, а по том је 
те ло у ја му ба ци ла, па оти шла код ком ши је да пре но ћи под из го во-
ром да Мо ми ра не ма и да је њу страх да оста не са ма са де цом. Суд 
је ре шио да се Стој ка јав но, пред оку пље ним на ро дом, из ван се ла 
се ки ром у гла ву уби је, а те ло ње но да се од мах на истом ме сту за-
ко па. Апе ла ци о ни суд је пре су ду одо брио с тим да се у ра сто ја њу 
од 40 ко ра ка од пу та ње но те ло на то чак ста ви и на ње му оста не 
за на ук дру ги ма док се не рас пад не. Ова пре су да апе ла ци о ног су да 
убла же на је од лу ком кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа да се Стој ка не 
уби је се ки ром не го пу шком, а у оста лом да се по пре су ди по сту-
пи.62) Да кле, смрт на ка зна за же не из вр ша ва на пу ца њем из пу шке 
оста ла је у суд ској прак си без об зи ра на то што је Ми лош за бра нио.

60) Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 526.

61) То ма 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. до 1865., стр. 434.

62) Сте ван Мак си мо вић, Су ђе ња у Кне же ви ни Ср би ји пре пи са них за ко ни ка из ар хи ве По-
жа ре вач ког ма ги стра та, стр. 155-159 (бр. 374, 368, 645).
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***

У Ка ра ђор ђе вој Ср би ји рат но ста ње ни је пру жа ло мно го 
мо гућ но сти да се оскуд ни за кон ски про пи си по шту ју и до след но 
спро во де. У Ми ло ше вој Ср би ји, пак, од ко је је не по сред на рат на 
опа сност би ла успе шно от кло ње на, са озбиљ но шћу и стро го шћу 
при сту пи ло се ре гу ли са њу дру штве ног жи во та. Ме ђу тим, ко ли ко 
су у Ср би ји у пр вој по ло ви ни XIX ве ка не до ста ја ла за кон ска пра-
ви ла ле по по ка зу је увод ни део Уред бе од  21. ју на 1852. го ди не у 
ко ме сто ји: „Књаз је по све стра ном ра су ђи ва њу и по са слу ша њу 
о то ме мње ни ја Со вје та со гла сно с овим за до бро на шао рје ши ти 
да су ди је у оним слу ча е ви ма, за ко је про пи са ни за кон ил` Уред ба 
ка зни тел ни не ма, да по здра вом ра зу му и со вје сти сво јој крив це 
осу ђу ју“.63) Да су су до ви та ко и по сту па ли, по ка зу ју на ве де не суд-
ске пре су де ко је се од но се на ка жња ва ње же на у слу ча је ви ма из вр-
ше ња кри вич ног де ла че до мор ства. „Здрав ра зум“ су ди ја упу ћи вао 
их је на при ме ну оби чај них пра ви ла, ко ји ма је био про жет чи тав 
дру штве ни жи вот. „Со вјест“ су ди ја, на осно ву ко је су осу ђи ва ли 
крив це, би ла је сва ка ко за сно ва на на мо рал ним прин ци пи ма сре ди-
не у ко јој су жи ве ли. Мо рал не ка те го ри је, би ле су тра ди ци о нал но 
скоп ча не са ре ли гиј ским по сту ла ти ма и по став ка ма. На и ме, ре ли-
гиј ска ве ро ва ња и уче ња на ла га ла су од ре ђе ни си стем ет нич ких 
нор ми, ко је су пред ста вља ле упут ство за сва ко днев но по на ша ње и 
од чи јег је ис пу ња ва ња за ви сио углед по је дин ца у ње го вом окру-
же њу. Ме ђу тим, иако је скуп мо рал них ка те го ри ја у мно го ме по чи-
вао на под ло зи ре ли гиј ског уче ња и ка нон ских дог ми, у про у ча ва-
њу вред но сти срп ског дру штва у пр вој по ло ви ни XIX ве ка не сме 
се пре не брег ну ти да су се оне ме ња ле под ути ца јем исто риј ских, 
дру штве них, кул тур них и ет нич ких про це са ко ји су има ли зна чај-
ни јег уде ла у фор ми ра њу и раз во ју од ре ђе не сре ди не.

Те жак пре ступ – че до мор ство на дра сти чан на чин по ка зу је 
ста ње ства ри у Ср би ји то га до ба: ла жни, дво стру ки мо рал сре ди не 
ко ја гле да кроз пр сте на блуд но по на ша ње, али оп ту жу је за труд не-
лу же ну или де вој ку, сра мот но је озна ча ва ју ћи као „ко пи љу шу“; 
су ро вост на ра ви и од су ство ми ло ср ђа и са жа ље ња. По ка нон ским 
пра ви ли ма, ван брач не мај ке ни су би ле осу ђи ва не због ро ђе ња ван-
брач ног де те та, не го због (ван брач ног) од но са ко ји је до то га до вео, 
док је евен ту ал но че до мор ство би ло без ре зер вно санк ци о ни са но 
као сва ко дру го уби ство. Иако је срп ски на род уби ство не же ље ног 

