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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТEТ
ДЕПАРТМАН ЗА ИСТОРИЈУ

О УТИЦАЈУ ВИЗАНТИЈСКОГ НА СРПСКО 
ОБИЧАЈНО ПРАВО У IX ВЕКУ

САЖЕТАК. Српско право до X века је познавало освету и умир као начине решава-
ња спорова, а од казни прогонство, ослепљивање као и смртну казну.
Претпоставља се да је постојао и систем композиције. Како освета,
умир, и систем композиције настају у преддржавном периоду, а смрт-
на казна има свој корен у крвној освети, што значи да су домаћег поре-
кла. Остаје да се одговори на питање пореклa прогонства и ослепљива-
ња свргнутог владара, односно супарника око престола. Како је Визан-
тија извршила велики утицај покрштавањем и наметањем своје власти
Србима, одговор је потражен и нађен у њеној традицији. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: освета, умир, смртна казна, ослепљивање, прогонство, Србија.
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Ра9 је Dримљен 15. 9ецемJра 2015, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника
о9ржаном 22. ав:усLа 2016.
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Ка9а се :овори о времену у коме је 9ошло 9о уLицаја визанLијско:
на срDско Dраво оJично се наво9и 9а се Lо 9есило с Dро9ором кра-
ља МилуLина у Маке9онију, а 9а најизразиLији уLицаји каракLе-
ришу 9оJа вла9авине цара Душана, у коме су Dреве9ени и 9оJили
законску сна:у Син�а%ма Ма�ије Влас�ара и Јус�инијанов законик.
МеђуLим, смаLрамо 9а је мо:уће 9оказаLи 9а је Lај уLицај Dочео
знаLно раније – још у IX веку, Dримањем хришћансLва.

По9аци о срDском Dраву у раном сре9њем веку су изузеLно ос-
ку9ни. ИDак, како СрJи сDа9ају у Словене, може се смаLраLи 9а је
Dраво које је заJележено ко9 јужних Словена морало DосLојаLи и
ко9 СрJа у Lо време.

НајсLарији Dо9аLак који све9очи о Dраву ко9 Словена на Балка-
ну, 9оноси С�ра�е%икон Псеу9о Маврикија, у коме се наво9и 9а је
крвна освеLа DосLојала ко9 Словена крајем VI, или DочеLком VII
века (Баришић и Томић, 1955, сLр. 130–131).2 У најновијој лиLера-
Lури се смаLра 9а је овај оJичај важио Lа9а и ко9 СрJа (Марковић,
1999, сLр. 326). Ово све9очансLво :оLово 9ословно Dонавља визан-
Lијски цар Лав VI у свом 9елу Так�ика. ОJа ауLора све9оче 9а је
DуLник Jио свећен о9 DреLхо9но: 9омаћина који :а је Dросле9ио
9ру:ом 9омаћину, ако је DуLник ко9 Lо: 9ру:о: 9омаћина насLра-
9ао. ПреLхо9ни 9омаћин је освеLу DуLника – сLранца смаLрао
свеLињом. Разлике иDак има јер је, како је Крекић DримеLио,
LексL Лава VI Dисан у Dрошлом времену (Крекић, 1955, сLр. 260),
шLо уDућује 9а је цар заJележио Dраксу каракLерисLичну за вре-
ме Dре насLанка ње:ово: 9ела. Ако се освеLа Dримењивала Dрема
:осLу, свакако 9а је Jила у уDоLреJи и у о9носима између Слове-
на. Иначе, освеLа се смаLра најсLаријим оJликом решавања сDо-
рова и среће се у Dре99ржавном Dерио9у и ко9 осLалих наро9а.
НаDоменимо 9а је она Dо9разумевала 9а се кривцу или члану ње-
:ове уже Dоро9ице нанесе шLеLа исLа или слична оној коју је он
нанео 9ру:ој сLрани. ОJично се ра9ило о лишењу живоLа или на-
ношењу Lешких Lелесних Dовре9а (Тарановски, 1931, сLр. 2–4).

Како је Босна Jила у у сасLаву СрJије 9о краја X века, а крвна
освеLа се у Босни о9ржала све 9о краја XV века, може се закључи-
Lи 9а је и у СрJији она морала JиLи на снази си:урно 9о краја X
века (Чучковић,1971, сLр. 255–274; Ђекић, 2012, сLр. 39–46).

