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ПРИСТУП (ПОЈАШЊЕЊЕ)

На самом DочеLку ваља наDоменуLи 9а ће насловљена Lема JиLи
анализирана уDоређивањем са неким о9ре9Jама Закона XII Lа-
Jлица као и са Dоје9иним решењима која су Dонуђена у Ди:есLа-
ма. Реч је о нормама које су се учиниле 9овољно DровокаLивним
како Jи изазвале занимљива DиLања. Чини се 9а, у овом LренуL-
ку, Dоуз9ани о9:овори, ка9а је реч о DоLDуном уви9у у кривич-
ноDравну ре:улацију крађе у Lра9ицији Душаново: законо9ав-
сLва, је9носLавно нису мо:ући. Неко Jи мо:ао 9а Dри:овори како
је назначеним DосLуDком неоDрав9ано о9сечен визанLијски Dе-
рио9 ре:улације ово: кривично: 9ела. На Lо LреJа рећи 9а је Jаш
зJо: Lо:а Lакав 9рамаLични скок врло 9оJар. Реч је о Lоме 9а ће
Lако 9оћи 9о изражаја неке Dо9у9арносLи и разлике између о9-
:оварајућих норми римско: и срDско: Dрава.

Овом Dриликом није мо:уће DриказаLи сва Jројна сDорења
међу исLраживачима о каракLеру римских норми о крађи. ЗаLо
LреJа рећи 9а ћемо исLраживању Dрићи излажући нека своја
основна схваLања о Lом DроJлему (ви9. Вујовић, 2013). 

Римски 9еликL furtum LеореLичари скоро је9но:ласно Dрево9е
речју крађа. У најсLаријем Dерио9у развоја ово: Dрава (Dре и Dри-
ликом 9оношења Закона XII LаJлица) овакво Lумачење је неа9е-
кваLно. Та9ашњи фурLум се може о9ре9иLи као неовлашћено 9о-
лажење у 9о9ир са Lуђом DокреLном Lелесном сLвари у Lуђем
9ому. Као Lакав, овај 9еликL у сLвари означава у:рожавање мира,
неDовре9ивосLи и свеLосLи Lуђе: 9ома. Овај је иначе Dо9 јурис-
9икцијом JожансLава која су DознаLа Dо9 називом Лари, а Dоро-
9ицу на9:ле9ају и Jране ПенаLи (о Lим JожансLвима више ви9.
Zamurović, 2003, сLр. 254). УDраво Lаква Dоро9ица је, у крајњој ли-
нији, зашLиLни оJјекаL је9но: 9ру:о: 9еликLа – 9еликLа инјурије.
Како су се норме о фурLуму ослоJађале уLицаја рели:ије, Lако је
у Dрви Dлан све више изJијала имовинска Dриро9а ово: Dре-
кршаја. Тако 9а се Lек о9 DреLкласично: Dерио9а развоја фурLум
може о9ре9иLи као имовински 9еликL крађе.

Римско Dраво већ о9 Закона XII LаJлица Dознаје 9ве каLе:орије
фурLума. Први је манифесLни (очи:ле9ан) фурLум (Dре ово: за-
кона је9ини оJлик фурLума), а 9ру:и неманифесLни (неочи:ле-
9ан). Ду:о времена је Dрви Jио санкционисан смрLном казном.
То је случај све 9о DреLорове инLервенције ка9а је уве9ена санк-
ција у ви9у чеLворосLруке вре9носLи укра9ене сLвари. Дру:и
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оJлик фурLума је имао Lри Dо9оJлика: оJичан неманифесLни
фурLум, furtum conceptum и furtum oblatum. ОJични је кажњаван
9восLруком вре9ношћу укра9ене сLвари, а осLала 9ва LросLру-
ком.

ПошLо су учињене ове уво9не наDомене ре9 је 9а се DрисLуDи
најављеном DосLуDку уDоређивања са нормама из Lра9иције Ду-
шаново: законо9авсLва. Оне ће JиLи :руDисане Dо Lемама које су
се ауLору учиниле занимљивим.

О ЛОПОВИМА И РАЗБОЈНИЦИМА

„Велики 9ео Закона цара ЈусLинијана намењен је ре:улисању
Dравних о9носа на селу” (Марковић, 2007, сLр. 32). 

ЗJо: Lо:а ће JиLи инLересанLно ње:ово уDоређивање са о9:о-
варајућим о9ре9Jама Закона XII LаJлица. 

„А:рарни о9носи у сваком Dривре9ном сисLему сDа9ају у рела-
Lивно конзерваLивну :руDу о9носа, Dа не изненађује Lо шLо се је-
9ан Dравни LексL намењен ре:улисању живоLа на селу мо:ао ко-
рисLиLи кроз 9у: временски Dерио9, уLолико Dре шLо се Lехноло-
:ија у овој оJласLи мењала сDоро” (ИсLо). 

„УLицај визанLијско: Dрава временом се Dовећавао и у а:рар-
ним о9носима, али сLари оJичаји нису мо:ли JиLи DоLDуно изJри-
сани” (ИсLо). 

ЗаLо је оDрав9ано DреLDосLавиLи 9а је морала 9а DосLоји нека
9оза сличносLи међу архаичним оJичајима Словена и Римљана.

ТреJа DочеLи о9 члана 74. ЈусLинијаново: закона у DреDису Lзв.
Борђошких рукоDиса, који наво9и Марковићева: 

„А лоDови и разJојници 9а се муче на Lом месLу на коме су са-
:решили 9а и 9ру:и ви9е и 9а се уDлаше” (ИсLо, сLр. 130).

