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мр Небојша Ђокић, Српски научни центар, Београд 

КТИТОРСКА И ВЛАДАРСКА ПРАВА 

И СРПСКА ЦРКВА 
 

Апстракт: У раду су обрађена ктиторска и владарска права у односу на 

Српску цркву. Посебна пажња посвећена je чињеници, да премда, највећи 

део ктиторских и владарских права није био у складу са црквеним кано-

нима, ипак се поступало у складу са њима, не само у средњовековној 

Србији, већ и у вереме османске власти, па чак и у књажевини и краљевини 

Србији. Тек у време Краљевине СХС/Југославије, нестају и ктиторска и 

владарска права. 

Кључне речи: Српска црква, ктиторско право, владарско право, Србија, 

књажевина Србија, књаз Милош 

Ктиторско право je скуп права и обавеза, који припадају власнику имо-

вине, намењене користи Цркве
1
. У том строгом смислу термина, ктиторско 

право има више историјски и теоријски, но практични интерес. Мада се та 

реч и сада понекад употребљава у црквеном животу, ктиторско право, као 

такво, не постоји у границама Србије, више од 80 година. Закон о Српској 

православној цркви, од 1929 године и Устав те Цркве од 1931 године, не 

спомињу ктиторско право. 1. јуна 1934 године, Св. Архијерејски Сабор 

Српске цркве, донео је одлуку (АСБр. 49, Зап. 67), којом је чак и изрично 

укинуто то право. 

„По члану 243 Црквеног Устава, та одлука гласи: црквена добра, покре-

тна и непокретна, могу бити својина Цркве као општа имовина Српске 

православие цркве или су својина појединих епархија, манастира, црквених 

општина, храмова, задужбина, самосталних установа или таквих фондова. 

По томе, црквена имовина у Српској православној цркви, не може бити 

својина и приватних лица. Ктитори, обзиром на даровану имовину, могу 

имати само извесне повластице у вези с њиховим даровањем, ако то 

одобри црквена власт, која је власна да прими даровање“. 

Управо ова чињеница, да се изричито забрањује нешто што правно 

формално ни не постоји, показује какав је анимозитет постојао (а и данас 

постоји) у цркви према ктиторском праву. Црква је кроз историју стално 

покушавала да ограничи утицај ктиторског права, али у томе није имала 

                                                      
1
 С. Троицки, Ктиторско право у Византији и Неманићкој Србији, Глас СКА 

CLXVIII, Београд 1935., 81. 
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успеха, јер то није било у интересу државе, тј. владара. Тек када ће држави 

то постати потпуно неважно, црква ће успети да се са тиме избори. Сви 

црквени историчари, који су се бавили том проблематиком, а били су из 

саме цркве, ктиторско право су сматрали као нешто, што је било наметнуто 

цркви мимо њених канонских закона. Међутим, озбиљна истраживања су 

показала, да то и није било у потпуности у складу са канонима православне 

цркве, да се црквена хијерархија најчешће није ни бунила, јер је и њима то 

понекад одговарало. Са друге стране, чињеница је да, примена ктиторског 

права, па и права владара у односу на цркву почетком XIX века, било ана-

хроно чак и у Србији. Милошу је то анахроно стање изузетно одговарало у 

спровођењу његове политике. Он неће ни кршити правила у односима 

црква – држава, а ни доносити нова. Он ће максимално искористити важећа 

правила, која су била на снази већ вековима – још од немањићке Србије, а 

можда и од раније. 

Пошто је приватна својина основно језгро ктиторског права, можемо 

казати, да сада ктиторско право, како је оно постојало у Византији и 

Немањићкој Србији, не постоји више у Српској православној цркви. Те 

повластице ктитора, о којима говори горе наведена одлука Архијерејског 

Сабора, у целини спадају у обим патронатског права. 

Постоје капеле и цркве у државним и приватним болницама, у казне-

ним и другим државним заводима, домовне цркве код приватних лица, 

мада се ове цркве јављају као својина тих лица, установа или државе, ипак 

не спадају у обим појма ктиторског права, јер овде не налазимо друге 

битне црте ктиторске својине непроменљиве, независне од воље сопстве-

ника намене или модуса имовине и на тај начин овде имамо само обично 

право својине, неограничене модусом. 

Само ван Србије, у српским црквеним општинама у Трсту, Пероју и на 

Ријеци, можемо наћи праве трагове старог ктиторског права. 

Иако ктиторско право сада нема готово никаквог практичног значења 

за Српску цркву, оно има велики историјски и теоријски интерес. Поготово 

што су се многе, ако не и већина одредби ктиторског права, одржале и 

током османске власти, па и у XIX веку. 

Готово сви српски манастири били су ктиторски и кад су због политич-

ких догађаја изгубили своје ктиторе. Добили су посебан правни положај у 

време османске власти. О томе пише Вук Караџић у свом речнику
2
: „За 

владања Турскога у Србији, владике се ништа нису мешале у управљање 

манастирско: њима су манастири плаћали што је било одређено на годину 

и држали су их по неколико дана, кад би овде дошли, и више ништа. Кад је 

                                                      
2
 Вук Караџић, Српски рјечник, Београд 1898, 408 
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у манастиру коме умро старешина, игуман или архимандрит, новога је 

избирао околни
 
народ, а владика му је само очитао оно што треба по за-

кону, околни се народ старао и за поправљање манастира“. 