2 „ПријаLни су Dрема онима који им 9олазе као сLранци и DријаLељски их
Dрово9е о9 месLа 9о месLа, ку9:о9 заLраже, Lако 9а, ако се неJрижљивошћу
9омаћина 9о:о9и 9а сLранац насLра9а, DроLив ње:а (9омаћина) Dокреће раL
онај који му :а је Dоверио, јер освеLу сLранца смаLра свеLом”.
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О Dраву ко9 СрJа све9очи и КонсLанLин VII Порфиро:ениL у
свом 9елу De administrando imperio (О у рављању �ржавом – DAI) ка-
9а наво9и Dримере умира. Први DуL кроз склаDање кумсLва из-
међу Jу:арско: цара Симеона и срDско: кнеза ПеLра Гојникови-
ћа, 9о:ађај који је хронолошки о9ређен између 897–913. :о9ине
(Ферјанчић, 1959, сLр. 53). Чињеница 9а најновија Lумачења и9у у
Dрило: Lоме 9а је овом Dриликом склоDљено DоJраLимсLво, а не
кумсLво (Живковић, 2006, сLр. 36–38), у основи нишLа не мења, јер
се у оJа случаја (кумсLво, DоJраLимсLво) ра9и о умиру. Умир је,
иначе, оJлик решавања сDорова насLао у Dокушају 9а се Dревази-
ђе освеLа и 9а се на је9ан 9ру:ачији начин реши сDор (Павковић,
1977, сLр. 627–638). 

Фаза умира, у којој се склаDају кумсLво3 и DоJраLимсLво4 јавља
се у LренуLку ка9а 9олази 9о DосLеDено: раслојавања 9рушLва
(Павковић, 1977, сLр. 632). СклоDљено кумсLво (или DоJраLим-
сLво) између срDско: и Jу:арско: вла9ара LреJало је 9а реши њи-
хов сDор, шLо указује 9а се кумсLво или DоJраLимсLво у DоLDуно-
сLи о9ржало као начин решавања сDорова и 9о Lо: времена. 

Имајући у ви9у сам начин на који се решава сDор умиром,
може се DреLDосLавиLи 9а је он Dримењен у још је9ном случају.
Наиме, у DAI се наво9и 9а је Травунија за време вла9авине кнеза
ВласLимира Dризнала врховну власL СрJије и 9а је DриLом Dоме-
нуLи кнез у9ао своју кћи за Крајину, сина жуDана Велоја. Како
Травунија си:урно није 9оJровољно 9ошла Dо9 власL СрJије,
може се DреLDосLавиLи 9а је овом чину DреLхо9ио неки ви9 суко-
Jа, који Jи указао на Lо 9а је склаDање ово:а Jрака Lакође имало
каракLер умира, којим је решен сDор између, 9о Lо: моменLа, 9ве
9ржаве (Живковић, 2006, сLр. 15–19; Ферјанчић, 1959, сLр. 62).

И Dример DоJраLимсLва с краја XI века, ка9а се краљ Бо9ин Dо-
JраLимио с Рајмоном Тулским 9а Jи на Lај начин смањио анLа:о-
низам између крсLаша и СрJа (Живковић, 2006, сLр. 101–102), ука-
зује 9а се умир о9ржао кроз цео рани сре9њи век и 9а је Jио у Dра-
кси чесL начин решавања сDорова.

Порфиро:ениL је у DAI заJележио и 9а је, након DоJе9е у раLу
око DресLола између кнеза МуLимира и ње:ове Jраће СLројими-
ра и Гојника, МуLимир Dоражену Jраћу Dослао у Dро:онсLво и
Dре9ао Бу:арима (Ферјанчић, 1959, сLр. 52). ЗаJележио је и 9а је

3 О кумсLву ви9и и Михаљчић (1999, сLр. 343–344) :9е је наве9ена и шира ли-
LераLура. 