Очи:ле9но је 9а се ов9е рачунало не само на DросLу реDресију
Dрема Dочиниоцу, не:о и на DревенLивно 9ејсLво ри:орозно: ка-
жњавања. Слични разлози су 9икLирали римску Dеналну Dоли-
Lику. Има Lу још нешLо. Мора се наDоменуLи 9а извршење казне
на лицу месLа Dре9сLавља својеврсни и9еал архаичних Dравних
сисLема. Реч је о Lоме 9а је архаично Dраво насLојало 9а DонишLи
временски јаз између Dочињено: и 9оказано: DресLуDа (ви9.
Messuti, 2008, сLр. 15, 16). Ова ауLорка смаLра 9а концеDL фла-
:ранLносLи не Dо9разумева Dривиле:ован LиD 9оказа, не:о Dре9-
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сLавља 9ео само: Dојма кривично: 9ела. Ако је оно Jило фла:ран-
Lно, он9а је сле9ило неDосре9но извршење казне (ИсLо, сLр. 15).
Све шLо се 9еси DосLаје 9ео са9ашњосLи. Такво је9инсLво Dре9-
сLавља и9еал кривично: Dрава, мо:ућносL 9а кривично 9ело и
санкција Jу9у ује9ињени (a seamless unit) Dо9влачи МесуLи (ИсLо).
ИсLиче и 9а Lај и9еал о конLинуиLеLу између кривично: 9ела и
санкције још увек оDсLаје (ИсLо, сLр. 16). ЗJо: Lо:а је у случају
ка9а се 9есио фурLум, а 9а Dочинилац није ухваћен in flagranti,
LреJало савла9аLи Lај, за архаично Dраво, неDријаLан Dреки9. Тој
сврси је служила DознаLа DреLра:а са чинијом и Dојасом (per-
quisitio lance et licio). Након шLо су укра9ена сLвар и Dрекршилац
и9енLификовани сле9ила је смрLна казна. Може се рећи 9а је
њоме, DуLем DонишLавања Dочиниоца, DонишLаван сам 9еликL
крађе.

Гајеве ИнсLиLуције су најDоLDунији и најDоуз9анији извор
који је Dослужио за реконсLрукцију о9ре9Jи Закона XII LаJлица
које се о9носе на фурLум уоDшLе. У њима се Dомиње и нериLуа-
лизована DреLра:а (ви9. G. 3. 193).3 Из конLексLа целокуDно: ње-
:ово: изла:ања може се закључиLи 9а су и она и, :оре DоменуLа,
риLуализована, сLајале је9на Dоре9 9ру:е у овом законском Lек-
сLу. Гај 9онекле оDисује Lу риLуалну Dроце9уру DреLра:е Lуђе:
9ома. ПреLраживач је, изузев некакво: Dојаса на Jе9рима
(licium),4 морао JиLи на:. ПриLом, из:ле9а 9а је све време у рука-
ма 9ржао чинију (lanx) (G. 3. 192. и G. 3. 193). У сваком случају,
нема месLа, а ни DоLреJе за 9еLаљнији осврL на ову усLанову, јер
Dравни извори сре9њовековне СрJије (колико је ауLору DознаLо)
не Dружају Jило какве Dо9аLке о DосLојању неке сличне инсLиLу-
ције. Из:ле9а 9а је меLо9 Dроналажења укра9ене сLвари и кривца
заувек осLао заJорављен у неDисаном оJичајном Dраву.

ВероваLно 9а је наве9ена о9ре9Jа у члану 74 Lакозвано: ЈусLи-
нијаново: закона о9:оварала 9рушLвеним Dриликама у којима је
насLао DоменуLи DреDис. ИсLовремено LреJа наDоменуLи 9а ње

3 То је DреLра:а која није Jила оJележена сакралним DечаLом Jаш зJо: Lо:а
шLо је временски јаз између Dочињено: и 9оказано: Dрекршаја DосLао не-
савла9ив. За Lу новију DреLра:у ДауJе каже:

„It is not carried out with all the old rites (подвукао О. В.), but the presence of
witnesses will do”, „old ritual” (Daube,1937, стр. 74). 

СLојчевић DреLDосLавља 9а су Dре Закона XII LаJлица DосLојали само мани-
фесLни фурLум и риLуализована DреLра:а. Он каже и 9а је уDраво овај закон
увео каLе:орију неманифесLно: фурLума (Stojčević, 1960, сLр. 112).

4 У речницима је нека9 за ову лаLинску реч Dонуђен Dрево9: DоLка, низ, вез
(Latinski rečnik, сLр. 756), а lanx се Dрево9и као „з9ела” (ИсLо, сLр. 750).
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нема у сLаријим DреDисима (који вероваLно више о9:оварају
овом законском LексLу онако како је он из:ле9ао у Душаново вре-
ме). 

Ка9а је реч о наве9еној Lеми сам Душанов законик у члану 145
наво9и: 

„О лоDовима и разJојницима:
ЗаDове9а царсLво ми: По свима земљама, и Dо :ра9овима, и Dо

жуDама и Dо крајишLима лоDова и разJојника 9а није ни у чијем
Dре9елу. И овим начином 9а се укине крађа и разJојнишLво;
У којем се селу нађе лоDов или разJојник, Lо село 9а се расDе, а раз-
Jојник 9а се сLрмо:лав оJеси, а лоDов 9а се ослеDи, а :осDо9ар села
Lо:а 9а се 9ове9е свезан царсLву ми, 9а Dлаћа све шLо је учинио раз-
Jојник или лоDов о9 DочеLка, и оDеL 9а се казни као лоDов и разJој-
ник” (http://guskova.ru/~mladich/zakonik/dz).5

Као шLо се ви9и, за разJојника је Jила Dре9виђена смрLна каз-
на и извршавана је вешањем сLрмо:лавце. ЛоDов је ослеDљиван.
С 9ру:е сLране, :осDо9ар села је о9:оварао и имовински и живо-
Lом, или Lелесном казном. Душанов законик очи:ле9но Dрави
разлику у санкционисању лоDова, с је9не, и разJојника, са 9ру:е
сLране. На Dрви Dо:ле9 Jи се мо:ло рећи како Закон XII LаJлица у
Lом Dо:ле9у не Dознаје Jило какву разлику, јер и разJојнишLво
сврсLава у фурLум: 

Tab. VIII 13: Luci […] si se telo defendit, […] endoque plorato (Bruns, 1893,
сLр. 31). 

