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СУД СКИ ПО СТУ ПАК У ДУ ША НО ВОМ  
ЗА КО НИ КУ – ДО КА ЗНА СРЕД СТВА  

И ПО ЛО ЖАЈ ОКРИ ВЉЕ НОГ

Са же так: Рад се ба ви од ред ба ма о суд ском по ступ ку сред њо ве ков не 
Ср би је са др жа ним у Ду ша но вим за ко ни ку. Циљ ра да је да пру жи при каз и 
ана ли зу ира ци о нал них и ра ци о нал них до ка зних сред ста ва тог пе ри о да, као 
и да ука же на по ло жај окри вље ног, има ју ћи у ви ду овај си стем до ка зних 
сред ста ва. Рад се са сто ји из пет де ло ва. Пр ви део ра да се ба ви ста њем 
суд ског по ступ ка пре до но ше ња Ду ша но вог за ко ни ка. Дру ги део ра да се 
од но си на оп ште на по ме не о уре ђе њу суд ског по ступ ка пре ма од ред ба ма 
Ду ша но вог за ко ни ка. Тре ћи део ра да је по све ћен ира ци о нал ним до ка зним 
сред стви ма, а че твр ти део ра ци о нал ним до ка зним сред стви ма. У пе том 
де лу ра да се на ла зе за кључ на раз ма тра ња.

Кључ не ре чи: суд ски по сту пак, Ду ша нов за ко ник, до ка зна сред ства, 
окри вље ни.

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

На се ља ва ње Ср ба на Бал кан ско по лу о стр во по че ло је за вре ме вла-
да ви не ви зан тиј ског ца ра Ира кли ја I (610– 641), а за вр ше но је сре ди ном VII 
ве ка. О про це су до се ља ва ња не ма по да тка исто ри ча ра тог вре ме на.1 Већ 
у VII ве ку се у обла сти ма ко је су на се ља ва ли Ср би (Ср би ја, Па га ни ја или 
област Не ре тља на, За ху мље, Тра ву ни ја и Ду кља) ја вља ју за че ци др жав-
но сти.

1 О њи хо вом на се ља ва њу, фо р ми ра њу ет нич ких за јед ни ца и ор га ни зо ва њу пр ве 
др жа ве пи сао је, ве ро ват но на осно ву до ма ћих пре да ња, Кон стан тин Пор фи ро ге нит у де лу 
De ad mi ni stran do im pe rio (О упра вља њу цар ством), ко је на ста ло из ме ђу 948. и 952. го ди не 
(Љу бо мир ка Кр кљуш, Прав на исто ри ја срп ског на ро да, Но ви Сад 2002, 19, 34).
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Прав ни из во ри не на ста ју од мах по на ста њи ва њу на Бал кан ско по лу-
остр во, јер Ср би ни су би ли на истом ни воу дру штве ног раз во ја као на ро ди 
ме ђу ко је су до шли, док са дру ге стра не ни су мо гли про сто на ста ви ти сво је 
прав но раз ви ја ње са оне тач ке ко ју је оно до сти гло у ста рој по стој би ни.2 

Кра јем XII ве ка, за вре ме вла да ви не ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње, 
на ста ју из во ри срп ског сред њо ве ков ног пра ва, па са мим тим и прав ни спо-
ме ни ци из обла сти суд ског по ступ ка. До та да, дру штве ни од но си су ре гу-
ли са ни оби чај ним пра вом. Ме ђу тим, ови из во ри су са др жа ли ма ли број 
нор ми кри вич ног про це сног пра ва. У нај ра ни јем пе ри о ду ка зна се ја вља као 
чи сто пле мен ско или род бин ско настoјање да се осве ти крв или на кна ди 
ште та, та ко да су у на шем нај ста ри јем пра ву ско ро све кри ви це из рав на ва не 
на кна дом ште те.3 У по чет ку, спо р на си ту а ци ја из ме ђу ли ца оште ће ног кри-
вич ним де лом и ње го ве род би не, са јед не стра не, и ли ца ко је је про у зро ко-
ва ло ште ту и ње го вих срод ни ка, са дру ге, ре ша ва на је осве том. Вре ме ном, 
овај на чин ре ша ва ња спо ра је за ме њен тзв. ком по зи ци јом, об ли ком по ми ре-
ња из ме ђу де лин квен та и чла но ва по ро ди це оште ће ног, ко ји су спо ра зум но 
од ре ђи ва ли ви си ну на кна де ште те у сто ци или нов цу.

Tоком XI II и XIV ве ка прав них из во ра је све ви ше. Ја ча ње срп ске др-
жав не вла сти4 пра тио је про спе ри тет на еко ном ском, кул тур ном, па и за ко-
но дав ном пла ну. Из тог пе ри о да са чу ван је ве ћи број прав них спо ме ни ка5, а 
сва ка ко нај ва жни ји из вор о срп ском сред њо ве ков ном суд ском по ступ ку је 
за ко ник ца ра Ду ша на.

2 Бо жи дар Ма р ко вић, Уџ бе ник суд ског кри вич ног по ступ ка Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Бе о град 1930, 33.

3 Алек са Јо ва но вић, До ка зна сред ства у на шем ста ром ка зне ном пра ву, Бе о град 
1898, 2.

4 Срп ска др жа ва је у два на вра та по ди за на на ви ши вла да лач ки ни во. Го ди не 1217. 
па па Хо но ри је III je кру ни сао ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма њи ћа за кра ља, док је краљ 
Ду шан 16. апри ла 1346. го ди не на са бо ру у Ско пљу кру ни сан за ца ра Ср ба и Гр ка. 

5 Прав ни из во ри овог пе ри о да мо гу се по де ли ти у не ко ли ко гру па. По ве ље су би ле 
прав ни ак ти на ста ли из раз ли чи тих по слов них од но са, а са др же по дат ке и о то ме ка ко су 
би ли ор га ни зо ва ни су до ви на вла сте лин стви ма. Уго во ри са Ду бров ни ком уре ђи ва ли су по-
слов не од но се и од ре ђи ва ле по вла сти це ду бро вач ких тр го ва ца у Ср би ји. Ви зан тиј ске прав-
не зби р ке (Но мо ка нон, Син таг ма и Ју сти ни ја нов за кон) са др жа ли су про пи се цр кве ног 
пра ва по ко јем су су ди ли цр кве ни су до ви. За кон о руд ни ци ма де спо та Сте фа на Ла за ре ви-
ћа ре гу ли сао је ста тус не мач ких ру да ра Са са ко ји су жи ве ли у Ср би ји. На кра ју, прав не 
из во ре овог пе ри о да чи ни ли су и ста ту ти при мор ских гра до ва ко ји су ула зи ли у са став 
Ср би је, а ужи ва ли су град ску ау то но ми ју, од ко јих су са чу ва ни ста ту ти Ко то ра и Бу две. На 
при мер, по је ди не од ред бе Ко тор ског ста ту та су се од но си ле на са мо стал но суд ство, та ко да 
срп ски вла да ри ни су мо гли да се ме ша ју у рад ко тор ског су да (Ср ђан Шар кић, Дра го љуб 
По по вић, Дра ган Ни ко лић, Исто ри ја срп ског пра во су ђа, Бе о град 1997, 12-14).
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2. О УРЕ ЂЕ ЊУ СУД СКОГ ПО СТУП КА 