4 О DоJраLимсLву ви9и Павковић (1999, сLр. 525–527) :9е је наве9ена и шира
лиLераLура.
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ПеLар Гојниковић Брана, који је 9ошао из ХрваLске с намером 9а
:а свр:не с власLи, зароJио и ослеDио, а 9а је 9ру:о: узурDаLора
DресLола Клонимира, који је 9ошао из Бу:арске, уJио. Мо:уће је
9а је и сам ПеLар Гојниковић, сво: DреLхо9ника ПриJислава, на-
кон шLо :а је свр:ао с власLи, с Jраћом, DроLерао у ХрваLску (Фер-
јанчић, 1959, сLр. 53). Дакле, у сукоJима око DресLола Lри казне су
изречене: Dро:онсLво, ослеDљивање и уJисLво. Иако су Dоје9ини
наво9и КонсLанLина VII Порфиро:ениLа осDоравани, наве9ене
Dо9аLке 9о са9а у лиLераLури нико није осDоравао, Dа их сLо:а
DрихваLамо као неоDозиво Dоуз9ане и Lачне.

У Dре99ржавном Dерио9у насLаје и сисLем комDозиције, који
Dо9разумева 9авање маLеријалне на9окна9е ошLећеној сLрани и
DриLом Dонижење кривчеве сLране (Тарановски, 1931, сLр. 3–5).
О ње:ову DосLојању ко9 СрJа у раном сре9њем веку нема 9ирекL-
них 9оказа. Како 9авање маLеријалне на9окна9е враж9е срећемо
ко9 уJисLва већ крајем XII, Lо све9очи Dосре9но и о DосLојању
сисLема комDозиције (Ђекић, 2012, сLр. 41).

Дакле, освеLа, умир, смрLна казна, Dро:онсLво, ослеDљивање
и, вероваLно, сисLем комDозије су DосLојали ко9 СрJа 9о 9ру:е
Dоловине X века као начин решавања сDорова, о9носно као казне.
Како су освеLа, умир и сисLем комDозиције насLали још у Dре9-
9ржавном Dерио9у Lо значи 9а су 9омаће: Dорекла. СмрLна казна
своје корене има у крвној освеLи, Dа Jи, сLо:а, и она Jила несум-
њиво срDско: Dорекла (Тарановски, 1931, сLр. 53). ПосLавља се Dи-
Lање Dорекла казни – ослеDљивања и Dро:онсLва чије Dорекло
није мо:уће 9оказаLи у словенском или срDском Dраву. Да Jи се
9ошло 9о о9:овора LреJа се враLиLи на DочеLак IX века, ка9а је 9о-
шло 9о круDних Dромена на Jалканској оJали Ја9рана. Најзначај-
нија, која је изазвала Lрајне Dосле9ице, јесLе оJнављање визан-
Lијске власLи и оснивање Lеме Далмација између 817–821. :о9и-
не (Живковић, 2001, сLр. 9–43).

СрJија кнеза ВласLимира је, како смо већ навели, у Lо време
усDела 9а се Dрошири на Травунију, а кнез ВласLимир је сво:а
зеLа учинио само9ржавним, шLо се Lумачи 9а :а је учинио архон-
Lом усDосLављајући 9инасLију у Травунији. У чињеници 9а је Dо
Dрви DуL Lа9а уве9ена LиLула архонLа DреDознаL је у лиLераLури
уLицај хришћанске и9еоло:ије. То Dоказује 9а је уLицај ВизанLије
морао JиLи јак у Lо време у СрJији а сама СрJија DосLала је њен
савезник најкасније Dоловином 40-их :о9ина IX века.

ПосLавља се DиLање о9акле је DреузеL оJразац који је Dри-
мењен у о9носима између СрJије и Травуније. Мало је вероваLно
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9а је за краLко време хришћанска и9еоло:ија ко9 СрJа у СрJији
мо:ла 9а изврши Lолико 9уJоки уLицај 9а се он сам о9 сеJе разви-
је. ВероваLније је 9а је DреузеL као мо9ел о9носа који је Dриме-
њен у о9носима ВизанLије и СрJије. То Jи значило 9а је он9а Ср-
Jија већ Lа9а Dризнала врховну власL ВизанLије. Разлике у Lом
мо9елу и мо9елу Dримењеном између СрJије и Травуније су у
Lоме шLо СрJија није ушла у сасLав ВизанLије, 9ок Травунија у са-
сLав СрJије јесLе, и шLо је Lом Dриликом о9нос СрJије и Траву-
није решен и умиром (Jраком), а СрJије и ВизанLије није. Очи-
:ле9но, Dримењени оJразац DреузеL из ВизанLије није Jио 9ово-
љан, не:о се морало DриJећи срDском оJичајном Dраву, умиру,
као :аранLу 9оJрих о9носа између Травуније и СрJије. То Jи, Lа-
кође, ишло у Dрило: Lвр9њи 9а је сDоменуLи оJразац Lа9а Dрви
DуL Dримењен у о9носима СрJије и 9ру:их 9ржава.