Оно је DоLDа9ало Dо9 манифесLни оJлик 9еликLа, шLо значи 9а
је Dримењивана смрLна казна. У санкцији се ова 9ва закона Dо9у-
9арају, али начин извршења казне Закона XII LаJлица осLаје не-
DознаL. 

Да закључивање на Dрви Dо:ле9 не Jи 9овело 9о Dо:решно: за-
кључка, LреJа Dо9сеLиLи 9а овај Закон Dознаје (као шLо је Lо у
уво9ном 9елу већ наве9ено) и неманифесLни фурLум за који је
Jила Dре9виђена санкција у ви9у 9восLруке вре9носLи укра9ене
сLвари: 

Tab. VIII 16: Si adorat furto, quod nec manifestum erit (duplione damnum de-
cidito) (Bruns, 1893, сLр 32).

Гај о неманифесLној крађи у Закону XII LаJлица каже сле9еће:

5 Ов9е се ра9и о 9оJро DознаLом Dрево9у Николе Ра9ојчића који је DреузеL са
наве9ено: сајLа. Сви чланови Душаново: законика наве9ени у овом чланку
DреузеLи су на Lај начин, уколико 9ру:ачије није назначено. 
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Nec manifesti furti poena per legem XII tabularum dupli introgatur eamque
etiam praetor conservat (G. 3. 190).

Да је неманифесLна крађа заисLа Dре9сLављала је9ну нову
усLанову (иза које сLоји 9ру:и LиD вре9носLи у о9носу на мани-
фесLни фурLум), Dоказује и сле9ећи, УлDијанов извешLај:

Lex duodecim tabularum neque solvere permittit tignum furtivum aedibus vel
vineis iunctum neque vindicare (quod providenter lex effecit, ne vel aedificia
sub hoc praetextu diruantur vel vinearum cultura turbetur): sed in eum, qui
convictus est iunxisse, in duplum dat actionem (D. 47. 3. 1. pr. Ulpianus libro
trigensimo septimo ad edictum) (Mommsen, 1872, сLр. 774). 

Ову о9ре9Jу Закона XII LаJлица мо9ерни ре9акLори Dо9во9е
Dо9 Tab. VI 8. ПриLом је њен са9ржај оDисан :оре наве9еним Ул-
Dијановим речима, али је, сасвим Dриро9но, Lом Dриликом изо-
сLављено ње:ово оJјашњење зашLо је наве9ени закон у овом слу-
чају DосLуDио Lако како је DосLуDио.

Закон XII LаJлица, су9ећи Dо УлDијану, 9акле, није 9озвољавао
9а се укра9ена :ре9а из9воји из неке :рађевине, или 9а се из9воји
из вино:ра9а. Овај законски акL није 9озвољавао ни 9а се она за-
хLева вин9икацијом. Тиме је, каже УлDијан, намеравано 9а се
сDречи разарање з:ра9е, или ошLећење вино:ра9а. Закон XII Lа-
Jлица је, иDак, 9озволио LужJу која :ласи на 9уDлу вре9носL
сLвари, DроLив лица које је сносило кривицу за у:ра9њу Lе :ре9е
(за 9еLаље Dрево9а ви9. Watson, 2009, сLр. 273).

ПосLојање Lакве законске инLервенције указује 9а се Dре ње
9ешавало 9а ошLећени силом изва9и укра9ену :ре9у из Lуђе
з:ра9е. Такво DосLуDање је Jило мо:уће вероваLно зJо: Lо:а шLо
је, Dре Lо:а, онај ко је у:ра9ио Lуђу :ре9у (Jез оJзира на Lо 9а ли је
знао 9а је реч о укра9еној сLвари) смаLран манифесLним фурLу-
мом. Чини се 9а не DосLоји неко а9екваLније оJјашњење.

Ви9и се како је и Душаново законо9авсLво Jило немилоср9но
Dрема манифесLном лоDову какав је Jио разJојник. Оно Dрили-
ком Dре9виђања санкције уоDшLе није во9ило рачуна о DосLоје-
ћем сLању сLвари, већ је немилоср9но DонишLавало DресLуDни-
ка као и оне које је смаLрало оJјекLивно о9:оворним. 

Неко ће рећи 9а смрLна казна може 9а значи нешLо 9ру:о, а не
везаносL за сакрални свеL. Дру:и Dак мо:у рећи 9а Dримена
смрLне казне у сLвари значи 9а је заје9ница Jила немоћна 9а суз-
Jије ово неDожељно Dонашање, 9а је смрLна казна за манифесLни
фурLум израз немоћи Dре9 великим социјалним DроJлемима, Dа
се мо:у DозваLи на 9ру:е Dримере у исLорији, ка9а су 9рамаLич-
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не 9рушLвене Dромене 9ово9иле 9о Dреовлађивања сурових
санкција у Dравном сисLему. МеђуLим, смрLна казна у сLаријим
9рушLвима насLаје као израз JлискосLи њихових чланова за раз-
лику о9 мо9ерних времена. У Lаквим 9рушLвима је ова санкција
сасвим очекивана и Dриро9на.

Чини се 9а се наве9ени члан Душаново: законика не може ра-
зумеLи уколико се не уDоре9и са оним који :овори само о разJој-
ницима: 

„143. О разJојницима: И ако се нађе разJојник, који Dрође кроз
оJласL крајишника, и Dљачка :9е :о9 и оDеL се враLи с Dленом, Dа
Dлаћа крајишник се9мосLруко” (http://guskova.ru/~mladich/
zakonik/dz).