Кад је реч о мирском свештенству, постојало је право о наслеђивању 

парохија. Новопостављени свештеник плаћао је извесну суму за парохију, 

након чега је добијао синђелију на парохију. Након тога, стицао је право, 

практично да располаже са њом. Могао је целу парохију или део ње да 

прода, могао је целу или део парохије да да у аренду другом свештенику. 

Ако након смрти свештеника или његовог премештаја, није било директног 

наследника, обично су парохијани предлагали митрополиту (епископу) 

новог свештеника. Ако погледамо архивску грађу за период од 1818-1839. 

године (па и касније), у огромној већини случајева, парохијани су ти, који 

су иницирали избор новог свештеника или смењивање свештеника, који је 

већ на парохији. Врло често се и државне власти мешају око избора новог 

свештеника или старешине манастира – није то радио само Милош. Пого-

тово што су обично млађа браћа нахијских каснијих окружних старешина 

били протопрезвитери. Рецимо у Ћупријском округу старешина је био 

Милосав Здравковић-Ресавац, а протопрезвитер је био његов рођени брат, 

Богосав Здравковић. Прота београдски такође је био близак рођак Мило-

сава Здравковића. Темнићем, а касније целим јагодинским протопрезве-

таријатом, „владали“ су прота Стојан Милићевић
3
 из Варварина и Милета 

Радојковић. Јагодинске проте су биле и син и унук проте Стојана, а један 

од његових унука био је познати политичар Стојан Протић. Најмање три 

Стојанове унуке биле су удате за народне посланике. Такво стање је било и 

у другим деловима Србије. 

Зашто смо све ово навели? У нашој историографији распрострањено је 

мишљење да су се књаз и његове старешине потпуно против – правно 

мешале у послове цркве. Са становишта данашњег црквеног права, а и 

уопште црквених канона, то јесте тако. Проблем је, што је са становишта 

државних закона у Византији, а и у средњовековној Србији, то било сасвим 

у складу са тим законима. Као што ћемо даље видети, у свим државам где 

постоји државна црква, неминован је сукоб надлежности државе и цркве, а 

ти сукоби су се увек завршавали на штету слабије стране, тј. цркве. Дакле, 

понашање књаза и других старешина, било је потпуно у складу са тада 

важећим нормама, а то се управо види на примеру старе крагујевачке 

цркве. 

Кренимо редом. 

                                                      
3
 Отац Стојанов је био кнез Ражањске нахије Милић Томић који се борио са 

Синђелићем на Чегру.. 
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Како у Византији, тако и у Немањићкој Србији, главни ктитори били су 

владари и ктиторско право даје кључ за разумевање многих детаља у 

систему односа између православне цркве и државе у Средњем Веку. 

У историји појма својине, појам ктиторске својине створен духом 

хришћанства, јавља се као права антитеза појмy својине, створеном духом 

римског права. Док римско право узима у обзир готово искључиво личне 

интересе сопственика и дефинише својину као jus utendi et abutendi re sua, 

ктиторска својина, пре свега, служи интересима црквеног друштва и у 

најмањој мери личним интересима. У том погледу, као пример може послу-

жити типик Цариградског Пантократорског манастира, kojи je имао гостио-

ницу за сиромахе, дом за старце и чак психијатриску болницу.
4
 И у старим 

српским споменицима налазимо многе примере великог социјалног значаја 

ктиторске својине. Цела 38. глава Хилендарског типика, подробно говори о 

каритативној делатности манастира
5
.  

Мада је у свом чистом облику, као што смо казали, ктиторска својина 

изгубила своје старо велико практично значење, ипак, постанак многих 

установа садашњег црквено – имовинског права, не можемо схватити без 

појма својине ктиторске. Многе садашње црквено – имовинске установе, 

нпр. црквене задужбине, црквени фондови па и цела црквено имовинска 

самоуправа, има свој корен или у најмању руку своје прецеденте у устано-

вама ктиторског права
6
. 

Субјекат ктиторског права назива се ктитор. O томе шта значи ова реч 

и од које је речи изведена, постоји обимна литература, настала пре нешто 

више од једног века. Међутим, након радова Хачидакиса и Хајсенберга, 

оба објављена 1910. године, више нема дилеме око тога. У радовима С. 

Троицког
7
 и В. Марковића

8
, дат је приказ целе те расправе, па је ми нећемо 

овде понављати. Реч ктитор (ό κτήτωρ) је грчка и потиче од речи κτάομαι – 

добити, стећи. У класичком језику те речи нема, њу налазимо само у 

народном језику и у jeзикy византиског периода. У Новом Завету ову реч 

налазимо само једном, найме у Дел. Апост. 4, 34, где се говори да хришћа-

нима у Јерусалиму, који су били „власници (ктрторес;) њиве или куће, 

продаваху и донашаху новце, што узимаху за то, и метаху пред ноге 

                                                      
4
 Текст типика в. код проф. А. А. Димитриевски „Труды Кiевской Дух. 

Академi“, Кiев 1895, VIII, 537 – 585. 
5
 Л. Мирковић, Хилендарски типик, Београд 1935, 212. 

6
 С. Троицки, Ктиторско право у Византији и Неманићкој Србији, 83. 