У Dрило: Lоме 9а је СрJија већ Lа9а Dризнавала врховну власL
ВизанLије :овори и 9авање хришћанских имена СLефану, нај-
млађем сину кнеза МуLимира, рођеном око 840, и ПеLру, сину
МуLимирово: JраLа Гојника, рођеном најкасније Lе исLе :о9ине,5

као Dосре9ан 9оказ 9а су у Lом LренуLку њихове Dоро9ице мора-
ле JиLи хришћанске. То Jи значило 9а је вла9ајући слој у СрJији
већ Lа9а морао JиLи DокршLен, шLо Jи оDеL Dомерило DокршLа-
вање СрJа у Lри9есеLе :о9ине IX века. Примање хришћансLва у
лиLераLури се је9но9ушно 9ово9и у везу са уLицајем ВизанLије,
иако није само ВизанLија имала уLицај на DокршLавање и на
хришћанску Lерминоло:ију ко9 СрJа. То Jи значило 9а је СрJија
морала 9а DосLане вазал ВизанLије најкасније Lри9есеLих :о9ина
IX века.

Ка9а је кнез ВласLимир умро није :а насле9ио је9ан син, не:о
сва Lројица, шLо је у лиLераLури DреDознаLо као DринциD секон-
9о:ениLуре (Бла:ојевић и Ме9аковић, 2000, сLр. 49). Дакле, сма-
Lра се 9а је кнез МуLимир Jио врховни кнез, 9а су Jраћа Jила

5 Живковић је, анализирајући време ка9а се СLефан ро9ио, Dрво 9ошао 9о за-
кључка 9а је рођен Dосле 841, а Dре 846. :о9ине (Живковић, 2002, сLр. 391). Ка-
сније је свој закључак унеколико реви9ирао. Прво је навео 9а су СLефан и Пе-
Lар рођени нешLо Dре 850. :о9ине (Живковић, 2004, сLр. 82) заLим 9а СLефан
није мо:ао имаLи 853/854. :о9ине више о9 14 :о9ина, из че:а је извукао за-
кључак 9а је рођен око 840. :о9ине, 9ок је ПеLар најкасније мо:ао JиLи рођен
најкасније 840. :о9ине (Живковић, 2006, сLр. 32). ИDак, већина исLоричара 9а-
нас смаLра 9а је DокршLавање Dроцес који је завршен у време вла9авине Ва-
силија I, 9акле неколико 9еценија касније (Максимовић, 1996, сLр. 155–174;
Бла:ојевић, Ме9аковић, 2000, сLр. 50). Померање DокршLавања СрJа 9ово9и и
9о Dомерања 9аLума ка9а су СLефан, ПеLар и Михајло мо:ли JиLи рођени.
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њему DоLчињена али су имала Dраво 9а уLичу на сDољну DолиLи-
ку, шLо у9еони кнезови нису мо:ли.6 ПошLовање DринциDа се-
кон9о:ениLуре, а не Dримо:ениLуре, указује на Lо 9а ВизанLија
још увек није усDела 9а изврши 9уJљи уLицај на DолиLичку и9ео-
ло:ију у СрJији. Но, свој уLицај ВизанLија насLавља 9а шири и за
време кнеза МуLимира. Није си:урно 9а је Lај уLицај у DоLDуно-
сLи DресLао ни ка9а се МуLимир окренуо Бу:арској, а DроLив Ви-
занLије, али је си:урно DосLао мно:о мањи (Живковић, 2006,
сLр. 26; ОсLро:орски, 1983, сLр. 227–228, 231–232). 

Долазак на власL Василија I, 867. :о9ине, означио је велику Dро-
мену за наро9е и 9ржаве на заDа9ном Балкану. Тек шLо је DосLао
цар, Василију I сLи:ли су Dосланици из ДуJровника који су :а мо-
лили за Dомоћ. Наиме, ДуJровник су у Lо време оDсе9али Ара-
Jљани и ова оDса9а је Lрајала укуDно DеLнаесL месеци. Цар је Dо-
слао Dомоћ Dо9 заDове9нишLвом 9рун:арија царске флоLе Ники-
Lе Орифа, шLо је навело АраJљане 9а о9усLану о9 оDса9е и 9а се
Dовуку. Слање ове Dомоћи имало је 9алекосежне Dосле9ице.