ПошLо ов9е крајишник о9:овара је9ино уколико Dљачка Jу9е
усDешна, он9а се може DреLDосLавиLи 9а је и :осDо9ар села (из
145. члана Законика) (као и цело село) о9:оварао је9ино уколико
не Jи ухваLио лоDова, или разJојника. Чини се као 9а је село Dо-
смаLрано као нека велика Dоро9ица, а :осDо9ар села је, условно
речено, Jио нека врсLа DаLер фамилијаса. Очи:ле9но се Dолазило
о9 Lо:а 9а је овај оJјекLивно морао у сваком LренуLку 9а зна како
се Dонашају мешLани и 9а зна ко је у село 9ошао као и какав му је
каракLер. Све Lо, као шLо је DаLер фамилијас Dознавао своје уку-
ћане. Само за разлику о9 ње:а, уколико Dрекршиоца Dронађе
неко 9ру:и, а не :осDо9ар села, овај се није мо:ао ослоJо9иLи о9-
:оворносLи као шLо је Lо и у Lаквом случају мо:ао DаLер фамили-
јас. Наиме, уколико Jи 9ру:и риLуализованом DреLра:ом Dрона-
шао сLвар, DаLер фамилијас је имао Dуну слоJо9у 9а Dре9а
9елинквенLа и Lако оLклони о9:оворносL о9 куће. 

Душанов законик је Dре9виђао ка9а :осDо9ар куће може 9а
Dре9а укућанина: 

„Ако зло учини неко из је9не куће, JраL или син, или рођак, :ос-
Dо9ар куће све 9а DлаLи, или 9а 9а оно:а који је учинио зло” (Нова-
ковић, 2002: сLр. 59).

Законик је исLо као у наве9еном случају из члана 145 у сле9е-
ћем члану, DриDисао о9:оворносL кнезовима, вла9аоцима и
осLалим лицима која су уDрављала селима и каLунима. Били Jи
ослоJођени о9:оворносLи је9ино уколико Jи Dронашли Dочини-
оца. 

Тај DринциD DоLврђује и сле9ећи члан Законика: 

„149. О разJојнику и лоDову:
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Овим начином 9а се казни лоDов и разJојник 9оказани. И овакво
је 9оказивање: Ако се само лице (corpus delicti) ухваLи у њих, или ако
их ухваLе у разJојнишLву или крађи, или их Dре9а жуDа или села,
или :осDо9ари, или власLела, који су на9 њима, како је више уDиса-
но, Lи разJојници и лоDови 9а се не Dомилују, не:о 9а се ослеDе и
оJесе” (http://guskova.ru/~mladich/zakonik/dz).

Очи:ле9но је 9а је Душан немилоср9но кажњавао неефикас-
носL, условно речено, Dо9ручних ор:ана власLи. То и није Jило
о9 Dресу9но: уLицаја, с оJзиром на чињеницу 9а се Dо9разумева-
ло 9а су :осDо9ари села морали JиLи врло 9оJро уDознаLи са
свим 9еLаљима свако9невно: живоLа, као шLо се Dо9разумевало
за DаLер фамилијаса. ЗаLо се може DреLDосLавиLи 9а је и :осDо-
9ар села исLи ви9 о9:оворносLи захLевао и о9 Dо:лавара Dоро-
9ичне за9ру:е (као и о9 саме Lе за9ру:е) која се налазила на ње:о-
вом Dо9ручју. Говорећи о о9:оворносLи села у случају сLра9ања
сLоке (Dо Душановом законику), Новаковић оDрав9ано исLиче: 

„Село је, Dак, знајући свако:а сво: сељака 9о 9на, имало начина
9а врши ову врсLу Dолиције” (Новаковић, 2002, сLр. 69). 

„[…] није мо:ло JиLи а 9а и село није имало извесна Dрава само на9
својим љу9има” (ИсLо, сLр. 73). 

„Као шLо је село најмања уDравна је9иница у 9ржави, Lако је у селу
најмања је9иница кућа. На њу се у сLаро време више Dола:ало не:о
на личносL. […] Из:ле9а 9а се и Dореза куDила Dо кућама. Кућа је о9-
:оварала за све своје чланове […]” (ИсLо, сLр. 59).

Као шLо је већ речено, очи:ле9но је 9а у Душановом законо-
9авсLву нема ни речи о начину Dроналажења кривца и укра9ене
сLвари (као шLо је Lај меLо9 оDисан и Dре9виђен у римском Dраву
у самом Закону XII LаJлица). ВероваLно је Lо DиLање Jило ре:у-
лисано неDисаним оJичајним Dравом несумњиво: ауLориLеLа.
Дру:ачије се овако ри:орозне норме не Jи ни мо:ле Dримењива-
Lи. Мало је вероваLно 9а је Душан улазио у аванLуру каква Jи
Jила изазивање неза9овољсLва међу Dо9аницима Dово9ом DиLа-
ња као шLо је Dроналажење и кажњавање о9:оворно: лица у слу-
чају крађе.

Новаковић, у својој сLу9ији о селу, наво9и: 

„Село је само на зJору су9ило за велике кривице, на Dрилику за
велику крађу – и оно је кривцу Dалило кућу и DроLеривало :а са це-
лом Dоро9ицом и, ако Jи се враLио, мо:ао :а је свако уJиLи” (ИсLо,
сLр. 77). 
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Нема разло:а 9а се не DреLDосLави 9а је слично Jило и у Душа-
ново време.

Колика је морала JиLи оJавезносL и сна:а заје9ничко: живоLа
све9очи и Новаковићев наво9 у коме он извешLава како су сеља-
ни заје9нички Dроклињали Dоро9ицу и кућу оно:а ко се не Dри-
9ржава верских и наро9них оJичаја: 

„васколик морални и 9рушLвени ре9 село је само 9ржало и чувало
међу својим сељацима. Ако ко не 9ржи славу […] не DосLи DосLе […]
он9а се скуDе сељаци на је9но месLо […] :оворе: Нека Бо: Dошље
сваку JолесL и несрећу […]” (ИсLо).