7
 С. Троицки, Ктиторско право у Византији и Неманићкој Србији, Глас СКА 

CLXVIII, Београд 1935, 81 – 133. 
8
 В. Марковић, Ктитори, њихе дужности права, Прилози за књижевност, 

језик, историју и фолклор V (1925) 100–119. 
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апостолима“. Налазимо ову реч у истом смислу и у cтapoj хришћанској 

књижевности, нпр. код Климента Александријског (Migne, ser. gr., 8, 1025 

А), а кacниje и у 11 новели Јустинијановoj. Готово сви негрчки научници, 

кojи су писали о ктиторском праву (напр. Митрополит Андреј Шагуна, 

Никодим Милаш, Чеда Митровић, Котларучук), преводе реч „ктитор“ - 

оснивач - Stifter, а ктиторско право – оснивачко право. Чижман дaje наслов 

својој књизи: „Das Stifterrecht“. У „Црквеном праву“ Никодима Милаша, 

ктиторско право се преводи са основатељско право, као да je 
:
извор речи 

ктитор грчка реч κτίzω – основати, док у ствари она нема према речи 

„ктитор“ никакав однос
9
. Међутим, та грешка je проузроковала даљу греш-

ку у самом разумевању тог института. Чижман види извор ктиторског 

права у оснивању храма или манастира или у аналогном оснивању актима, 

а Никодим Милаш уопште не сматра ктитора за власника имовине, него 

само за субјекта повластица, која је црква признала орнивачима њених 

установа и на тај начин (као и Ч. Митровић), изједначава ктиторско право 

са патронатским и чини покушај, да докаже то своје гледиште у специјал-

ном чланку: „Патронатско право“
10

. У ствари, између ктиторског и патро-

натског права постоји битна разлика или чак антитеза. Патронатско право 

се јавило у западној, а под утицајем западним, и у неким деловима источне 

цркве, као скуп привилегија, повластица, које црква даје неком физичком 

или правном лицу за материјалну или правну помоћ, коју то лице пружи 

цркви и права својине на црквену имовину патрон нема. Међутим, ктитор-

ско право jecтe пре свега скуп имовинских ограничења и терета власника, 

који je дао црквену намену cвojoj имовини. Ако ктитор има имовинска 

права, та права имajy више морални и духовни карактер. На тaj начин, као 

имовинско право, патронатско право јесте позитивно, док je ктиторско 

негативно. Ктиторско право на истоку, има исту правну природу, као што и 

западни институт „Eigenkirche“ на западу
11

. 

Корен ктиторског права треба тражити joш у самом почетку хришћан-

ске истopиje. Како je познато, у првим вековима те истopиje, римска 

држава ниje признавала ни право цркве на постојање и црква je тада била у 

правном погледу colegium illicitum. Као таква, црква ниje имала тада права 

                                                      
9
 Никодим Милаш, Православно црквено право, Мостар 1902, 542 – 569, 

нарочито 565. и даље. 
10

 Никодим Милаш, Патронатско право, Архив за правне и друге науке 

1909, VII, 361 – 368; 1910, VIII, 12 – 20 
11

 Последња схватања на ту тему: M. Stefánsson, „Eigenkirche“ у: Lexikon des 

Mittelalters, Stuttgart 1999, 1706 – 1710; Старији, још увек употребљиви радови: 

Stuts, Die Eigenkirche als Element des mittealterisch germanischen Kirchen-rechts, 

Berlin 1895; Исти, Geschichte d. Kirche Beneficialwesens von seinen Anfаngen bis auf 

die Zeit Alexanders III, Berlin 1895 С. Троицки, Ктиторско право у Византији и 

Неманићкој Србији, 84 – 85. 
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својинe и користила се имовином или под маском других установа или под 

маском приватне имовине. Такве су биле установе loci religiosi, colegia 

funeraria и colegia tenuiorum. По римском праву, место где je било сахра-

њено тело (sepulcrum) зajeднo са зградом (monumentum), називало се locus-

religiosus и као такво, било je неприкосновено и користило се actio sepulcri 

violati (Dig. XI, 7, 5 – 6). Хришћани су вешто искористили тaj закон за себе, 

ocнивajyћи cвoje храмове тамо, где je лежало тело неког мученика или 

другог светог човека. На тaj начин, оно што je на почетку било тражење 

неопходности, кacниje постало je црквени закон и сада православии храм, 

не може бити без неког дела светих моштију (Картаг. Сабор пр. 83; VII 

Васел. 7)
12

. За хришћане су такође биле згодне и установе colegia funeraria 

и colegia tenuiorum, тj. погребна удружења и удружења сиромаха, пошто за 

та удружења ниje била потребна дозвола цара, ни сената и она су могла 

бити оснивана по закону (Dig. 47, 22, I)
13

. 

Касније видимо, да се у византијском праву, чак у погледу сакралних 

ствари, допушта приватна својина и Базилике (52, 2, 28, § 2) намерно 

релативизују тезу Дигеста (XLI, 2, 30, § I): „locum religiosum aut sacrum non 

possumus possidere“, о чему два пута пише Валсамон у своме тумачењу 

Номоканона (II, I тумач., 4, Атинска Синтагма I, 94 – 95) и чини неуспешан 

покушај да тиме објасни, да у цркви, сем свештених (sacrae) ствари, пocтoje 

свете (sanctae), кoje могу бити у приватној својини. 

На тaj начин, институт модалне својине добио je централно значење у 

имовинском праву православне цркве и како црквено, тако и државно 

византијско законодавство воде бригу, не толико о заштити права својине 

цркве на имовину, колико о томе, да би се добио заштитни модус те имо-

вине. Проблем је у томе, што ни после два миленијума постојања хришћан-

ске цркве, није створена неоспорна теорија о власништву цркве. Од десетак 

постојећих теорија, све имају веће или мање недоследности. 