Прва и најважнија јесLе Lо шLо су срDске 9ржаве Dризнале вр-
ховну власL ВизанLије. Тако су о9 868. :о9ине, си:урно у вазал-
ном Dоложају у о9носу на ВизанLију. Већ сле9еће, 869. :о9ине,
војници из СрJије, Захумља, Травуније и Конавала узели су уче-
шће у визанLијском Dохо9у на :ра9 Бари који су оDсели АраJља-
ни. Ово учешће у Dохо9у на :ра9 Бари све9очи 9а Dризнавање вр-
ховне власLи ВизанLије није Jила формалносL. Не9осLаLак војске
из Па:аније све9очи о Lоме 9а Па:анија Lа9а још није Dризнала
визанLијску врховну власL (Живковић, 2004, сLр. 79–80; Бла:оје-
вић, Ме9аковић, 2000, сLр. 49–51).

СрDске 9ржаве су, Dризнајући врховну власL ВизанLије, Dри-
знале суDремаLију визанLијско: царсLва. Ако не Dре, он9а си:ур-
но Lа9а, уDознале су се са и9еоло:ијом Dо којој је василевсова

6 Бла:ојевић (Бла:ојевић и Ме9аковић, 2000, сLр. 49) и Ферјанчић (ВIIНЈ II
(Ферјанчић), 52) се не изјашњавају не9восмислено 9а је МуLимир Jио врхов-
ни вла9ар 9ок Ђирковић (Ђирковић, 1981, сLр. 149) и Максимовић (Макси-
мовић, 1979, сLр. 71–72) смаLрају 9а јесLе. После9њи који се овим DиLањем
Jавио, Живковић, смаLра 9а је МуLимир „:лавни вла9ар”. СLројимир и Гој-
ник као Jраћа су учесници у власLи у унуLрашњој DолиLици 9ок сDољна Dо-
лиLика DриDа9а кнезу МуLимиру као „:лавном вла9ару”. Такође, у књизи
Пор�ре�и ср ских вла�ара (IX–XII век), МуLимир је 9оJио цело Dо:лавље, које
Dо њему носи име. То 9ирекLно значи 9а :а ауLор смаLра врховним вла9а-
рем СрJије (Живковић, 2006, сLр. 21–29). Понашање Jраће ка9а је LреJало
склоDиLи мир с Бу:арском уDућује 9а су они иDак имали Dраво 9а уLичу на
сDољну DолиLику (Ђ. Ђекић, 2011, 75–85).
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власL о9 Бо:а 9аLа и Dо којој је он вла9ар чију су власL 9ужне и
оJавезне 9а Dризнају, у начелу, све хришћанске земље. Након
Dризнања врховне власLи ВизанLије, насLављена је и хрисLија-
низација СрJа. Тек Lа9а су, вероваLно, DокршLени СрJи НереL-
вљани (Живковић, 2004, сLр. 73–84).

Признање врховне власLи ВизанLије 9овело је 9о ле:ализације
вла9арских ро9ова ко9 СрJа. То је значило 9а се DосLојећи вла9а-
ри Dризнају за насле9не кнежеве шLо их је уз9и:ло у о9носу на
осLалу власLелу и оси:урало њихов унуLрашњи Dоложај. ИсLо-
времено је Lо DраLило ле:ализацију срDске власLи у међунаро9-
ним оквирима. СрDски вла9ари нису мо:ли 9а изJе:ну 9а Dри-
знају врховну власL ВизанLије, али им је Lо Dомо:ло јер су 9оJили
међунаро9но Dризнање својих LиLула и својих 9инасLија. У Пор-
фиро:ениLову De ceremonius aulae Byzantinae (С ису о церемонијама)
сачуван је оJразац Dисама у ви9у наре9Jи које су слали визанLиј-
ски цареви срDским вла9арима. СмаLра се 9а се 9о Lа9а, ко9 СрJа,
смењивао Dо DиLању наслеђа DринциD Dримо:ениLуре и секон-
9о:ениLуре, 9а Jи се о9 Lа9а учврсLио DринциD Dримо:ениLуре
(Живковић, 2006, сLр. 29; Ферјанчић, 1959, сLр. 78; Бла:ојевић и
Ме9аковић, 2000, сLр. 26–27). ИсLина је 9а је DринциD секон9о-
:ениLуре ко9 СрJа, након DокршLавања, несLао и он се више не
Dојављује. УLицај DринциDа Dримо:ениLуре се ви9и ка9а МуLи-
мира наслеђује син ПриJислав/Првослав. То шLо након ње:а
DринциD Dримо:ениLуре није DошLован, није сLвар вла9арске
и9еоло:ије већ мешање 9ру:их 9ржава у унуLрашње Dрилике у
СрJији.