ОDеL, може 9а се DреLDосLави 9а је Lако морало JиLи и у Душа-
ново време чим је он Dре9ви9ео онакву казну за село и ње:ова
:осDо9ара уколико сами не Dре9ају лоDова и разJојника. Имају-
ћи у ви9у све DреLхо9но речено, село које не Jи Jрзо Dронашло и
Dре9ало кривца, заисLа је Jило морално 9е:ра9ирано. ЗаLо се
може рећи 9а Душанова казна, за оне Dрилике, свакако има
оDрав9ања, и није Lолико сурова.

ШLо се окуDљања сељана Lиче, чини се како је Новаковић у
Dраву ка9а каже 9а иако је Душан је9ним чланом Законика заJра-
нио Lакозване се�арске з�орове:

„можемо извесно знаLи 9а се он сеоских зJорова Dо сеоским уну-
Lрашњим уDравним Dословима није мо:ао LицаLи” (ИсLо, сLр. 75). 

ИсLо Lако се вероваLно није Lицао ни начина на којима се на
њима уLврђивало и су9ило ко је кривац у случају крађе.

„[…] овим јаким казнама и овом на све расDросLиLом Lешком о9:о-
ворношћу село се, силом Lаквих Dрилика, склаDало у је9ну целину
као у је9ну кућу […]” (ИсLо, сLр. 72). 

Рекло Jи се 9а Новаковић DоLенцира 9а су Dравни механизми
9ржавне власLи ује9ињавали село. МеђуLим, они Lо нису мо:ли
DосLићи уколико DреLхо9но оJичајни механизми наро9но: жи-
воLа нису Dо9разумевали Lакав ви9 о9:оворносLи. Само у Lом
случају се може очекиваLи 9а је9на Dравна норма Jу9е о9:ова-
рајућа и 9а се Dримењује.

„Не знамо је ли срDско законо9авсLво из XIV века овако енер:ич-
ним мерама мо:ло Jарем 9а сLане на DуL крађи и разJојнишLву,
али се из сDоменика ви9и 9а је Jило DусLих селишLа и селишLа Jез
:осDо9ара која су 9ру:има 9авана, Lе је мо:ућно 9а је неко о9 њих
Jаш вршењем ово:а закона расељено […]” (ИсLо, сLр. 71).

Са9а се LреJа враLиLи нормама о крађи. 
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ШLо се манифесLно: лоDова Lиче, у Законику се наво9и: 

„92. О DреDознавању лица:
Ако ко DреDозна лице Dо9 човеком, а Jу9е у :ори, у DусLоши, 9а

:а Dове9е у најJлиже село и Dре9а селу, и Dозове 9а :а 9а9у Dре9 су-
9ије, аколи :а не 9а село Dре9 су9ије, шLо су9 о9ре9и, 9а DлаLи Lо
село. Лице је corpus delicti, res ipsa, res manifesta, сама укра9ена сLвар;
ов9е се мисли очеви9но, Dре све:а на коња; лице може значиLи и
оруђе, којим је извршено злочинсLво” (http://guskova.ru/~mla
dich/zakonik/dz).

Новаковић наDомиње „9а се у сLаром језику лице зове Dре9меL
злочинсLва, осоJиLо крађе или разJојнишLва” (ИсLо). 

„Та� о�лични зове се у сLаром језику онај кра9љивац који је ухва-
ћен на самом 9елу, или са самом укра9еном сLвари у рукама; о�ли-
ченије је у сLаром језику најнеDосре9нији 9оказ, најнесумњивије
осве9очење крађе” (ИсLо, сLр. 71, 72).

ПошLо је уLврђено 9а се у рукама неко: лица налази укра9на
сLвар, он9а је и Jило несумњиво 9а је Lо лице Jило о9:оворно за
манифесLну крађу.

О ПЛОДОВИМА И ПЛОДОНОСНОМ ДРВЕЋУ

У Lакозваним Борђошким руко,исима сLоји: 

„75. О онима који секу лозу или Dло9но 9рвеће: Ако неко сече
лозу или маслине или које 9ру:о воће, (Lакав) 9а Jу9е мучен као
разJојник” (Марковић, 2007, сLр. 130).

Занимљиво је 9а је Закон XII LаJлица у је9ном, 9онекле слич-
ном, случају Jлажи и 9а за DроLивDравну сечу Lуђе: 9рвећа Dре9-
виђа оJавезну комDензицију (Tab. VIII 11, ви9. Bruns, 1893,
сLр. 31). ТреJа наDоменуLи 9а из извора није јасно 9а ли ов9е
може JиLи речи и о Dло9оносном 9рвећу или не. О9ре9Jа која
сле9и нешLо након ове :овори о Dло9овима. ПриLом, са9а није
јасно 9а ли је реч о Dло9оносном 9рвећу, или о усевима. Тако је
смрLна казна Dре9виђена за крађу Dло9ова и каже се 9а је она Lе-
жа не:о ко9 уJисLва:

„Tab. VIII 24. b: Plin. (n. h. 18. 3. 12): Frugem – furtim – pavisse – XII tabulis
capital erat (8. 9) – gravius quam in homicidio” (ИсLо, сLр. 33).

У члану 75 наве9ено: DреDиса очи:ле9но је 9а је казна за сечу
лозе или маслина исLа као она која је Dре9виђена за разJојника.
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У члану 145 Душаново: законика, ви9ело се, каже се: а раз�ојник �а
се с�рмо!лав о�еси. 

ШLо се римско: оJичајно: Dрава Lиче, из:ле9а 9а је у случају
оJично: уJисLва Dримењивана смрLна казна, али не на неки на-
рочиLо језив начин као шLо је Lо Jило у случају уJисLва сво: Dа-
Lер фамилијаса, на Dример. Како је Dак она из:ле9ала у случају
крађе Dло9ова (9а ли је мож9а Dочинилац Jивао с�рмо!лаво о�е-
шен?) није DознаLо.