На др жав ном са бо ру одр жа ном 21. ма ја 1349. го ди не у Ско пљу до не то 
је 135 чла но ва Ду ша но вог за ко ни ка.6 Прет по ста вља се да је циљ до но ше-
ња За ко ни ка био по пу ња ва ње пра зни на грч ких збор ни ка и де фи ни са ње свих 
од ре да ба оби чај ног пра ва ко ја су мо гла и да ље да ва же у цар ству. Ме ђу тим, 
за ко но дав на де лат ност је на ста вље на и на кон то га. У про ле ће 1354. го ди не 
у Ско пљу или Се ре зу За ко ни ку су до да ти но ви чла но ви (од 136. до 201. чла на), 
а нај ве ћа па жња је по све ће на учвр шћи ва њу ста ле шких од но са, обез бе ђи ва-
њу ре да и без бед но сти у др жа ви, а на ро чи то бор би про тив кра ђе и раз бој-
ни штва.7

При мет на раз ли ка у од но су на ра ни ји пе ри од је по сте пе но ја вља ње 
схва та ња да кри вич но де ло ни је са мо ствар из ме ђу окри вље ног и оште ће ног 
ко ја се мо же раз ре ши ти на кна дом ште те, већ да су де лик том на ру ше ни и 
јав ни ин те ре си. Због то га је за не ка кри вич на де ла пред ви ђе но те ле сно ка-
жња ва ње или пла ћа ње ка зне.8 Вр ста и ви си на кри вич не санк ци је ко ја је 
из ри ца на окри вље ном је за ви си ла од ње го ве ста ле шке при пад но сти.9 Ипак, 
мно га кри вич на де ла су оста ла при ват на ствар стра на ка, јер се до но ше њем 
За ко ни ка ни је мо гао од јед ном уни шти ти ста ри оби чај ко ји је ве ко ви ма жи-
вео у прав ној све сти на ро да.10 

6 Текст Ду ша но вог за ко ни ка из ко јег ће у на став ку ра да би ти ци ти ра не по је ди не 
од ред бе пре у зет је из: За ко ник Ца ра Ду ша на (пре вод Ни ко ла Ра дој чић), Бе о град 1993. У 
да љем тек сту: ДЗ.

7 Љ. Кр кљуш, 57. По је ди ни пи сци сма тра ју Ду ша нов за ко ник уста вом Ду ша но ве 
ца ре ви не, ме ђу тим, он је са др жао и мно го број не од ред бе из цр кве ног пра ва, из кри вич ног 
пра ва, не што из гра ђан ског и на ро чи то мно го из суд ског по ступ ка (Алек сан дар Со ло вјев, 
За ко но дав ство Сте фа на Ду ша на, ца ра Ср ба и Гр ка, Бе о град 1928, 92).

8 На при мер, у од ред би чл. 97 ДЗ сто ји: „Ко се на ђе да је по чу пао бра ду вла сте ли ну 
или до бру чо ве ку, да се то му обе ру ке от се ку.“ Нов ча на ка зна би ла је пред ви ђе на за уби ство 
из не ха та чл. 87 ДЗ: „Ко ни је до шао хо ти ми це, си лом, те је учи нио уби ство, да пла ти три ста 
пер пе ра, ако ли је до шао хо ти ми це, да му се обе ру ке от се ку.“ Де таљ ном ана ли зом тек ста 
За ко ни ка мо же се уста но ви ти да је за ко но да вац имао ши рок ди ја па зон ка зни: смрт на ка зна, 
те ле сне ка зне, ка зна ли ше ња сло бо де, нов ча не ка зне, ка зне из гнан ства, кон фи ска ци ја имо-
ви не, ка зна ли ше ња ча сти и до сто јан ства, као и ка зне ко је пред ста вља ју об је ди ња ва ње две 
или ви ше на ве де них санк ци ја (Du šan Jak šić, Dra go mir Da vi do vić, „Raz voj ka zne nog si ste ma 
u kri vič nom pra vu Sr bi je“, Spe ci jal na edu ka ci ja i re ha bi li ta ci ja, 4/2013, 527-528).

9 У Ср би ји XI II ве ка жи ве ле су раз ли чи те дру штве не гру пе са не јед на ким прав ним 
по ло жа јем. У че тр на е стом ве ку, по себ но по сле про гла ше ња Ду ша но вог за ко ни ка, со ци јал не 
раз ли ке из ме ђу ста ле жа су се још ви ше уве ћа ле, та ко да мо же мо го во ри ти о че ти ри не јед-
на ке ка те го ри је ста нов ни штва: 1) по вла шће ни слој, нај че шће на зи ван вла сте ла; 2) за ви сно 
се о ско ста нов ни штво, нај че шће на зи ва но се бри; 3) град ско ста нов ни штво са огра ни че ном 
ау то но ми јом, и 4) стран ци (Ср ђан Шар кић, „По ло жај вла сте ле у сред ње ве ков ној Ср би ји“, 
Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2010, 8).

10 Б. Мар ко вић (1930), 36.
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Раз ли ке из ме ђу гра ђан ског и кри вич ног по ступ ка су штин ски ни је би ло, 
као ни у ве ћи ни прав них из во ра тог пе ри о да.11 Из тог раз ло га се не мо же 
го во ри ти о по себ ним пра ви ли ма суд ске про це ду ре по ко ји ма је ре ша ван 
спор из гра ђан ске ма те ри је, од но сно из сфе ре кри вич ног пра ва, већ су обе 
вр сте зах те ва ре ша ва не у го то во иден тич ном по ступ ку.