Канони православне цркве уопште, обилазе питање о субјекту црквене 

својине и воде бригу само о томе, да би имовина, кoja je била обећана (poli-

citacio Богу, тј, votum), завештана и поклоњена цркви и примљена од ње 

(обично преко епископа путем ставропигиje или уписа у црквени инвентар 

или вревион), била искоришћена за црквене сврхе. „Једном посвећени са 

                                                      
12

 За црквене саборе користилимо смо издања: А. Карташов, Васеленски сабо-

ри I – II, Београд 1995; Деяния Вселенских Соборов. Том 1 – 6, Казань 1892 – 1913; 

Правила Св. Вселенскихъ Соборовъ, Москва 1877; Правила Св. Поместныхъ Собо-

ровъ, Москва 1880; за црквено право, поред поменуте књиге Никодима Милаша и: 

А. Павлов, Сборник неизданных памятников византийского церковного права, 

Санктпетербургъ 1898; Н. К. Соколов, Из лекций по церковному праву. Вып. 1 

Москва 1874 и Вып. 2 Москва 1875. 
13

 С. Троицки, н. ч, 85 
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дозволом епископа манастири, гласи 24 канон IV. Васеленског Сабора, 

мopajy за навек остати манастирима и добра, која им припадају, нека им 

буду очувана, нити икада могу бити претворена у светска обиталишта; a 

који допусте, да се то учини, нека подлегну каноничким казнама“. 

Због тога, завештања на црквене циљеве обично не воде бригу о томе, 

да би назвала за наследника одређено правно лице, него спомињу уопште 

цркву, Исуса Христа, Божју Majкy, светитеље, анђеле итд., тј. указују само 

намену имовине, а не правог живог власника. 

Исто тако и грађанско законодавство, пре свега, води бригу о заштити 

остварења воље дародавца о модусу имовине. Такви су закони, нпр. конс-

титуције и новеле о извршењу даривања у корист мученика, пророка и ан-

гела (Cod. 1, 3, 46; nov. 1, cap. 2, 12; nov. 131. cap. 9 – 12; Basil. V, 3, 9 – 14), 

о обавези епископа да води надзор над извршењем дариваша и тестамената 

(nov. 65, cap. 2; nov. 120, cap. 6, § 2) и др. 

Услед тога, право својине на црквену имовину приватних лица и нецрк-

вених установа, кoje се јавило услед неопходности, остало je у Византији и 

касније, услед целисходности. Лица, кoja су зидала цркве и манастире и 

уопште, кoja су на неки начин даривала цркви неку непокретну имовину, 

само су мењала модус, али у исто време остављала за собом право својине. 

За цркву je то било чак и корисно, уколико je на тaj начин она била 

слободна од терета, који су били везани са својином и имала je од имовине 

само чисту добит. Како каже I новела Jycтинијанова, такви власници нису 

видели свojy корист у добијању, него само у благочестивом раду. Такви 

власници имовине без материјалне користи са црквеним модусом, нази-

вали су се „ктитори“
14

. 

Субјектом ктиторског права, могло је бити свако неограничено, у својој 

црквеној пословној способности физичко, а затим и правно лице. Од прав-

них лица ктитори су били обично: цркве, села, црквени фондови… 

Особито важно значење, имало је ктиторство сеоских општина. Сеоски 

храмови у Византији, били су својина сеоских општина, на чијој су земљи 

они били сазидани и њихова црквено имовинска самоуправа била је осло-

бођена од мешања епископске власти. Епископ је овде имао само право 

„анафоре“, тј. помена његовог имена за богослужењем. У вези с тим, инте-

ресантно је скренути пажњу, да је у Византији постојао цео низ црквених и 

државних закона у заштиту својине, емфитевзе сеоских општина и против 

прелаза те својине у руке велепоседника. Забрањено је било и претварање 

сеоских цркава у манастире, пошто је тада епископ или владар, могао 

предати сељачку својину путем прономије приватним лицима. Премда су 

                                                      
14

 Деатљније видети у: С. Троицки, н. ч, 88 – 89: В. Марковић, н. ч, 101 – 103. 
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неки аутори порицали могућност да правна лица буду ктитори, пошто је 

главно ктиторско право на помен по смрти припадало само физичким 

лицима, треба знати да се помен вршио и за живота и за колективе (дом, 

село, град), о чему говори већ Златоусти (Migne, 60, 149). Село је постојало 

као правно лице у Немањићкој Србији, о чему је писао Т. Тарановски, па 

нема потребе да понављамо његове аргументе
15

. 

Као и у Византији тако и у средњовековној Србији, главни ктитори 

били су владари и лица из владалачког дома. Њихове цркве називале су се 

царским задужбинама. Већ је и сам оснивач династије Немања био ктитор 

манастира св. Николе, Богородице у Топлици, св Ъорђа у Расу и Студе-

нице, како сведоче св. Сава и Стефан Првовенчани у својим списима „Жи-

вот св. Симеона“
16

. Баш због оснивања манастира св. Николе, избио је спор 

међу Немањом и његовом браћом, који је имао велике и повољне  полити-

чке последице за државу
17

. Након Немање, сви остали владари из династије 

Немањића подизали су своје задужбине
18

. 