У самом Душановом законику казна је, Lакође, Lежа у случају
сече Dло9оносно: 9рвећа не:о у случају уJисLва које није Dре9-
сLављало лишење живоLа ро9иLеља или Jраће. ШLо се Lиче сLа-
ријих рукоDиса ЈусLинијаново: закона, они не са9рже о9ре9Jе о
кривичном 9елу уJисLава, 9ок нови са9рже. 

ТреJа DреLDосLавиLи 9а у римском Dраву смрLну казну у слу-
чају крађе Dло9ова није Jило мо:уће DримениLи Lек Lако. Веро-
ваLно 9а је она (имајући у ви9у 9а је Dре9виђено 9а манифесLни,
а не и неманифесLни лоDов, Jива Dо:уJљен) сле9ила само у слу-
чају манифесLно: о9ношења Dло9ова (или у случају 9а је лоDов
оLкривен DуLем DреLра:е са чинијом и Dојасом).

Поре9 Lо:а, Закон XII LаJлица Lакође Dре9виђа смрLну казну за
Dреоравање и сечу Lуђих Dло9ова, али само ако је она Dочињена
ноћу и ако је у DиLању о9расло лице (Tab. VIII 9. ви9. Bruns, 1893,
сLр. 30). Из:ле9а 9а се ра9и о физичком унишLењу Dло9ова, а не и
о њиховој крађи. Иако је ов9е вероваLно реч о Lуђим усевима
(с оJзиром на Lо 9а о9ре9Jа сле9и неDосре9но након оне о Jа-
цању чини на Lуђе усеве6 у Tab. VIII 8. a. Qui fruges excantassit… (ви9.
ИсLо)) може 9а се DреLDосLави 9а је исLо важило и у случају сече
Dло9оносних сLаJала (каква су винова лоза, или маслине). Дакле,
рекло Jи се 9а је и у Закону XII LаJлица, као и у Борђошком Dре-
Dису ЈусLинијаново: законика вероваLно DосLојала о9ре9Jа о
смрLној казни која се Dримењивала на9 оним који Jи Dосекао
Dло9оносна сLаJла. Из:ле9а 9а Dо DоменуLом DреDису ЈусLинија-
ново: закона није Jило JиLно 9а ли је сеча Dочињена 9ању или
ноћу. Анало:но може 9а се закључи и за Закон XII LаJлица. 

ШLо се крађе Dло9ова Lиче, ЈусLинијанов закон за Lо Dре9виђа
и: 

„8. Ако ко кра9е за:рађе или воће, 9а се Jије и 9а DлаLи 12 DерDе-
ра […]” (Марковићева, 2007, сLр. 115).

6 Тако и Даниловићева и СLанојевић, израз fruges Dрево9е као „усев” (Danilović
и Stanojević, 1993: сLр. 36).
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 „9. Ако ко Dо 9ану Dролазећи DуLем уђе у вино:ра9 или воћњак
и уJере :рожђа или воћа у мараму или Dонесе у руци, Lо се не су9и.

Ако ли у кош Jере, 9а :а Jију и 9а DлаLи 12 DерDера.
Ако ли ноћу Jере 9а Dоје9е, 9а DлаLи 20 DерDера и 9а :а Jију […]”

(ИсLо).

Дакле, и Dо овом Закону крађа, у сваком случају, Dре9-
сLавља мно:о Lеже кривично 9ело уколико се о9и:ра ноћу.

О САУЧЕСНИШТВУ

Говорећи о кривичном 9елу, како назива оJичне крађе, Марко-
вић наво9и7:

„Румунски LексL се насLавља […] ЗаLим 9олази о9ре9Jа која се
о9носи на скривање Dочиниоца кривично: 9ела, а које нема у руко-
Dисима срDске ре9акције: Ако неко крије ло,ова, крив је као и ло,ов и
на ње!а �ре�а ,римени�и казну ис�у као на ло,ова. Пома:ање Dочини-
оцу кривично: 9ела крађе, које је извршено скривањем Dочиниоца,
Dре9сLавља DосеJан оJлик саучеснишLва и налазимо :а у свим раз-
вијеним Dравним сисLемима” (Марковић, 2002, сLр. 109, 110).

Очи:ле9но је 9а у наве9еном случају нема Dраво: разликовања
између :лавно: Dочиниоца и саучесника које Jи свој израз нашло
у њиховом 9онекле различиLом санкционисању. Ни римско Dра-
во DреLкласично: Dерио9а у сушLини није о9вајало :лавно: Dо-
чиниоца о9 саучесника. Ни само класично Dраво их није разли-
ковало Dо санкцији. Иначе, саучесници су у римском Dраву
означавани фразом ope et consilio. Њоме је означаван и онај који
Dрикрије :лавно: Dочиниоца Dриликом ње:ово: вршења ра9ње
9еликLа крађе. ШLо се наве9ено: Dримера из румунско: рукоDи-
са Lиче чини се 9а је он формулисан Lако 9а се је9ино мо:ао о9-
носиLи на Dрикривање Dочиниоца који је већ оJавио крађу. 

ТреJа се Dо9сеLиLи како је Jило у класичном римском Dраву.
Тако Гај наво9и:

Interdum furti tenetur qui ipse furtum non fecerit, qualis est cuius ope consilio
furtum factum est (G. 3. 202).8 

7 ТреJа наDоменуLи 9а она у Lу каLе:орију сврсLава крађу која је санкциони-
сана чеLворосLруком вре9ношћу сLвари. То Jи Dак Dо каLе:оризацији рим-
ско: Dрава Jио најLежи ви9 фурLума – манифесLна крађа.