У скла ду са од ред ба ма ДЗ, суд ски по сту пак је био устро јен пре те жно 
пре ма пра ви ли ма оп ту жног (аку за тор ног) на че ла, јер је још увек по сто ја ла не-
до вољ но раз ви је на свест о јав но прав ном ка рак те ру кри вич ног де ла. Из од ред-
бе чл. 89 ДЗ про из ла зи да је по сту пак по кре тао сам оште ће ни ко ји је по зи вао 
окри вље ног на суд.12 Ако ту жи лац по зо ве од ре ђе но ли це на суд да би се утвр-
ди ла ње го ва од го вор ност, па се у пред ви ђе но вре ме не по ја ви на су ду, а осум-
њи че но ли це до ђе пред су ди ју, ту жи лац је гу био спор. Да кле, суд ни је по кре тао 
по сту пак, ни ти је по зи вао осум њи че ног, а био је до во љан не до ла зак ту жи о ца 
да би по сту пак био окон чан у ко рист ту же ног, та ко да се суд у тој си ту а ци ји 
ни је ни упу штао у утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња. Са мо из у зет но по сту пак се 
по кре тао по слу жбе ној ду жно сти по пра ви ли ма ис тра жног (ин кви зи тор ског) 
на че ла – у слу ча ју го ње ња про фе си о нал них ло по ва и раз бој ни ка, а ве ро ват но 
и за кри вич на де ла про тив вла да о ца и др жа ве, као што су не ве ра, тај но ко ва ње 
нов ца и слич но, али о то ме не ма не по сред них по да та ка у из во ри ма.13 По све му 
су де ћи, ин кви зи тор ни по сту пак је пре у зет из на пред ни јег и са вр ше ни јег ви-
зан тиј ског пра ва и пре по зна тљив је у чла но ви ма ко ји се од но се на ге не рал ну 
ис тра гу ко ја се по кре ће про тив учи ни ла ца кри вич ног де ла раз бој ни штва и 
те шке кра ђе (ко ји су озна че ни тер ми ни ма „гу сар“ и „тат“).14

То ком суд ског по ступ ка ко ри шће на су раз ли чи та до ка зна сред ста ва 
ира ци о нал ног и ра ци о нал ног ка рак те ра.

3. ИРА ЦИ О НАЛ НА ДО КА ЗНА СРЕД СТВА  
У СУД СКОМ ПО СТУП КУ

Од ира ци о нал них до ка зних сред ста ва сре ће мо за кле тву, по ро ту (ду шев-
ни ке, са кле тве ни ке) и бо жи је су до ве (ор да ли је). 

11 Ста ри срп ски кри вич ни по сту пак, исто као фран цу ски и гер ман ски пре ре цеп ци-
је рим ског, а на ро чи то ка нон ског пра ва, кре тао се у фор ма ма гра ђан ског по ступ ка. (Ibid.)

12 „Ко по зо ве крив ца пред су ди је, и по звав ши не до ђе на суд, не го се ди до ма, онај ко ји 
је по зван, ако до ђе на рок пред су ди је и от сто ји по за ко ну, тај да је сло бо дан од кри ви це за 
ко ју је био по зван, јер онај по зи вач се ди до ма.“

13 Љ. Кр кљуш, 125. На при мер, од ред бе чл. 145, 146, 147 и 148 ДЗ пред ви ђа ју оба ве зу 
кне зо ва и го спо да ра се ла да во де ра чу на о то ме да се на њи хо вој те ри то ри ји не за тек ну ло по-
ви и раз бој ни ци, као и да се не вр ше кра ђе и раз бој ни штва, јер ће у су прот ном би ти ка жње ни 
на исти на чин као ло пов или раз бој ник и оба ве за ни да на кна де ште ту.

14 Алек сан дар Ђо р ђе вић, „Ста ро срп ско пра во у суд ском по ступ ку Ду ша но вог за ко ни ка“, 
Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, 43/2003, 321-322. 
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За кле тва је за у зи ма ла зна чај но ме сто у си сте му до ка за сред њо ве ков не 
Ср би је, има ју ћи у ви ду зна чај ре ли ги је у сва ко днев ном жи во ту љу ди. По ла-
зи ло се од схва та ња да ли це ко је по ло жи за кле тву не ће го во ри ти не и сти ну. 
За кле твом су се мо гли слу жи ти са мо не по роч ни и че сти ти љу ди, а сма тра ло 
се да за кле тва та квог чо ве ка од го ва ра исти ни, чак и ка да су ње го ви ин те ре си 
у пи та њу.15 Уко ли ко је за кле тва из ре че на у стро го про пи са ној фор ми16, ис каз 
те стра не је узи ман као исти нит, а ње на тврд ња за до ка за ну. 

По ро та (ду шев ни ци, са кле тве ни ци) су пред ста вља ли по себ но до ка зно 
сред ство у си сте му ДЗ.17 Са ма реч по ти че од ста ро срп ске ре чи „ро та“, ко ја 
зна чи за кле тва. До ка зи ва ње по ро том тре ба раз ли ко ва ти од до ка зи ва ња све-
до ци ма, јер се ра ди о два раз ли чи та ин сти ту та. На и ме, иа ко су ду шев ни ци 
по ла га ли за кле тву ко јом су по твр ђи ва ли на во де оно га на чи јој стра ни исту-
па ју пред су дом, ни је би ло ну жно да они о тим на во ди ма има ју са зна ња, ни ти 
су се то ком по ступ ка из ја шња ва ли о чи ње ни ца ма ко је су пред мет су ђе ња. 
Они су сво јим из ја ва ма са мо по твр ђи ва ли да има ју по ве ре ња у на во де стран-
ке, што је ука зи ва ло да не ма ју сум ње у мо рал не ква ли те те и углед тог ли ца, 
чи ме су уве ћа ва ли до ка зну вред ност ње го вих тврд њи. Са дру ге стра не, све-
до ци су мо ра ли има ти са зна ња ве за них за пред мет су ђе ња, не по сред них или 
по сред них, а њи хо ви ис ка зи су слу жи ли утвр ђи ва њу ма те ри јал не исти не у 
по ступ ку. До ка зи ва ње по рот ни ци ма по ти че из вре ме на кра ља Ми лу ти на, 
али до ку мент ко јим је оно ре гу ли са но ни је са чу ван.18 По ро та је фор ми ра на 
по ста ле шком прин ци пу – са кле тве ни ци су мо гли да бу ду са мо из истог ста-
ле жа из ко јег по ти че и стран ка чи ју за кле тву су по твр ђи ва ли. Раз ло зи уво-
ђе ња по ро те би ли су ин спи ри са ни ин те ре сом др жав них вла сти да сва ка ужа 
гру па мо же да јем чи за свог при пад ни ка; да кле, са кле тве ни ци су пру жа ли 
су ду јед ну вр сту јав не га ран ци је и би ли су ме ри ло уве ре ња чи та ве јед не 
кла сне за јед ни це.19 Чла но ви по ро те ни су мо гли да бу ду ро ђа ци стран ке, ни ти 

15 Бо жи дар Мар ко вић, О до ка зи ма у кри вич ном по ступ ку, Бе о град 1908, 59.
16 За кле тву су по ла га ли ту жи лац или ту же ни у си ту а ци ји ка да ни је би ло дру гих 

до ка за на осно ву ко јих би се мо гла утвр ди ти спо р на чи ње ни ца бит на за пре су ђе ње. Текст 
за кле тве је стран ка мо ра ла да на у чи на па мет и из го во ри без гре ша ка. Чак и нај ма ња ома шка 
чи ни ла је за кле тву не ис прав ном и ни шта вом. Прет по став ка је би ла да Бог не ће до зво ли ти 
да за кле тву по ло жи она стран ка ко ја го во ри не и сти ну. Ако стран ка ни је хте ла да се за ку не 
или је на пра ви ла гре шку при ли ком из го ва ра ња за кле тве, суд јој ни је ве ро вао. Са дру ге 
стра не, суд је ве ро вао стран ци ко ја је ис прав но из го во ри ла за кле тву (Те о дор Та ра нов ски, 
Исто ри ја срп ског пра ва у не ма њић кој др жа ви, Бе о град 2002, 588).