Пример владара следили су и њихови сарадници. Нпр. жупан Вукосав, 

у Душаново време, био је ктитор – оснивач манастира у Петрусу, велики 

челник Радич 1430 године, постао је ктитор Атонског манастира Костамо-

нита, а 22. маја 1433 године, дао му је типик
19

 итд. У сваком случају, 

огромну већину манастира у средњовековној Србији, саградили су вели-

каши, а само оне највеће и најзначајније, саградили припадници династије 

Немањића. Великаши су саградили и гро тзв. гробних цркава, тј цркава 

саграђених да буду маузолеј. Добар део тих цркава, у време османске 

владавине, претворено је у манастире (Велућа, Никоље рудничко итд), док 

су неки манастири у исто време постали мирске цркве (рецимо Дренча). 

Поред племства, ктитори су могли постати калуђери и сви клирици, 

почевши од нижих клирика, до самог патријарха. За јерархијску јурисдик-

цију, ктиторска права нису била везана. Патријарси, митрополити и епис-

копи, могли су имати своја ктиторска права и после тога, кад би они на 

неки начин изгубили своју јурисдикцију у дотичној црквеној области. 

Пада у очи, да са изузетком св. Саве, који je био ктитор као члап 

владарске породице и архиепископа Данила II, остали поглавари Српске 

цркбе нису познати по cвojoj ктитopcкoj делатности, чак су за своју 

                                                      
15

 Т. Тарановски, Историја српског права, III, Београд 1935, 25 – 28. 
16

 Вл. Ћоровић, Списи св. Саве, Београд – Ср. Карловци, 1928, 1 – 14, 153. 
17

 Стефан Првовенчани, Живот св. Симеона, глава 8; Башић, Старе српске 

биографије, Београд 1924, 43 – 44. 
18

 Не треба губити из вида да су и рспски владари пре Немање подизали 

задужбине од којих су неке остале очуване до данас. 
19

 Ст. Новаковић, Законски споменици Српских држава средњег века, 

Београде 1912, 548 – 553. 
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резиденцију употребљавали ктитopиje других лица. Вероватно су они, као 

добре канонисте, узимали у обзир 7. правило Цариградског сабора 861. 

године, укључено са тумачењем Аристина у 19. главу Крмчије св. Саве и са 

тумачењем Валсамона у Властарову Синтагму. У том правилу читамо: 

„Опажамо да многе епископије опадају и да им прети да коначно буду 

утамањене, с тога што њихови претстојници све cвoje старање и нacтojaњe 

улажу у подизање нових манастира, па поткопавајући епископје и умиш-

љајући, кaкo да себи приходе од тих манастира присвоје, о томе само раде, 

да се манастири што више множе. Ради тога, свети сабор наређуje да ника-

кав епископ не сме подизати нови cвoj особити манастир, а на штету cвoje 

епископије. А који се затече, да се на то усудио, нека се пристојној казни 

подвргне; оно пак, што je он изнова подигао, пошто по caмој основи не 

може бити признато за манастир, нека пређе у својину епископије. У 

тумачењу тог правила (Ат. синт. II; 674 – 676), поновљеног у Властаpeвoj 

Синтагми, Валсамон доказује да и у том случају, кад би епископ сазидао 

манастир не у cвojoj, него у дpyroj епархији, тaj би манастир морао да 

пређе у својину те епископије, kojoj припада епископ – ктитор, док месни 

епископ има према таквом манастиру само епископска права.  

Објекат ктиторског права били су манастири, добротворни и школски 

заводи и цркве како градске, тако и сеоске. Само катедралне или епископ-

ске цркве нису могле имати правих ктитора, а могле су имати почасне кти-

торе, који нису имали самог језгра ктиторског права, тј. права својине у 

погледу дотичног објекта. Нпр. у томе смислу Валсамон назива ктитором 

цркве св. Софије Јустинијана. Почасне ктиторе могли су имати и друге 

цркве и манастири. Такви ктитори били су уствари само почасни тутори и 

заступници дотичне установе и нису имали стварних ктиторских права. 

Ово почасно ктиторство преживело је право ктиторство. 

Стицање ктиторског права могло је бити оригинерно и деривативно. 

Оригинерно стицање имало је три начина: путем оснивања ктиторске уста-

нове, путем обнављања и путем повластице од стране надлежне власти. 

Оснивање црквене установе било је обичан начин стицања ктиторских 

права, због чега понекад ктиторе мешају са оснивачима, али само по себи 

оснивање, није давало ктиторских права. За то је увек био потребан још и 

благослов надлежног епархијског епископа, због чега је сваки ктитор пре 

оснивања манастира или друге установе, морао да тражи епископску доз-

волу. Ово тражење има за себе основ, већ у начелу искључивости епископ-

ске власти у епархији и забране оснивања без његове дозволе олтара 

(Апост. прав. 31). Предвиђено је у специјалним канонима и државним 

законима. Тако 4. и 24. канон – IV Васеленског сабора, 17. канон – VII 

Васеленског сабора и 1. канон – Прводругог сабора, изричито забрањују 
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оснивање манастира без дозволе епископа. О томе говоре сви световни 

закони, нпр. 1. гл. 5. Јустинијанове новеле, 7. гл. 131. новеле, 1. гл. 1. 

титула 4. књиге Вазилика и др. Ови закони били су укључени и у црквене 

зборнике, нпр. у Фотијев Номоканон (II, 1), у Крмчију (изд. 1816. године, 

гл. 42., 6, лист 6), у Властареву Синтагму (М, 15, Ат. Синт. VI, 263) и др. 

Подробно говоре о томе и канонски тумачи, нпр. Зонара у тумачењу 24. 

правила IV Васеленског сабора и 1. правила Прводругог сабора (Ат. Синт. 