63) То ма 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. до 1865., стр. 283.
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де те та сма трао нео про сти вим гре хом и при ме њи вао од ре ђе не ме-
ха ни зме кон тро ле (дру штве не и ри ту ал не) ко ји су има ли за циљ да 
спре че че до мор ство, до овог (зло)де ла је до ла зи ло због не мо гућ но-
сти да се под не су све по сле ди це ко је је ро ђе ње ко пи ле та до но си ло 
са со бом. Пра во се ла да кон тро ли ше по на ша ње по је дин ца про из и-
ла зи ло је из уста но ве ко лек тив не кри вич не од го вор но сти (Ми лош 
је про пи сао ка зну од 500 гро ша ако се ло ко пи ле не са чу ва). Ка ко 
на во ди Ђор ђе вић, се ло је исту па ло као на род ни суд и ње го ве од-
лу ке би ле су че сто су ро ве. Се ло је че до мор ке: бој ко то ва ло, про го-
ни ло и уби ја ло (га ђа ли су их ка ме њем, ба ца ли у во ду, че ре че ли ко-
њи ма). Вред но ва ње пред брач ног од но са и ње го вих по сле ди ца се, 
фор мал но гле да ју ћи, по кла па ло код оби чај ног и ка нон ског пра ва, 
али се ло ни је хри шћан ски по сту па ло. Да би се то спре чи ло, Ка ра-
ђор ђе је до зво лио да без ка зне про ђе де вој ка ко ја је де те од ба ци ла, 
а пр ва ка зна ко ју је Ми лош про пи сао за че до мор ство би ла је нов-
ча на ка зна. Ме ђу тим, ка ко по ка зу је ве ли ки број суд ских пре су да, 
че до мор ство на тај на чин ни је ус пе ло да се су зби је. Ва жно је на по-
ме ну ти да су суд ске пре су де би ле у скла ду са за кон ским пра ви ли ма 
Пр вог и Дру гог устан ка: про та Ма те ја и Ми лош про пи са ли су да 
ће и ро ди те љи од го ва ра ти за ро ђе ње ко пи ле та, би ло да се то де си 
у бра ку (ако муж за др жи же ну мо ра ли су за то да му пла те и љу-
бав ник и же нин отац) или ван брач но (онај ко је згре шио са же ном 
мо рао је да пла ти тро шак). Су до ви су по што ва ли и Ми ло ше во пра-
ви ло да, ка да се у се лу на ђе труд на де вој ка, од мах бу ду оба ве ште ни 
се о ски кмет и на хиј ски кнез, ко ји ће про на ћи не ку ста ри цу да чу ва 
труд ну же ну да не по ба ци. Нај че шће из ри ца на ка зна че до мор ка ма 
би ла је кам џи ја (од 50 до 100), не ка да са мо стал но, а не ка да за јед но 
са ро би јом (од 1 до 5 го ди на). Ни је по мо гла ни смрт на ка зна, ко ју 
је пр во про пи сао Ка ра ђор ђе, а ка сни је је, по Ми ло ше вом одо бре-
њу, у крат ком вре мен ском пе ри о ду од го ди ну да на, ка жње но на тај 
на чин не ко ли ко че до мор ки, у ци љу за стра ши ва ња. За кон ска пра-
ви ла, оби ча ји, пра ви ла Пра во слав не цр кве и суд ске пре су де би ли 
су усме ре ни на пре вен ци ју че до мор ства и ти ме што су при мо ра-
ва ли оца ван брач ног де те та да оже ни де вој ку. Оштре ме ре вла сти 
и уко ри све штен ства да се срам ном и гре шном уби ја њу ма ле де це 
ста не на пут, ве о ма ре чи то го во ре о ве ли ком рас ко ра ку из ме ђу иде-
а ли зо ва не сли ке па три јар хал ног жи во та на срп ском се лу и муч не 
ствар но сти.

Ве шти це је Пра во слав на цр ква из јед на ча ва ла са уби ца ма, 
као и че до мор ке, а по оби чај ном пра ву ба ца не су у во ду, ка ме но-
ва не, се че не на ко ма де, ве зи ва не у квр гу и жи ве спа љи ва не. Ме ђу-
тим, ов де по сто ји рас ко рак из ме ђу ка нон ских и оби чај них пра ви ла, 
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с јед не стра не и за кон ских про пи са, с дру ге стра не. На и ме, Ка ра-
ђор ђе је на ре дио да се они ко ји уби ја ју или му че ве шти це ка зне на 
исти на чин, а пр ви је био ко ји ту на ред бу ни је по што вао у прак си. 
На жа лост, ни су са чу ва не суд ске пре су де ко је би по ка за ле ка ко су 
су до ви ка жња ва ли ве шти це.