Археолошки налази су 9оказали 9а су СрJи у DреLхришћан-
ском Dерио9у сDаљивали мрLве и Dравили :ромиле (Трифуно-
вић, 1997, сLр. 173–185). То је Jило несDојиво са хришћансLвом,
које је Lо заJрањивало. Тако су СрJи морали и 9а Dромене начин
сахрањивања.

Наве9ени Dо9аци не9восмислено указују 9а је СрJија LрDела
велики уLицај ВизанLије Lоком IX века. ИDак, нама се чини 9а се
са њима не исцрDљује сDисак уLицаја које је она извршила на
СрJију.

Ка9а желимо уDоре9иLи казне ослеDљивања и Dро:онсLва вла-
9ара са исLим Lаквим изреченим у ВизанLији морамо во9иLи ра-
чуна 9а су ово казне које су изрицане суDарницима око DресLола,
Lе је сLо:а неоDхо9но 9а нађемо Dримере у којима су ове казне
изречене у исLим Lаквим околносLима. ОсLали случајеви ка9а су



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (2)/2016

282 ЂОРЂЕ Н. ЂЕКИЋ

изрицане ове казне нису 9овољно вали9ни 9а Jи мо:ли 9а Lвр9и-
мо 9а DосLоје њихови визанLијски узори.

Прва казна слања у Dро:онсLво среће се у случају цара ЈусLини-
јана II, ка9а је њему 695. :о9ине, осим шLо је DослаL у Dро:онсLво,
о9сечен нос (ОсLро:орски, 1983, сLр. 152). Пример изрицања Dро-
:онсLва, као самосLалне казне, налазимо у случају царице Ирине.
Наиме, она је, након свр:авања с DресLола 802. :о9ине, најDре
DослаLа у Dро:онсLво, на Принчевска осLрва, а DоLом на осLрво
ЛезJос (ОсLро:орски, 1983, сLр. 192). 

Хронолошки ова казна је Jила у9аљена о9 МуLимира нешLо
више о9 Dола века и Dрема Lоме мо:ла је 9а му Dослужи као узор
како 9а казни своју Jраћу, која су Dокушала 9а му узурDирају
DресLо. 

Казна ослеDљивања је имала 9ру:ачију исLорију. У ВизанLији је
казни ослеDљивања DреLхо9ила казна о9сецања носа и изрицала
се свр:нуLом вла9ару, који се желео 9исквалификоваLи за мо:ућ-
носL DовраLка на власL. То је Dрви DуL учињено 641. :о9ине, ка9а је
на Lај начин Ираклион 9искфалификован за вла9ара, а ње:овој је
мајци МарLини о9сечен језик (ОсLро:орски, 1983, сLр. 129). О9се-
цање носа се Dримењивало све 9о Dоновно: 9оласка на власL Dо-
менуLо: ЈусLинијана II, 705. :о9ине, који је усDео 9а се враLи на
DресLо, уDркос не9осLаLку који :а је 9исквалификовао за цара. О9
Lа9а се ова казна више није извршавала. УмесLо ње, Dочела је 9а се
изриче казна ослеDљења. Тако је, на Dример, ослеDљен цезар
Нићифор, 792. :о9ине, који је желео 9а свр:не с DресLола КонсLан-
Lина VI, 9ок је ње:овим сLричевима, Dома:ачима, о9сечен језик.
Први свр:нуLи вла9ар који је ослеDљен Jио је сам КонсLанLин VI,
797. :о9ине. Ове казне су, значи, морале JиLи DознаLе ПеLру Гој-
никовићу ка9а се о9лучио на њихову Dримену.