17 На при мер, у од ред би чл. 193 ДЗ сто ји: „За свод коњ ски и дру ге мар ве, или че га би ло 
пар ни ца, што се от ме или укра де, то ме да да де свод ни ка (ако ли не да де), да пла ти сва ко сед-
мо стру ко. Ако ли рек не, ку пих у ту ђој зе мљи, да оправ да ју ду шев ни ци од гло бе. Ако ли га 
не оправ да ју ду шев ни ци, да пла ти с гло бом.“ 

18 ДЗ се у од ред би чл. 152 ко ја ре гу ли ше по ро ту из ри чи то по зи ва на про пи се ко ји су 
ва жи ли за вре ме кра ља Ми лу ти на: „Ка ко је био за кон у де да цар ства ми...“

19 А. Ђор ђе вић (2003), 333.
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ње го ви не при ја те љи („пи зме ни ци“, „злоб ни ци“), што је тре ба ло да обез бе-
ди њи хо ву не при стра сност у од но су на стран ку у чи је име су исту па ли.

У ли те ра ту ри по сто је од ре ђе не ди ле ме у по гле ду то га да ли је по ро та 
пред ста вља ла вр сту су да или до ка зно сред ство. Ипак, пре о вла ђу је дру го 
ста но ви ште.20 За ко ник је пред ви ђао од го вор ност за по рот ни ке ко ји би се 
за кле ли у ко рист не ке стран ке, ако би ње на кри ви ца би ла на кнад но утвр ђе-
на не ким дру гим до ка зним сред ством. У том сми слу, из од ред бе чл. 154 ДЗ 
про ис ти че да ће се по рот ни ци ко ји су „опра ви ли“21 стран ку, а у ње ном 
по се ду на кнад но бу де про на ђе но „по лич је“, тј. пред мет кри вич ног де ла, 
би ти ка жње ни нов ча ном ка зном и гу бит ком ча сти.22 Ова од ред ба је зна чај-
на јер го во ри и о ме ђу соб ној до ка зној сна зи по је ди них до ка зних сред ста ва, 
у овом слу ча ју ра ци о нал ног до ка зног сред ста ва – „по лич је“ и ира ци о нал ног, 
ка кав је по ро та. Да кле, „по лич је“ је по до ка зној сна зи би ло ја че од за кле тве 
по рот ни ка.

За ко ник је од ред бом чл. 151 про пи си вао и број по рот ни ка, у за ви сно сти 
да ли се ра ди ло о „ве ли ком де лу“ – 24 по рот ни ка, „по ма њем ду гу“ – 12 по-
рот ни ка или „ма лом де лу“ – 6 по рот ни ка. Овај члан го во ри и о то ме на 
ко ји на чин су по рот ни ци вр ши ли сво ју ду жност и шта је би ла свр ха њи хо вог 
ан га жо ва ња: по рот ни ци су се за кли ња ли у цр кви „пред по пом у оде жда ма“, 
а суд би ве ро вао оној стран ци ко ју ве ћи на по рот ни ка „оправ да.“

У си сте му до ка за у ДЗ ко ри шће ни су бо жи ји су до ви у фор ми ко тла или 
же ле за, док је спо ран ин сти тут узда ни ја.23 Ин сти тут бо жи јих су до ва при-
па да нај ра ни јем хри шћан ском пе ри о ду мно гих др жа ва и по ја вљу је се у оби-
чај ном, али и пи са ном пра ву ра зних ин до е вроп ских др жа ва.24 Ко тао и 
же ле зо су би ли до ка зна сред ства ис кљу чи во у кри вич ним ства ри ма – су-
шти на пр вог је би ла у то ме да се у ко тао са кљу ча лом во дом ста ви ко мад 
уси ја ног гво жђа или ка мен, па да окри вље ни за су че ру ка ве и обе ма ру ка ма 
из ва ди по ста вље ни пред мет из ко тла, а дру гог да окри вље ни но си уси ја но 
гво жђе са цр кве них вра та на ча сну тр пе зу.25 Ако се окри вље ни не би ис пе као, 
сма тра ло се да је не вин.

Да је при ме на бо жи јих су до ва има ла ста ле шки ка рак тер, ука зу је од ред ба 
чл. 106 ДЗ из ко је про ис ти че да ће у слу ча ју да вла сте лин учи ни „ка кво зло“ 

20 Оп шир ни је о то ме: Ibid., 332.
21 Опра ви ти зна чи пра вим (не ви ним) про гла си ти (Сто јан Но ва ко вић, За ко ник Сте-

фа на Ду ша на, ца ра срп ског, Бе о град 1870, 100).
22 Вид. и: На та ша Де ре тић, „По јав ни об ли ци ко руп ци је у сред њо ве ков ној Ср би ји“, 

Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 4/2013, 209. 
23 По не ким ми шље њи ма ра ди ло се о суд ском дво бо ју, ме ђу тим ка ко се тер мин узда-

ни је не спо ми ње у из во ри ма ви ше ниг де, не мо же се тач но твр ди ти да ли се ра ди ло о суд ском 
дво бо ју (Љ. Кр кљуш, 129).

24 А. Ђор ђе вић (2003), 329.
25 С. Но ва ко вић, 74; Т. Та ра нов ски, 584.
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би ти „опра вљен“ од стра не по ро те, док ће се бар мо ра ти да „за хва ти у ко тао.“ 
Да кле, раз ли чи те ка те го ри је ста нов ни штва су бит но раз ли чи тим до ка зним 
сред стви ма до ка зи ва ли сво ју не ви ност за исто кри вич но де ло – не сум њи во 
је да је по ло жај вла сте ли на ко ји се прав дао по ро том био не у по ре ди во лак ши 
од по ло жа ја се бра ко ји је мо рао у су прот ста вља њу оп ту жби да на ру ши свој 
те ле сни ин те гри тет. Из од ред бе чл. 84 ДЗ26 про из ла зи ви со ко ме сто ко тла у 
хи је рар хи ји до ка зних сред ста ва. На и ме, уко ли ко би окри вље ни на кон из во-
ђе ња овог до ка зног сред ства остао не по вре ђен, сма тра ло се да се на тај на чин 
„оправ дао“, та ко да је суд ски по сту пак об у ста вљан, а окри вље ни ни је био у 
оба ве зи ни да на кна ди суд ске тро шко ве. У од но су на окри вље ног ко ји се 
оправ дао на овај на чин је ва жи ло пра ви ло ne bis in idem, па ту жи лац ни је мо гао 
да тра жи из во ђе ње не ког но вог до ка за, а по сту пак је по ста јао бес пред ме тан.27