II, 627, 651) и др. Зонара чак категорички изјављује да, ако је неки мана-

стир основан без епископске дозволе, он не може да се сматра као мана-

стир. Симеон Солунски пише, да ктитор „иде к епископу и од њега тражи 

дозволу“
20

. 

Епископ може да не да дозволу, ако би нашао да ктитор нема надлеж-

них моралних квалификација или да није осигурао манастиру надлежну 

материјалну подлогу (VII Вас. прав. 17). Размер те подлоге одређује 14. 

новела Лаза Филозофа, коју наводи Валсамон у своме тумачењу 17. 

правила VII Васеленског сабора. 

Са оснивањем ктиторске установе, изједначује се њезино обнављање, 

кoje се изражава у великој оправци зграде, њеном проширењу, великом 

дару или поклону, кojи би дао могућност издржавати установу или знатно 

повећати њену имовину. Ктитор, који није основао манастир или другу 

црквену установу, за разлику од правог ктитора, назива се „други ктитор“ 

или „нови ктитор“. Такви су ктитори постојали, како у Византији, тако и у 

Немањићкој Србији.  

Трећи начин оригинерног стицања ктиторског права, била je привиле-

гија од надлежне власти. Taj начин сличан je првом, jep као што смо ви-

дели, потребан je био неки акт надлежне власти. Разлика je у томе, да je у 

првом случају значење имало материјално пожртвовање од стране ктитора, 

док у другом оно нuje било неопходно и ктиторска права давала су се као 

милост. Ту привилегију могао je давати само патриjapx за свojy епархију, 

за етаврипигиалне манастире у туђим епархијама и епархијски епископ за 

cвојy епархију. Понекад су то чинили и сами византијски цареви. Таква 

привилегија била је штетна за цркву, пошто су тако привилеговани ктитори 

или харистикари, само искориштавали за себе манастирске приходе и 

доводили манастире до материјалне пропасти. Због тога су Сабори издали 

неколико канона против таквог обичаја (IV. Вас 24; VI Вас. 49; VII. Вас. 

13). Издавали су сличне забране и патријарси, нпр. патријарх цариградски 

Сисиније, крајем 10. века. Ипак, општеобавезно значење, сагласно сведо-

чанству Валсамоновом, добила је у Византији компромисна одлука 
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 С. Троицки, н. ч, 94 – 95. 
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Цариградгског Синода, под председништвом патријарха Сергија, од маја 

1016. године, која је укинула Сисинијеву одлуку. Протумачила је каноне у 

смислу забране мењања намене (модус) манастира и дозволила је предају 

манастира световњацима, кад је то било потребно за материјално побољ-

шање црквених установа. То питање решавали су и сабори: 1027., 1028., 

1071., 1107. и 1163. године. Штити харистикарни систем и Евстафије 

Солунски
21

. Ова институција је у средњовековној Србији била врло рас-

прострањена. Властарова Синтагма у српском преводу наводи повољну, за 

харистикарије Сергијеву одлуку. Термин „харистикарије“ није постојао у 

српским споменицима, већ српски превод „милостьник црквени“, за раз-

лику од простог „милостьник“, који је био задужен за издају дарова и при-

вилегија код неког владара. 

Владарска акта о наследној харистикији, ни у Византији ни у Србији, 

нису била извршна, него слично владарским актима о црквеним територи-

јалним границама, морала су добити потврду од стране црквених власти. 

Харистикије није било у Милошевој Србији. 

Деривативно ктиторска права добијала су се путем предаје, од једног 

ктитора другом. Та се предаја вршила на неколико начина: путем поклона, 

путем наследства – тестаментарног и по закону, заменом и одржајем. 

Разуме се, да је право предаје имао само прави ктитор – оснивач, који je 

имао право својине, док ктитори харистикарији, који су имали само право 

ужитка, могли су предавати ктиторска права у границама, одређеним у 

акту харистикије.  

У Милошевој Србији, ктитори су практично одмах по довршењу цркве, 

највећи део својих ктиторских права преносили на црквену општину, која 

је била дужна да одржава цркву. Ктитор је задржавао само најзначајније 

право, а то је право на помен након смрти. 

Права и дужности ктитора била су набројане у канонима и другим 

општим црквеним законским нормама, у државним законима, а особито 

како у општим манастирским уставима, тако и у уставима за поједине 

манастире или типицима, кoje су издавали сами ктитори за cвoje ктиторије. 

Сам термин „ктиторска права“ налазимо, не само у византијским спомени-

цима, него и у српским, издатим на грчком језику. 

Ктиторска права имала су различити обим и карактер према начину 

стицања ктиторских права. Ктитори – оснивачи имали су већа права, него 

„други ктитори“ и ктитори наследници. Док су права правих ктитора, 

имала већином управни и почасни карактер, права харистикарија имала су 

имовински карактер. 
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Ктиторска права можемо поделити на четири разреда: статутарна, 

административна, имовинска и ритуална. 

Статутарна права ктитора огледају се: у издавању типика, у обавези 

издавања пописа или бревне, у вршењу измене правног положаја и устрој-

ству ктиторије. 

Слично томе, као што су епископи имали права законодавства у пог-

леду своје епархије у границама општег црквеног законодавства, ктитори 

су имали права приликом оснивања ктиторије, да издају правила о њеном 

устројству и животу. Та се правила обично у грчким изворима зову „τὀ 

τυπικὀν“, а понекад и „ό κάνων“, а у српским изворима „типикь“ (нпр. 

Типик Хиландарски и Студенички, гл. 39., 42. и 43.)
22

, „образникь“
23

, 

„уставь“, „устави црьковные“
24

 или чак „уставьц“
25

 (Св. Сава о Карејском 

типику). 