Санк ци је ко је су пред ви ђа ла два прав на си сте ма-цр кве ни 
ка но ни и нор ме оби чај ног пра ва, ка да су у пи та њу кри вич на де-
ла че до мор ства и ве шти ча ре ња би ле су по сво јој су шти ни ско ро 
исто вет не. На и ме, и цр ква и се ло, као нај те жу ка зну за из гред ни-
це на ла га ли су из оп ште ње из за јед ни це. Основ не санк ци је ко је је 
Пра во слав на цр ква из ри ца ла про тив сво јих „по ср ну лих“ чла ни ца 
кре та ле су се од бла жих – од лу че ње од при че шћа то ком од ре ђе-
ног вре мен ског пе ри о да, пре ко оних ко ји ма је, осим еуха ри сти је, 
гре шни ци ус кра ћи ва но и при су ство дру гом де лу ли тур ги је по сле 
мо ли тве за огла ше не (не кр ште не), па до ана те ме – екс ко му ни ка-
ци је, од но сно, ис кљу че ње из цр кве не за јед ни це (при бе га ва ло се у 
нај те жим слу ча је ви ма). Ово ни су би ле ка зне у пра вом сми слу те 
ре чи не го се ту ви ше ра ди ло о ка те го ри ја ма мо мен тал ног ду хов-
ног ста ња од ре ђе ног чла на цр кве, без об зи ра на вр сту гре ха ко ји 
је по чи нио. Ипак, „гре шни ца“ је увек мо гла да се по ка је и вра ти у 
за јед ни цу. То је, уоста лом, био и пре вас ход ни сми сао ових по ко ра. 
Што се ти че оби чај ног пра ва, по зна то је да се оно раз ви ја ло под 
спе ци фич ним окол но сти ма. Та ко је Ср би ја, кад је па ла под тур ску 
власт, из гу би ла кон ти ну и тет у за ко но дав ству. У од су ству др жав них 
про пи са оби чај но пра во, упо ре до са цр кве ним и под ње го вим знат-
ним ути ца јем, по ста ло је је ди ни ори јен тир у ре гу ла ци ји основ них 
дру штве них од но са и исто вре ме но, њи хов за штит ник и чу вар. Сви 
по ступ ци по је ди на ца ко ји су од у да ра ли од уста но вље них дру штве-
них нор ми пот па да ли су под удар јав не кри ти ке и осу де и санк ци-
о ни са ни су на од го ва ра ју ћи на чин. Нов ча на ка зна, те ле сна ка зна, 
про гон ство и смрт на ка зна, ко је је у пр вој по ло ви ни XIX ве ка по-
зи тив но за ко но дав ство пред ви ђа ло у слу ча је ви ма кри вич них де ла 
че до мор ства и ве шти ча ре ња упра во су пре у зе те из оби чај них пра-
ви ла. Уко ли ко је се ло од лу чи ло да че до мор ку или ве шти цу прог на, 
по што је ста тус сва ког жи те ља био ве зан за сре ди ну из ко је је из оп-
штен, то је озна ча ва ло ње ну дру штве ну смрт. Из оп ште ње из цр кве-
не или дру штве не за јед ни це је за ове же не би ло те же и од смрт не 
ка зне ко ја се по не кад из ри ца ла за не ко од ових кри вич них де ла.
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Sa nja M. Gli gic

IN FAN TI CI DES AND WITCHES  
IN SER BIAN LAW IN THE FIRST 

HALF OF XIX CEN TURY
Re su me

Du ring the First and Se cond Upri sing, in flu en ced by hi sto ri cal, 
so cial, cul tu ral and et hnic pro ces ses that ha ve a sig ni fi cant sha re in the 
for ma tion and de ve lop ment of the Ser bian sta te, wo men we re pu nis hed 
for cri mi nal acts of in fan ti ci de and witchcraft which shows a num ber 
of co urt de ci si ons. The cu sto mary and ca no ni cal ru les from that pe-
riod al so pre dic ted spe ci fic san cti ons for the se cri mi nal acts. To pre vent 
the com mis sion of the cri me of in fan ti ci de, Ka ra djor dje al lo wed to go 
un pu nis hed the girl who re jec ted her child, and the first sen ten ce pre-
scri bed by Mi los was fi ne. Ho we ver, ac cor ding to the co urt jud gments, 
which we re in ac cor dan ce with the ru les of po si ti ve law, in fan ti ci de 
has fa i led to curb. The re fo re, the pe nalty po licy tig hte ning and usu ally 
car ri es a sen ten ce of in fant- shot kno ut (whip ping). Pre ven tion of in fan-
ti ci de is not hel ped by the de ath pe nalty, which was first enac ted from 
Ka ra djor dje and la ter from Mi los in the pe riod of one year. Cash, body 
and the de ath pe nalty, which is po si ti ve le gi sla tion an ti ci pa ted in the 
ca se of a cri me of in fan ti ci de ha ve just ta ken from the cu sto mary ru les. 
Un li ke in fan ti ci de pu nis hment, as for the pu nis hment of witches, the re 
is a gap bet we en the ca no ni cal and cu sto mary ru les on the one hand and 
le gi sla tion on the ot her hand. Ka ra djor dje or de red that tho se who kil led 
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or tor tu red the witches will be sen ten ces in the sa me way, but he was the 
first who did not re spect this or der in prac ti ce.
Key words: in fan ti ci des, witches, le gal ru les, cu sto mary ru les, ca no ni cal ru les

* Овај рад је примљен 20. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.


	SPM-4-2015 final
	spm-IV-0-000sadr
	spm-IV-1-1