О дру гом об ли ку бо жи јег су да, же ле зу, го во ри се у од ред би чл. 150 ДЗ.28 
Из ње про из ла зи да се раз бој ник или ло пов ко ји је осум њи чен да је из вр шио 
кри вич но де ло, а за ко јег не ма до ка за – ни је ухва ћен на де лу (об ли че ни је), мо рао 
прав да ти уси ја ним гво жђем. Сма тра мо да из ове од ред бе про ис ти чу две бит-
не ства ри. Пр ва, да је хва та ње учи ни о ца на ли цу ме ста по до ка зној сна зи 
би ло ис пред прав да ња же ле зом, јер се у си ту а ци ји за ти ца ња окри вље ног in 
fla gran te de lic to ни су ни из во ди ли дру ги до ка зи и окри вље ни се ни је мо гао 
на дру ги на чин оправ да ти. Дру го, сма тра мо да је у опи са ној си ту а ци ји би ла 
очи глед на на ме ра за ко но дав ца да ути че на ста нов ни штво да се уз др жи од кра-
ђе и раз бој ни штва, има ју ћи у ви ду не за ви дан по ло жај у ко јем су се на ла зи ли 
осум њи че ни за ова кри вич на де ла ка да су до ка зи ва ли сво ју не ви ност.29

Пре ма по је ди ним схва та њи ма у ли те ра ту ри, узда ни је је зна чи ло суд ски 
дво бој: пар ни ча ри би се ме ђу соб но бо ри ли, а ве ро ва ло се да Бог не ће до зво-
ли ти да стран ка ко ја је у пра ву бу де по ра же на.30 Ова кав за кљу чак се из во ди 
из од ред бе чл. 102 ДЗ ко ја за бра њу је ње го ву да љу упо тре бу: „Узда ни ја да нест 
ни ко му ни шта ни ка ква; кто ли се по уз да за што, да пла ти са мо-сед мо.“ Са 
дру ге стра не, по сто је и схва та ња да је узда ни је кри вич но де ло са мо вла шћа31, 
што ука зу је да у срп ском пра ву ни је би ло суд ског дво бо ја. Ји ре чек ука зу је 

26 „Су да да не ма за ко тао, ни ти ика ква оправ да ња, ко се оправ дао да не да је су ди ја ма 
оправ да ња; на су ду да не ма ру ке ни оправ да ва ња, ни уда ве, са мо да се су де по за ко ну.“

27 А. Ђор ђе вић (2003), 329.
28 „И ако ко по те ра су дом раз бој ни ка и ло по ва, а не бу де до ка за, да им је оправ да ње 

же ле зо, што је од ре ди ло цар ство ми, да га узи ма ју на вра ти ма цр кве ним из ог ња, и да га 
по ста ви на све тој тр пе зи.“

29 По ја ча на др жа ва тра жи ла је да се крив ци што ви ше ис ко ре не или за стра ше, у ин-
те ре су оп штег до бра (Алек сан дар Со ло вјев, По ста нак и зна чај Ду ша но вог за ко ни ка, Бе о град 
2001, 29).

30 Ср ђан Шар кић, Исто ри ја др жа ве и пра ва Ср би је – Исто ри ја др жа ве и пра ва II, 
Но ви Сад 2009, 30. Та ко и Б. Мар ко вић (1930), 42-43.

31 Пре ма: Б. Мар ко вић, (1930), 42-43.
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на од ред бу чл. 131 ДЗ32, из ко је из во ди за кљу чак да је суд ски дво бој био до-
зво љен је ди но вој ни ци ма.33 Јо ва но вић на во ди да је ди ну ин ди ци ју да је у 
срп ском сред њо ве ков ном пра ву по сто јао овај ин сти тут као до ка зно сред ство 
са др жи Скоп ска хри со ву ља кра ља Ми лу ти на из 1300. го ди не у ко јој се спо-
ми ње из раз „бе лег“, ко ји мо жда пред ста вља суд ски дво бој, бу ду ћи да је 
по ме нут уз „ко тао“ и да је по знат из раз „иза ћи на бе лег.“34

4. РА ЦИ О НАЛ НА ДО КА ЗНА СРЕД СТВА  
У СУД СКОМ ПО СТУП КУ

Од ра ци о нал них до ка зних сред ста ва ко ри шће ни су об ли че ни је, свод, 
све до ци, ис пра ве и при зна ње. 

Об ли че ни је је зна чи ло за ти ца ње окри вље ног при ли ком из вр ше ња кри-
вич ног де ла. Ду ша нов за ко ник о овом до ка зном сред ству го во ри у од ред би 
чл. 149, на во де ћи да ће се ло пов и раз бој ник у слу ча ју хва та ња при из вр ше њу 
кри вич ног де ла сма тра ти „до ка за ним“, те се има ју осле пи ти и обе си ти.35 Овај 
из раз је из ве ден од ре чи „ли це“ ко ја пред ста вља пред мет кри вич ног де ла.36 
„Ли це“ се, из ме ђу оста лог, по ми ње у од ред би чл. 92 ДЗ, где сто ји оба ве за 
оно га ко ји пре по зна „ли це под чо ве ком, а бу де у го ри, у пу сто ши“, да тог 
чо ве ка од ве де у нај бли же се ло где ће му се су ди ти. Ме ђу тим, при мар но зна-
че ње ре чи „ли це“ се ипак са сто ја ло у хва та њу окри вље ног на ли цу ме ста – 
да кле, са пред ме том из вр ше ног кри вич ног де ла.37 Очи глед но је об ли че ни је 
има ло ве ли ку до ка зну сна гу и сма тра но је не по сред ним и нео спо ри вим 
до ка зом ка да су у пи та њу кри вич на де ла кра ђе и раз бој ни штва. Хва та ње 
окри вље ног на ли цу ме ста при ли ком из вр ше ња ових кри вич них де ла је от кла-
ња ло сва ку сум њу код су да у по гле ду ње го ве кри ви це, та ко да се ни су из во-
ди ли дру ги до ка зи, а ку му ла тив но су му из ри ца не на ве де не ка зне. По ло жај 
окри вље ног у ова квом си сте му је не сум њи во био не по во љан. Са јед не стра не, 
ако је осум њи чен за кра ђу или раз бој ни штво, а ни је за те чен на ли цу ме ста, 

32 „На вој сци сва ђе да ни је, ако ли се два сва де, да се би ју, а дру ги ни ко од вој ни ка да 
им не по мог не; ако ли ко по те че и по мог не иза зи ва чу, они да се уби ју.“

33 На ве де но пре ма: Сте фан Сто ја но вић, „Ира ци о нал на до ка зна сред ства као део 
прав не тра ди ци је Сло ве на“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, 78/2018, 397. 

34 Ibid.
35 Прет по ста вља се да је ова кав вид ка жња ва ња имао за циљ да смрт ну ка зну учи ни 

што те жом, да уве ћа му ке окри вље ног и да ути че на ста нов ни штво да не вр ши ова кри вич на 
де ла (Т. Та ра нов ски, 314).