Према Lоме, може се закључиLи 9а је ВизанLија већ у 9ру:ој Dо-
ловини IX века извршила снажан уLицај и на срDско Dраво, о
чему нам све9очи Dо9аLак 9а су о9 чеLири си:урне и је9не мо:у-
ће казне које су заJележене у изворима 9ве Jиле DреузеLе из Ви-
занLије. У Dрило: Lомe 9а су наве9ене казне DреузеLе, може се на-
весLи 9а су они узрDаLорима DресLола или свр:нуLим вла9арима
изрицали и 9ру:е Lелесне казне нDр. о9сецање језика.

Мало је вероваLно 9а је Dосле9ица изрицања ових казни Jило
резулLаL неко: закона који је 9онеL и DреузеL из ВизанLије. Ка-
жњавање суDарника око DресLола ника9а није сLвар Dримењива-
ња DозиLивних законских DроDиса. То је сLвар уверења и уJеђе-
ња у Lо које казне LреJа DримениLи. Чињеница 9а су СрJима у Ср-
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Jији Jиле DознаLе ове казне све9очи 9а су се СрJи морали
уDознаLи и с визанLијском DолиLичком и Dравном исLоријом
DреLхо9них 9еценија, као и са начином на који су кажњавани су-
Dарници око DресLола. То оDеL све9очи о развоју оJразовања ко9
СрJа Lо:а 9оJа, Jарем у Dо:ле9у уDознавања ВизанLије и Dрилика
у њој. Свакако 9а уLицај на срDско Dраво није DосLојао само у Dо-
:ле9у извршених казни, али зJо: оску9носLи исLоријских извора
није мо:уће нешLо о Lоме оDширније навесLи.

Ако је овај уLицај DосLојао у СрJији која се налазила 9уJље у за-
леђу Балканско: DолуосLрва, он9а је морао DосLојаLи и JиLи још
јачи у Захумљу, које се налазило у неDосре9ном сусе9сLву Lеме
Далмација. Да је уLицај ВизанLије на СрJе у СрJији Jио снажан и
јак све9очи и Dо9аLак 9а освеLу, ко9 СрJа на овом DросLору, не
срећемо у Lоку вла9авине Немањића, а ни након њихових на-
сле9ника.

Према Lоме, можемо 9а закључимо 9а се, DрихваLањем вазал-
но: Dоложаја Dрема ВизанLији, у свим срDским 9ржавама 9есио
корениL DреоJражај чиLаво: 9рушLва, који се о:ле9а и у, како смо
Dоказали, увођењу нових казни. Ка9а Бу:арска Dосле свр:авања
ПеLра, Jу9е желела 9а се војничком силом намеLне СрJији, она
ће имаLи само војну силу на својој сLрани, сав осLали уLицај, Dо-
лиLички, и9еолошки, Dравни, верски 9олазиће из ВизанLије.
СLо:а је разумљиво зашLо су се срDски вла9ари након 9оласка на
власL DочеLком X века, окренули Jаш њој.
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SUMMARY BYZANTINE INFLUENCE ON THE SERBIAN CUSTOMARY LAW

IN THE 9TH CENTURY 

By the 10th century Serbian law recognised the following ways of
dispute resolution: revenge and appeasement, and it may be indi-
rectly proved that there was a system of compensation. As
punishments, there was banishment into exile, blinding and a death
sentence. Since revenge, appeasement and compensation system
appear in the pre-state period, while the death penalty has its roots
in the blood feud, that indicates they are all of local origin. A ques-
tion remains about the origin of banishment and blinding a fallen
ruler, that is, a rival to the throne. In the first half of the 9th century
the Byzantine Empire managed to reinstate its power over the Adri-
atic Sea, to impose itself over the Serbian states, to Christianise them
and to legalise ruling families in the Serbian lands. Suffice to say that
in 869 the Serbian states fight wars on the Byzantine side. Origin of
influences on the ways of the punishment we seek in Byzantium, or
better still, in its legal practice. It has been found that Byzantium
used to send their conquered rivals to the throne into exile, punish-
ing them by blinding them, so we draw a conclusion that in the
matter of punishment, i.e. in the customary law, it exercised its influ-
ence on Serbia. 

KEY WORDS: revenge, appeasement, death sentence, blinding, banishment, Serbia.