8 Сви Гајеви LексLови су наве9ени Dрема Stanojević, 1982.
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Прево9: Нека9а је о9:оворним за фурLум смаLран онај који
фурLум није Dочинио, као ка9 Jи уз чију Dомоћ и савеL (фразу ope
et consilio је најJоље DревесLи како је Lо учинио Бер:ер, „by help
and advice“, Berger, 1953, сLр. 561) фурLум Jио извршен. ОсLали
9ео Dара:рафа:

„Ту се уJраја и ка9а неко изJије из Lвојих руку новац 9а :а 9ру:и
DокуDи, или Lи DреDречи DуL 9а :а 9ру:и о9несе или расLера Lвоје
овце или краве 9а их 9ру:и о9ве9е. СLари Dисци су смаLрали 9а Dо-
сLоји овакав случај и ка9а неко црвеном Lканином расLера кр9о
сLоке” (G. 3. 202, Dрево9 Stanojević, 1982, сLр. 237).

ПознаLо је 9а је о9 DочеLка римске исLорије (архаично ,раво), у
сваком случају, о9:оворном смаLрана кућа у којој је Dронађена
укра9ена сLвар. То је Dо9разумевало и о9:оворносL за Dрикрива-
ње. Она се ње ослоJађала ако Dре9а Dочиниоца. На Lај начин се
вршила ин9иви9уализација о9:оворносLи. У сваком случају, на
Lако 9еLекLовано: Dочиниоца је Dримењивана смрLна казна –
исLо као на оно:а ко је ухваћен у самом чину крађе. Имајући у
ви9у Lако сLро:е и за оно време DоLDуно оDрав9ане разло:е, са-
свим је разумљиво зашLо Lо архаично Dраво није имало DоLреJе
за формирањем каLе:орије саучесника у извршењу фурLума.

ШLо се срDско: Dрава у Душаново време Lиче, може 9а се DреL-
DосLави 9а је и Lу (као шLо је већ наDоменуLо) важило Dравило:
нека кућа у којој се нађе какав лоDов, мо:ла је 9а се ослоJо9и
сLрашне о9:оворносLи уколико Jи :а Dре9ала на9лежнима. ЗJо:
Lо:а се чини 9а нема велико: значаја Lо шLо срDски DреDиси Ју-
сLинијаново: закона (Марковићева их назива „рукоDисима срD-
ске варијанLе” (Марковић, 2002, сLр. 114)) нису ни Dомињали Jи-
ло какав оJлик саучеснишLва. Је9носLавно, кућа која сама не
Dронађе и не Dре9а лоDова који је LренуLно у њеним ре9овима, у
неку руку, смаLрана је оJјекLивно о9:оворном за крађу. 

У DреLкласичном Dерио9у римско: Dрава Dак DосLоје случаје-
ви који Jи се мо:ли окаракLерисаLи као саучеснички, али за које
није уDоLреJљена :оре наве9ена фраза о којој извешLава Гај (ope
et consilio). Тек се у класичном Dраву Dомиње Lај израз и, Dоре9 ос-
Lало:, зJо: Lо:а се може рећи 9а Lек оно Dочиње 9а на неки начин
расDознаје Dојам саучеснишLва.

Тако Мек Кормак као 9овољно јасан случај саучеснишLва наво-
9и онај у Ди:есLама који је Павле DриDисао с�арима,9 D. 47.2.67.2

9 Veteres је израз којим су римски Dравници означавали своје DреLкласичне
DреLхо9нике.
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(MacCormack, 1983, сLр. 272). Дакле, каже овај ауLор, осоJа која је
Dре9 су9 Dозвала :онича мула – DосLаје о9:оворна за крађу уко-
лико су оне из:уJљене. Било како широко или уже 9а неко Dосма-
Lра dоlus malus, закључује Мек Кормак, нема назнака 9а је он на-
меравао 9а муле Jу9у укра9ене (ИсLо).

ШLа се, у сLвари, наво9и у Lом Dара:рафу:

D. 47. 2. 67 (66). 2 (Paulus libro septimo ad Plautium): Eum, qui mulionem dolo
malo in ius vocasset, si interea mulae perissent, furti teneri veteres
responderunt (Mommsen, 1872, сLр. 772).

Дакле, оно: ко :онича мула злонамерно Dозове Dре9 су9, уко-
лико Lом Dриликом ове несLану, с�ари су смаLрали о9:оворним
за фурLум.10 

Ов9е је DоLDуно јасно 9а се смаLра 9а је Dрекршилац злоуDо-
LреJио су9ски ор:ан и Dроце9уру како Jи онемо:ућио :онича 9а
конLролише своје муле. Очи:ле9но је 9а је Dрекршиочева о9:о-
ворносL насLајала у LренуLку несLанка мула и 9а Jез Lо: оJјек-
Lивно: елеменLа не може ни JиLи Jило какве о9:оворносLи. Ја-
сно је 9а се ов9е DреLDосLавља 9а се ра9и о фурLуозној намери
оно:а ко је :онича Dозвао на су9. ЗJо: Lо:а шLо је Dозиваочева о9-
:оворносL насLајала искључиво у LренуLку несLанка мула, може
9а се каже 9а ов9е уоDшLе није JиLно DиLање саучеснишLва. 

Поре9 наве9ено: случаја злонамерно: Dозивања на су9 како Jи
се власник о9војио о9 конLроле на9 имовином, DосLоји још неко-
лико врло анализираних и инLересанLних Dримера саучесни-
шLва. Тако о9:оворносL саучесника за фурLум, у класичном Dра-
ву, ко9 :оњења Lуђе: Dауна DосLоји само ако је Dауна Dрисвојило
Lреће лице. Чини се 9а је Lу реч о Dримеру саучеснишLва као још
је9но: оJлика неманифесLно: фурLума. О Lаквом Dримеру је нај-
чешће реч ко9 случајева које наво9и како Гај (а о којима је
DреLхо9но Jило речи, G. 3. 202) Lако и ЈусLинијанове Инс�и�уције
(I. 4. 1. 11). 