36 Из то га се ви ди да се у од ред би овог чла на очи глед но ра ди о ко њу као пред ме ту кри-
вич ног де ла („ли це под чо ве ком“), али „ли це“ мо же зна чи ти и не ки дру ги пред мет кри вич-
ног де ла или ору ђе ко јим је кри вич но де ло из вр ше но. 

37 А. Ђор ђе вић (2003), 328.
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пред сто ји му прав да ње же ле зом (чл. 150 ДЗ), а са дру ге, уко ли ко је за те чен 
на ли цу ме ста, не ма из во ђе ња дру гих до ка за и сле ду је му са ка ће ње у ви ду 
осле пљи ва ња и смрт на ка зна (чл. 149 ДЗ).

Са ма др жа ви на укра де не ства ри ни је ну жно мо ра ла да зна чи да је њен 
др жа лац до ства ри до шао на не за ко нит на чин. По мо ћу сво да, окри вље ни је 
мо гао до ка за ти да је ствар ко ја је пред мет кри вич ног де ла при ба вио од не ког 
дру гог ли ца. Ово до ка зно сред ство је ко ри шће но ка да је по сто ја ла сум ња у 
по гле ду пра вог из вр ши о ца кри вич ног де ла.38 Осум њи че ни би у слу ча ју сум-
ње да је до од ре ђе не ства ри до шао на не за ко нит на чин, име но вао ли це од 
ко јег је ствар ку пио, а уко ли ко би и то ли це твр ди ло да је ствар при ба ви ло 
од дру гог, са слу ша вао би се и тај прет ход ни др жа лац, све док се не би до шло 
до ли ца ко је не би мо гло да до ка же основ сти ца ња укра де не ства ри. Нај че шће 
се свод при ме њи вао у слу ча ју кра ђе сто ке и ко ња („свод коњ ски“), али од-
ред ба чл. 193 ДЗ, по ред овог слу ча ја, го во ри о то ме да се прав да ње сво дом 
при ме њи ва ло и у си ту а ци ја ма ка да је у пи та њу дру ги пред мет кри вич ног 
де ла ко ји је отет или укра ден.

За ко ник ни шта не го во ри о при ват ним све до ци ма, као ли ци ма ко ја то-
ком су ђе ња из но се сво ја са зна ња о чи ње ни ца ма бит ним за пре су ђе ње.39 У 
од ред би чл. 80 ДЗ40 се спо ми ње ово до ка зно сред ство. Ме ђу тим, ова ли ца 
не све до че о кон крет ној си ту а ци ји ве за ној за спор пред су дом, већ о не че му 
што је њи ма дав но по зна то. У том сми слу, они се по прав ној при ро ди при-
бли жа ва ју са кле тве ни ци ма.41 Као слу жбе не све до ке за ко ник по ми ње при-
ста ва, ор га на вла сти ко ји је стран ке по зи вао на суд и ми ло сни ка, све до ка 
при ли ком из да ва ња цар ских да ров ни ца. 

Од ис пра ва су нај че шће ко ри шће ни вла да лач ка пи сма ко ји ма се не што 
да ва ло или на ре ђи ва ло, а као при ват не ис пра ве ко ри шће ни су те ста мен ти 
и пи сме на о де по зи ти ма.42 Пи та ње је ко ли ко су при ват не ис пра ве ко ри шће-
не у суд ским спо ро ви ма, има ју ћи у ви ду ма ли број пи сме ног ста нов ни штва. 
У из во ри ма на ла зи мо при мер упо тре бе пи сма као до ка за у кри вич ном по-
ступ ку: 30. апри ла 1410. го ди не упу ће но је пи смо из Ду бров ни ка вој во ди 

38 С. Шар кић, Сред њо ве ков но срп ско пра во, Но ви Сад 1995, 122.
39 О све до ци ма има ма ло по да та ка. Де чан ска хри со ву ља спо ми ње по слух што је исто-

вре ме но озна ча ва ло све до ка и так су ко ју пла ћа све док. Син таг ма Ма ти је Вла ста ра на во ди 
да не мо гу све до чи ти ро бо ви, си ро ма си, син за оца, ни ти отац за си на, ма ло лет ни ци, глу ви, 
не ми, лу да ци и блуд ни ци. Све до ке по ми ње и Ју сти ни ја нов за кон, али у Ду ша но вом за ко-
ни ку не ма по да та ка о при ват ним суд ским све до ци ма (С. Шар кић (1995), 122).

40 „За ме ђе се о ске, да обо је, ко ји тра же, да ду све до ке, он по ло ви ну, а он по ло ви ну, по 
за ко ну; ку да рек ну све до ци, ње го во да је. “

41 Алек сан дар Ђор ђе вић, „Све до ци у сред њо ве ков ном сло вен ском пра ву“, Збо р ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, 68/2012, 422.

42 Б. Мар ко вић (1930), 44.
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Ву ко са ву и Љу би ши да ће Рах ца Бо ри шић би ти за др жан у там ни ци до кле 
год не обез бе ди јем це.43 

Иа ко се при зна ње из ри чи то не по ми ње у Ду ша но вом за ко ни ку, не ма 
сум ње да је оно би ло за сту пље но и да му се по кла ња ла па жња. О то ме све-
до чи и пре пи ска Ву ко са ва Ко биљ чи ћа из Тре би ња ко ји је 8. мар та 1413. го ди-
не оба ве стио ду бро вач ки суд да је по хва тао ло по ве осум њи че не да су по кра-
ли При бо ја Об ра до ви ћа, те да су они кри ви цу при зна ли и да су на ми ри ли 
са При бо јем.44 Као што смо већ на ве ли, у оп ту жном по ступ ку срп ског сред-
њо ве ков ног пра ва ни је пра вље на раз ли ка из ме ђу кри вич ног и пар нич ног 
по ступ ка. Сто га су до би је ним при зна њем окри вље ног за суд не ста ја ле све 
не до у ми це ко је се ти чу пра вог из вр ши о ца кри вич ног де ла. На че ло фор мал-
не исти не ис кљу чи ва ло је по тре бу за да љим из во ђе њем до ка за, а кри ви ца 
окри вље ног је сма тра на до ка за ном. Сма тра мо да је и текст за кле тве ко ју би 
по ла гао окри вље ни, о ко јем је већ би ло ре чи, имао ути ца ја на по бо жног окри-
вље ног да при зна кри вич но де ло. У су прот ном, с об зи ром на то да се из ме ђу 
оста лог клео и здра вљем сво јих уку ћа на и сто ке, до вео би у пи та ње оп ста нак 
свог до ма ћин ства. Ме ђу тим, у из во ри ма ка сни јег пе ри о да има ин те ре сант-
них при ме ра ка ко су окри вље ни под пси хо ло шким при ти ском за кле тве по-
ку ша ва ли да „Бо га пре ва ре и сво ју са вест угу ше.“ Та ко су не ки под сво ја 
сто па ла у опан ци ма ста вља ли но ге од ко ко шке или не ке дру ге пер на те жи-
ви не, а за тим тек сту за кле тве у се би (јер је за кле тва би ла стро го фор мал на) 
до да ва ли и ре чи: „од ка ко са мо на ове но ге стао“, а за тим на глас из го ва ра ли 
оста так тек ста за кле тве.45 