Нису сви ктиторски манастири имали свoje типике. У Византији оби-

чно су их имали само царски и патријаршијски манастири, други само 

понекад, у Србији обично су се манастири руководили студеничким типи-

ком, а ктитори су својим актима допуњавали и мало мењали текст свог 

типика. 

О односу типика према канонима и уопште, црквеним законима у 

Византији постојале су две теорије, од којих су једну штитили представ-

ници цркве, другу – представници државе. Према црквеној теорији, типици 

не могу бити несагласни са црквеним и државним законима, јер у против-

ном губе своју важност. Црквену теорију са њеним варијантама, излаже и 

штити Валсамон у тумачењу I правила Прво – другог Сабора (Ат. Синт. II, 

651), а такође у тумачењу Фотијевог Номоканона (II, 18, тумач. 2; Ат. 

Синт. I. 88 - 89) и 8 правила IV Васеленског Сабора (Ат.. Синт. I, 236). 

Ипак, у исто време Валсамон штити и аутономију ктиторских манас-

тира од епископске власти, у имовинском погледу. Према њему I правило 

Прво – другог сабора, не даје епископу права да управља ктиторским 

манастирима, као њихов власник, него му даје само следећа права: суд над 

духовним кривицама, надзор над управницима манастира, помињање 

његова имена за време богослужења и потврду игумана (Ат. Синт. II. 651 – 

652). 

У пракси акта сведоче, да се у Византији обично примењивала друга 

Teopиja, према кojoj, како каже одлука Цариградског Синода од 7. априла 
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 Вл. Ћоровић, Списи св. Саве, Београд – Ср. Карловци, 1928., 135., 149. и др. 
23

 Исто, 14 
24

 С. Новаковић, Законски споменици Српских држава средњег века, Београде 

1912., 474., 603. и др. 
25

 Вл. Ћоровић, Списи св. Саве, Београд – Ср. Карловци, 1928., 147. 
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1329. године (Acta Patr. I, 148), „царевима je дозволено, да управљају 

пословима над законима или против закона“, због чега су типици царских 

манастира, као и типици приватних лица, који су добили царску потврду у 

облику хрисовуља, имали значеће lex specialis, који важи упркос одредбама 

канона и општих закона. На основу начела диархије цара и патријарха и 

цариградски патријарси понекад су потврђивали типике, несагласне са 

законима и канонима.  

Исто je било и у Немањићкој Србији. Типици су готово потпуно осло-

бађали манастире од епископске власти. Особито широка Права имали су 

царски манастири или лавре, ако епископ у њима није држао своју столицу. 

Приликом постављења игумана, владар је вршио акт инвеституре. Из 

Душановог законодавства можемо заклучити, да је у његово време постав-

љање игумана и других службеника у манастирима од стране ктитора, 

постало обично и Душан је био принуђен да штити права манастирског 

братства и интересе цркве. 14. члан Душановог законика у парафрази Ст. 

Новаковића гласи: „Игумни се не могу постављати без учешћа цркве. Вала 

постављати за игумне по манастирима добре људе, који ће цркву дом 

Божји, кућити“ (Законик, 157). Треба скренути пажњу, да учешће владара и 

уопште ктитора у поставлењу игумана и других службеника у ктитоpиjaмa, 

налази за себе основу само у типицима, а делом и у грађанским законима, 

никако у црквеном jus commune. 18. глава 123. новеле Јустинијанове, по-

новљена у Василикама (III, I, 33: Heimbach, I, 101 – 102) каже: „Si quis 

Oratorium extruxit et in eoque clericos constituere velit vel ipse vel he redes 

eius, si ipsi impensas praebeant et dignos nominent, nominati ordinentur“. Сви 

византијски црквени зборници, који готово у целини понављају 123. нове-

лу, изостављају 18. главу, као несагласну са канонима. Тако чини и Крм-

чија св. Саве. Једини je изузетак - Властарова Синтагма, кoja говори о пра-

ву цара да поставља игумане. (Ат. Синт. Е, 21, VI, 275)
26

. Никаквих трагова 

сумње у погледу обавезности ктиторских типика, кoja je постојала у Визан-

тији, у Cpибији нема. Мада, и Властарова синтагма брани гледиште Валса-

моново, не дозвољавајући да типици нарушавају права епископа
27

. Шти-

тећи учешће братства у постављењу игумана, цар Стефан Душан отишао je 

у правцу повећавања значења ктиторских типика joш даље, него византиј-

ски цареви. У Византији није било општег закона о ослобођењу ктиторских 

цркава и манастира од епископске власти, тако да су типици имали зна-

чење lex specialis, који je укидао важност општих норми у погледу одређе-

ног манастира. Међутим, цар Душан у своме Законику, издао je о томе 

општа наређења. Чл. 27 тог Законика гласи: 
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 С. Новаковић, Матије Властара. Синтагмат, Београд 1907., 289. 
27

 А. Соловјев, Одабрани споменици српско права, Београд 1926., 69. и 126. 
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„Цркви царскiе да се не подлагају под цркви велiе“. Црква велија је 

патријаршија или архиепископија. 