У DреLкласичном Dраву је Dак о9:оворносL (и Dо DиLању крађе)
мо:ла 9а Jу9е усDосLављена зJо: изје9начавања Lешко: нехаLа са
9олусом (злом намером), а не зJо: саучеснишLва. Наиме, и Гаје-
ве, а Dо узору на њих и ЈусLинијанове Инс�и�уције наво9е Dри-

10 ТреJа наDоменуLи како Бер:ер за реч teneri ну9и Dрево9: о9:овараLи Dо зако-
ну, или JиLи Dасивно ле:иLимисан у сDору (Berger, 1953, сLр. 731). ВоLсон је
ово Dревео на сле9ећи начин: 

The older jurists held that a man who, with wrongful intent, summoned a muleteer before
the magistrate was guilty of theft, if the mules disappeared (Watson, 2009, сLр. 268).
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мер с�арих Dравника – 9а за фурLум о9:овара онај ко некаквом
црвеном Lканином расLера Lуђе кр9о :ове9а. МеђуLим, имајући
у ви9у оно шLо је у Dо:ле9у DреLкласично: Dрава речено о сауче-
снишLву у крађи (ко9 случаја са :оничем мула), може се DреLDо-
сLавиLи 9а ни у случају „црвене Lканине” није захLевано 9а је ра-
сLерана :ове9а Jило ко и Dрисвојио – 9овољно је Lо шLо су
расLерана (Lако 9а их је немо:уће све DрикуDиLи) 9а Jи се сма-
Lрало 9а је Dочињен фурLум. 

Гају није сасвим јасно 9а ли се, у овим случајевима, може 9аLи
LужJа in factum, јер се Dо Аквилијевом закону кажњава и Lешки
нехаL (очи:ле9но је 9а Гај у G. 3. 202. не Dрави разлику између
оJлика нехаLа, шLо Jи мо:ло 9а указује 9а је, шLо се аквилијанске
о9:оворносLи Lиче, и Lешки нехаL Jио изје9начен са злом наме-
ром). ЈусLинијанове Инс�и�уције ов9е немају 9илеме – ако је Lо
учињено per lasciviam,11 а не зJо: крађе, он9а LреJа 9аLи LужJу in
factum. Гају је свакако морало JиLи 9оJро DознаLо Dисање сLарих
Dравника. Да су они Jили мишљења 9а је LреJало 9аLи actio in fac-
tum, извесно је, 9илеме не Jи Jило ни ко9 Гаја – или Jи макар на-
вео њихово, или неDо9ељено, или већинско мишљење, или ми-
шљење Dоје9иних о9 њих. Из ЈусLинијанових Инс�и�уција је Dак
јасно 9а оне имају у ви9у сиLуацију, не из DреLкласично:, не:о из
класично: Dрава. 

И у Ди:есLама се Dомиње овај случај са црвеном Lканином.
Тако из D. 47. 2. 50. 4. сазнајемо 9а УлDијан каже како ће о9:овара-
Lи за крађу онај ко је имао злу намеру ка9а је махао црвеном Lка-
нином, Dа се усле9 Lо:а сLока разJежала и Dала у руке лоDовима.
Чак и 9а није имао намеру 9а укра9е није LреJало 9оDусLиLи 9а
осLане некажњен, Dа је DроLив Lакво: лица Jила 9озвољена Lуж-
Jа in factum concepta (у вези Dрево9а ви9еLи Watson, 2009, сLр. 263).

Дакле, са9а је кривично 9ело крађе о:раничено на случајеве
:9е је DосLојала намера 9а се укра9е. Није више Jило 9овољно,
као у DреLкласичном Dраву, 9а насLуDи имовински :уJиLак Jез
ошLећења сLвари. Поре9 Lо:а, насLуDиле су Dромене и у Dо:ле9у
оJјекLивно: елеменLа 9еликLа, Lако 9а: 

11 Невенка Бо:ојевић Глушчевић израз per lasciviam, Dрево9и: „iz obijesti” (Bogo-
jević-Gluščević, 1996, сLр. 239). Бер:ер наво9и како је culpa lata изје9начена са
9олусом (Berger, 1953, сLр. 420). Каже 9а је „ЈусLинијан Dроширио о9:овор-
носL Dочиниоца” ко9 аквилијанске шLеLе DуLем culpa levissima. Том Dрили-
ком указује на D. 9. 2. 44. pr (ИсLо, сLр. 419). ОсLаје нејасно 9а ли Бер:ер Dрави
разлику између culpa levis и culpa levissima (ви9. ИсLо, сLр. 420).
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„Na kraju razvoja rimskog prava Justinijan je opet suzio pojam krađe
na akt oduzimanja pokretne telesne stvari, svodeći sadržinu ovog delik-
ta na ono što je on u početku jedino i bio: furtum rei. Svi ostali oblici, za-
jedno sa kućnim pretresom bili su ukinuti” (Bujuklić, 2012, сLр. 358).

Душаново законо9авсLво, као ни на њему заснована Lра9иција
(лако се може уочиLи) не Dознају све наве9ене каLе:орије, које су
DрисуLне у римском фурLуму. ЗаLо се оDрав9ано може закључи-
Lи како се оно у Dо:ле9у кривично: 9ела крађе није JиLније у9а-
љило о9 срDско: оJичајно: Dрава. Ово се, Dо Dриро9и сLвари, ра-
9ије 9ржало DринциDа оJјекLивне о9:оворносLи куће, села,
о9носно ње:ових уDравника. 

ИЗВОР Прево9 Душаново: законика који је начинио Никола Ра9ојчић DреузеL
са инLернеL сајLа: http://guskova.ru/~mladich/zakonik/dz.
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SUMMARY ON ROOTS AND NATURE OF THE NORMATIVE REGULATION OF THE 
CRIMINAL OFFENCE OF THEFT IN THE TRADITION OF TSAR DUSAN 

LEGISLATION

In this paper the comparison between several norms of the Crimi-
nal Offence of Theft in the tradition of Tsar Dusan legislation and
certain provisions of the Roman law was performed. On this occa-
sion, the issue of robbery, theft of fruits and complicity to theft were
treated in particular.

KEY WORDS: Code of Tsar Dusan, Iustinian code, furtum, robbery, complicity to
theft.