Уко ли ко би при зна ње окри вље ног из о ста ло, окри вље ни је у то ку по-
ступ ка био ис пи ти ван. Док се из ја шња вао о на во ди ма ту жбе, од ред ба чл. 161 
ДЗ окри вље ном је за бра њи ва ла да „дру ге ре чи по твор но го во ри на ту жи те ља, 
ни за из дај ство, ни за дру го ка кво де ло, осим да од го ва ра.“ Да кле, окри вље ни 
је био ду жан да са мо го во ри у ве зи са пред ме том спо ра и ни је му би ло до зво-
ље но да зло на мер но окри вљу је ту жи о ца за не ко дру го про тив прав но де ло. 
Исти члан је са др жао упут ства су ди ја ма да не ве ру ју окри вље ном у де лу 
ис ка за у ко јем ће на ру ша ва ти углед ту жи о ца, све док се по сту пак не за вр ши. 
Од ред ба чл. 167 ДЗ је ин те ре сант на са ста но ви шта од бра не окри вље ног и 
мо гућ но сти про ме не ње го вог ра ни јег ис ка за: „Пар ни ча ри, ко ји ис хо де на 
суд цар ства ми, ко ју реч бу ду го во ри ли у пр ви ну, ти ма ре чи ма да се ве ру је 
и по тим ре чи ма да се су ди, а по по след њи ма ни шта.“ Из то га про из ла зи да 
окри вље ном ни је би ло омо гу ће но да опо зо ве свој ра ни је да ти ис каз, те да је 
суд у об зир узи мао са мо пр ве из ја ве стра на ка и на њи ма за сни вао од лу ку.

43 М. Пу цић, Спо ме ни ци Срб ски I (1858) 100, нав. пре ма: Б. Мар ко вић (1908), 75.
44 Нав. пре ма: Ibid.
45 А. Јо ва но вић, 12.
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Ду ша нов за ко ник не го во ри ни шта о тор ту ри, али то не зна чи да је ни је 
би ло.46 Мар ко вић на во ди да ДЗ не зна за тор ту ру47, те да је од во ље оп ту же-
ног за ви си ло да ли ће при зна ти кри вич но де ло или не, те да су пре тор ту ре 
ра ди је при ме њи ва не ор да ли је и дру га до ка зна сред ства. Не же ле ћи да из во-
ди мо за кључ ке у ве зи са по сто ја њем тор ту ре у овом пе ри о ду, кон ста то ва ће мо 
да се у ви зан тиј ском сред њо ве ков ном пра ву, чи је је пре во ђе ње и при ла го-
ђа ва ње срп ским по тре ба ма би ло део и по чет на фа за за ко но дав ног ра да ца ра 
Ду ша на48, при ме њи ва ла тор ту ра ра ди до би ја ња при зна ња.49 

5. ЗА КЉУ ЧАК

Суд ски по сту пак у Ду ша но вом за ко ни ку је пре те жно био устро јен по 
пра ви ли ма оп ту жног на че ла, ме ђу тим, при ме тан је за че так схва та ња да кр ше-
ње по је ди них нор ми ни је са мо ствар по је дин ца. Сто га, у од ре ђе ним слу ча-
је ви ма, као што је, на при мер, из вр ше ње кри вич ног де ла кра ђе или раз бој-
ни штва, ре а гу је др жа ва и по слу жбе ној ду жно сти по кре ће по сту пак, ка ко 
би ка зни ла из вр ши о ца и де ло ва ла на по тен ци јал не учи ни о це да не вр ше 
кри вич на де ла.

У сфе ри до ка зних сред ста ва сре ће мо ира ци о нал на и ра ци о нал на до ка зна 
сред ства. Ира ци о нал но до ка зно сред ство, као што је „по ро та“, не сум њи во 
по ти че из сло вен ског оби чај ног пра ва и од раз је ве ли ког ути ца ја ко ји је ре-
ли ги ја има ла на дру штво. У Ду ша но вом за ко ни ку ира ци о на ла до ка зна сред-
ства су чи ни ли за кле тва, по ро та и бо жи ји су до ви. Њи ма се до ка зи ва ла фор-
мал на исти на, што зна чи да суд ска од лу ка ни је увек зна чи ла да се кри тич ни 
до га ђај од и грао она ко ка ко је пре су ђе но. 

Ра ци о нал на до ка зна сред ства ни су од мах мо гла да по ти сну по сто ја ње 
ира ци о нал них до ка зних сред ста ва, па је па ра лел но по сто ја ње и јед них и 
дру гих би ло обе леж је суд ских по сту па ка тог пе ри о да, па и срп ског суд ског 
по ступ ка. У суд ском по ступ ку сред њо ве ков не Ср би је ра ци о нал на до ка зна 
сред ста ва су об ли че ни је, свод, све до ци, ис пра ве и при зна ње. Овим до ка зним 
сред стви ма се те жи ло утвр ђи ва њу ма те ри јал не исти не, тј. утвр ђи ва њу на-
чи на на ко ји је кри вич но де ло за и ста изр ше но.

46 Сне жа на Бр кић, „При зна ње окри вље ног у срп ском пра ву до 1865. го ди не“, Збо р ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2004, 469.

47 Б. Мар ко вић (1930), 45.
48 Љ. Кр кљуш, 59.
49 У ви зан тиј ском кри вич ном по ступ ку пре ма окри вље ном је мо гао би ти од ре ђен 

при твор, суд ски по сту пак ни је мо гао да тра је ду же од две го ди не, ту жи лац ко ји ни је ус пео 
у спо ру је мо гао да до би је исту ка зну ко ја би би ла из ре че на окри вље ном да је осу ђен, а тор-
ту ра је игра ла ве ли ку уло гу (Gru pa au to ra, The Ox ford Dic ti o nary of Byzan tum (ed. Ale xan der 
P. Kaz hdan), New York 1991, 548).
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Ка ко је и по ка за но, при мет на је ја ка до ка зна сна га хва та ња окри вље ног 
при ли ком из вр ше ња кри вич ног де ла („об ли че ни ја“). Иа ко их ДЗ не по ми ње, 
не сум њи во су зна чај на ра ци о нал на до ка зна сред ства би ли при зна ње и све-
до ци. По сто ја ње ових или дру гих ра ци о нал них до ка зних сред ста ва зна чи ло 
би до ка за ност кри ви це окри вље ног у ко јем слу ча ју се ни су из во ди ла ира-
ци о нал на до ка зна сред ства. Тек од су ство ра ци о нал них до ка зних сред ста ва 
је до во ди ло до при ме не ира ци о нал них: на при мер, окри вље ни у од но су на 
ко јег не ма ма те ри јал них до ка за, а ко ји би се оправ дао „же ле зом“, би вао би 
ослобо ђен од го вор но сти и пла ћа ња суд ских тро шко ва. Да кле, ира ци о нал на 
до ка зна сред ста ва су би ла суп си ди јар ног ка рак те ра у од но су на ра ци о нал на. 
Та ко ђе, у суд ском по ступ ку ни је би ло мо гу ће ку му ла тив но при ме њи ва ти и 
ра ци о нал на и ира ци о нал на до ка зна сред ства: ако је кри ви ца окри вље ног већ 
до ка за на не ким ра ци о нал ним до ка зним сред ством, сна га овог до ка за се ни-
је мо гла убла жи ти не ким ира ци о нал ним до ка зним сред ством.