Законик штити аутономиjy приватних баштинских манастира и не само 

од епархијских епископа, него и од патриарха и самог цара. Члан 45 у 

парафрази Ст. Новаковића наводи: 

„Где je случај да властела или други људи имajy на својим баштинама 

наследствене цркве (овде се разумеју и манастири), ни господин цар, ни 

патријарх, нити који други епископ, не могу те цркве подвргавати под 

Велику (патријаршијску) цркву. Наследствени господар (баштиник) влас-

тан je да у ту цркву постави свог калуђера и да доведе к епископу, из чије 

je области, да га он благослови. Епископ том црквом влада само што се 

тиче духовних послова“
28

. 

Пописну књигу ктитор je морао написати и без такве књиге ктиторске, 

установе нису постојале. Баш на основу те пописне књиге, сви предмети 

споменути у књизи, мешали су cвojy природу неограничене приватне сво-

јине и претварали се у dominium sub modo, уствари, са одређеним верским 

циљевима и ктитор више није имао права да их поврати у пређашње стање, 

а црквена власт, обично епархијски епископ, морала je водити о томе бригу 

и предузимати потребне мере, да би спречила такве покушаје (IV Вас. 24; 

VI Вас. 49; VII Bac. и 13; Апост. 38; Анкирск. 15; Ант. 24; Карт. 26 и 33; 

Кир. Алекс 2). 

Административна права ктитора, састојала су се у праву презентације 

старешине и службеника ктиторије и у праву надзора над управом ктито-

рије. 

Слично томе, као што је епископу припадало право постављења кли-

рика у епархији, ктитору је припадало право да предлаже надлежном епис-

копу кандидата за игумана и за клирике у своме манастиру. Што  се тиче 

краљевских и царских манастира, то се право претворило у право организа-

ције избора и чак самог постављења игумана од стране ктитора. Међутим, 

у осталим ктиторским манастирима jus praesentationis,. сачувало сe старо 

значење и састојало се само у праву предлагања кандидата епископу, али 

епископ је имао право да кандидата одбије, ако je налазио да кандидат не 

одговара канонским захтевима. „Ни на кojи начин онaj, кojи je дар учинио, 

не сме без знања епископова поставити за игумана себе или другога кога 

место себе“, каже I правило цариградског сабора 861 године. 

У вези са управним функцијама ктитора, налази се установа црквених 

епитропа (диикита или тутора) и црквених задужбина. Видели смо већ, да 
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 С. Новаковић, Законик Стефана Душана, цара српског 1349. и 1354., 

Београд 1898., 175. 
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су у Византији постојали и колективни субјекти ктиторских права, нпр. 

сеоске опшгине. Такви ктитори нису могли сами непосредно управљати 

ктиторијама, него су морали имати своје пуномоћне органе, који су управ-

љали ктиторијама. Такви органи називали су се епитропијама, а њихови 

чланови епитропима или диикитима. С друге стране, појединачни ктитори, 

остављајући ктиторску имовину наследницима, назначавали су понекад 

лица, која би извршила тестаменат и која би управљала ктиторијама за ма-

лолетства наследника. И ова лица називала су се епитропи. У случају 

отказа наследника од ктиторства и немогућност налажења нових, њихове 

привремене обавезе претварале су се у сталне. Епитропи нису имали права 

својине у погледу ктиторија. Нису имали статутарних, имовинских, ни 

ритуалних права, а нису били обавезни трошити своја средства за издржа-

вање ктиторија и због тога нису се звали ктиторима.  Установа епитропа 

добила је велико значење у имовинском праву источне цркве и садашњи 

црквени тутори и чланови црквено – општинских савета и одбора непос-

редни су наследници старих црквених епитропа
29

. 

Најважније значење усред ритуалних ктиторских права, имало је право 

ктитора на помен у време богослужења у ктиторском храму, аналогно 

праву епархијског епископа на помен у храмовима целе епархије. Можемо 

чак казати, да је то право састављало главни садржај ктиторског права. То 

право имао је од световњака само ктитор, док су остала ктиторска права 

могла имати и друга лица, нпр. епитропи. О том праву ктитора, као најваж-

нијем, два пута говори Златоуст (Migne 60, 147 и 148). 

Слично томе, како су епархијски епископи имали право на погреб у 

катедралној цркви своје епархије, ктитори су имали право на погреб у 

храму своје ктиторије. Док је епископ обично већ имао катедралну цркву за 

свој погреб, световњаци су морали ту цркву да зидају. У 45. члану Душано-

вог законика пише: „Где је случај да властела или други људи имају на сво-

јим баштинама наследствене цркве, ни господин, цар, ни патриарх, нити 

који други епископ, не могу те цркве подвргавати под Велику цркву. Нас-

ледствени господар властан је, да у ту цркву постави калуђера и да га 

доведе к епископу из чије је области, да га он благослови. Епископ том 

црквом влада само што се тиче духовних послбва“
30

.  
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 С. Троицки, н. ч., 118 – 119. 
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 С. Новаковић, Законик Стефана Душана, цара српског 1349 и 1354, 

Београд 1898, 175; С. Троицки, н. ч., 131 – 32. 



20     мр Небојша Ђокић, Српски научни центар, Београд 

РАСИНСКИ  АНАЛИ  16     

 

Summary 

KTETORS AND MONARCHS RIGHTS AND SERBIAN CHURCH 

The text deals with the ktetors and monarchs rights in relation to the 

Serbian church. Particular attention was paid to the fact that, although most of 

the the ktetors and monarchs rights and obligations were not in accordance with 

the church canons, they were treated in accordance with them not only in 

medieval Serbia, but also during the Ottoman rule and even in the Principality 

and the Kingdom of Serbia. At the time of the Kingdom of the SCS / 

Yugoslavia, the ktetor and and monarchs rights were repealed. 

 

 