Ка да го во ри мо о по ло жа ју окри вље ног у суд ском по ступ ку ДЗ, ис ти че мо 
да је при ме тан ста ле шки ка рак тер по је ди них од ре да ба. Са јед не стра не, у по-
гле ду до ка зних сред ста ва, раз ли чи ти ста ле жи су се за исто кри вич но де ло 
прав да ли на раз ли чи те на чи не: за вла сте лу је би ло до вољ но прав да ње по рот-
ни ци ма, док су се се бри прав да ли „ко тлом.“ Са дру ге стра не и вр ста и ви си на 
из ре че не кри вич не санк ци је је за ви си ла од ста ле шке при пад но сти окри вље-
ног. Окри вље ни је то ком по ступ ка по ла гао за кле тву, ко ја је, има ју ћи у ви ду 
ути цај ре ли ги је на жи во те љу ди тог вре ме на, мо гла би ти од ути ца ја да то ком 
по ступ ка го во ри исти ну. За кле тва се по ла га ла у цр кви, пред све ште ни ком, 
окри вље ни се клео здра вљем сво јих уку ћа на и сто ке, па је ла жан ис каз код 
по бо жног окри вље ног до во дио у пи та ње оп ста нак до ма ћин ства и успех ње-
го вих бу ду ћих по љо при вред них ра до ва. Ука зу је мо и да је окри вље ни на кон 
да тог ис ка за по ста јао „роб сво јих ре чи“ – ни је мо гао да ме ња свој пр во бит ни 
ис каз, као и да је те рет до ка зи ва ња у по гле ду из во ђе ња „сво да“ био ис кљу-
чи во на ње му, те да се то ком по ступ ка мо рао др жа ти са мо пред ме та спо ра 
и ни је мо гао оп ту жи ва ти оште ће ног за не ко дру го кри вич но де ло.

Са ове вре мен ске дис тан це, не ка за кон ска ре ше ња ДЗ у по гле ду ор га ни-
за ци је суд ског по ступ ка и до ка зних сред ста ва, па са мим тим и у ве зи са по-
ло жа јем окри вље ног, не сум њи во за о ста ју за да на шњим, док су не ка одав но 
на пу ште на и пре ва зи ђе на. Ме ђу тим, овај прав ни спо ме ник је са ста но ви шта 
те ме зна ча јан јер пред ста вља пр ву ко ди фи ка ци ју од ре да ба суд ског по ступ-
ка сред њо ве ков не Ср би је, ко ји је до та да био ре гу ли сан углав ном не пи са ним 
оби чај ним пра вом.
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The Co urt Pro ce du re enac ted by Du san’s Co de –  
Evi den ce and Po si tion of the De fen dant

Ab stract: This pa per de als with the pro vi si ons on the ju di cial pro ce e dings 
of me di e val Ser bia enac ted in Du san’s Co de. The aim of this pa per is to pro vi de 
an over vi ew and analysis of the ir ra ti o nal and ra ti o nal evi den ce of that pe riod, 
as well as to po int to the po si tion of the de fen dant, be a ring in mind this system of 
evi den ce.

The ju di cial pro ce e dings in Du san’s Co de we re pre do mi nantly or ga ni zed in 
ac cor dan ce with the ru les of the in dic tment prin ci ple, ho we ver, what can al so be 
ob ser ved is the on set of the un der stan ding that the vi o la tion of cer tain norms is 
not only an is sue of an in di vi dual. As a ru le, the de ci sion to ini ti a te the ju di cial 
pro ce e dings was de pen dant on the will of the in ju red party, and only ex cep ti o nally, 
in the event that the of fen se vi o la ted the pu blic in te rest, the pro ce e dings we re 
ini ti a ted ex of fi cio.

In the sphe re of evi den ce, it is pos si ble to dif fe ren ti a te bet we en ir ra ti o nal 
and ra ti o nal evi den ce. The oath, the jury and the di vi ne co u rts are con si de red to 
be the ir ra ti o nal evi den ce of this pe riod. Among the ra ti o nal evi den ce in Ser bian 
me di e val law, the re is men tion of „ob li če ni je“ (cap tu re of the of fen der in the act); 
„svod“, which the de fen dant used to pro ve that he did not steal the ob ject of the 
cri me, but that he ca me in to pos ses sion of said ob ject thro ugh so me o ne el se; in-
clu ding wit nes ses, do cu ments and con fes si ons. 

The exi sten ce of ra ti o nal evi den ce me ant pro of of the de fen dant’s gu ilt, in 
which ca se the ir ra ti o nal evi den ce was not pre sen ted. It was the ab sen ce of ra ti-
o nal evi den ce that led to the pre sen ta tion of ir ra ti o nal evi den ce, which me ans 
that ir ra ti o nal evi den ce was sub si di ary in re la tion to ra ti o nal evi den ce. If the 
de fen dant’s gu ilt was pro ven by ra ti o nal evi den ce, the strength of this evi den ce 
co uld not be mi ti ga ted by any type of ir ra ti o nal evi den ce, the re fo re it was not 
pos si ble to cu mu la ti vely apply ra ti o nal and ir ra ti o nal evi den ce.

So me of the pro vi si ons of Du san’s Co de gi ve ri se to the di vi sion of so cial 
clas ses, which was the ir cha rac te ri stic: dif fe rent so cial clas ses used dif fe rent 
evi den ce to ju stify the sa me cri mi nal of fen se, and the type and se ve rity of the im-
po sed cri mi nal san ction was de pen dant on the so cial class to which the de fen dant 
be lon ged. Du ring the pro ce e dings, the de fen dant to ok an oath, which, gi ven the 
in flu en ce of re li gion on the li ves of pe o ple at that ti me, co uld ha ve in flu en ced him 



1296

Др Жељ ко Д. Мир ков, Суд ски по сту пак у Ду ша но вом за ко ни ку – до ка зна... (стр. 1283–1296)

to tell the truth du ring the pro ce e dings. Af ter the he a ring, the de fen dant co uld not 
al ter his ori gi nal te sti mony, and du ring the pro ce e dings he was obli ged to ad he-
re to the ca se in dis pu te and co uld not bla me the in ju red party for anot her cri mi-
nal of fen se. 
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