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САЖЕТАК. У раду се настоји објаснити зашто владар Неретљана Дружак, о коме
постоје записи који датирају из 839. године, носи титулу судије. Није-
дан други српски владар никада није забележен са овом титулом. Обја-
шњење је нађено у чињеници да су државе на одређеном степену свога
развоја од друштвене заједнице преузеле бригу о обезбеђењу јавног
мира, чиме је владар постајао и врховни судија. Будући да се судијска
функција у држави јаче и више осећала од осталих владарских функ-
ција, владар је стога по њој и добио титулу. С обзиром на чињеницу да
су се Неретљани бавили и гусарењем, то је значило додатно снажење
ауторитета власти и дисциплине у њиховој држави, те је тиме судијска
функција још више добила на важности. Аналогија овом помену судије
нађена је у помену влашког судства у Хиландарској повељи из 1198. го-
дине. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Дружак судија, Неретљани, судство, врховни судија, влашко судство.

1 djekicdj@ptt.rs
2 pavlovic.n.milos@gmail.com
3 Ра: је Aримљен 19. окPоMра 2016, а Aрихваћен за оMјављивање на сасPанку Ре:акције ЗMорника

о:ржаном 9. :ецемMра 2016.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (4)/2016

244 ЂОРЂЕ Н. ЂЕКИЋ, МИЛОШ Н. ПАВЛОВИЋ

Пишући о :ржавној ор;анизацији срAских :ржава рано; сре:ње;
века и анализирајући сачуване Aо:аPке КонсPанPина VII Порфи-
ро;ениPа, М. Бла;ојевић закључује :а је AосPојало неколико раз-
личиPих PиAова. Најсложенији оMлик Mиле су земље ;:е сAа:а
СрMија, заPим архон�ије као шPо су Mиле Травунија и Захумље и
на крају Дукља и Па;анија, Pј. :ржава НереPљана. За Дукљу и Па-
;анију Бла;ојевић закључује :а су Mиле на најнижем сPеAену :р-
жавно; развоја. Чињеница :а Порфиро;ениP, Aишући о СрMији,
Захумљу, Травунији и Дукљи не наво:и у њима AосPојање жуAа,
а ко: Па;аније Pо чини (Бла;ојевић, Ме:аковић, 2000, сPр. 36–37),
мо;ла Mи :а нас наве:е на закључак :а је Па;анија имала најне-
развијенију :ржавну ор;анизацију.

МеђуPим, осим КонсPанPина VII Порфиро;ениPа, Aо:аPке о Не-
реPљанима наво:и и Јован Ђакон у Венецијанској Хроници, у ко-
јој Aроналазимо и Aо:аPак о склаAању мира 839. ;о:ине између
Венеције, с је:не сPране и ХрваPске и НереPљана, с :ру;е. Мир су
у име Венеције закључили :уж: ПеPар Тра:еник, у име ХрваPске
кнез Мислав и Drosaico, Marianorum iudice, Pј. су:ија Дружак,
исAре: НереPљана (Rački, 1877, сPр. 335–336).4 

Реч је о Pрима личносPима које склаAају мир. Дуж: ПеPар Тра-
:еник – изMорни вла:ар, шPо је значило :а се Aерио:ично смењи-
вао, али :ок је вла:ао уAрављао је Венецијом и во:ио сAољну Aо-
лиPику. Кнез Мислав је као вла:ар уAрављао ХрваPском и Pакође
је во:ио њену сAољну AолиPику. Анало;но Pоме и Дружак је Mио
вла:ар НереPљана који је у име своје :ржаве Aре;оварао и скла-
Aао мир. На Pо указују и Aримери срAско; кнеза ВласPимира, који
је вла:ао у исPо време ка:а и Дружак и ње;ово; сина кнеза МуPи-
мира, који су склоAили мир са Бу;арском. МуPимир је вла:ао у
:ру;ој Aоловини IX века. Сам чин склаAања мира, у име МуPими-
ра, оMавили су ње;ови синови Бран и СPефан (Ферјанчић, 1959,
сPр. 52). Ако се има у ви:у :а је вла:ар Mио Pај који је во:ио сAољ-
ну AолиPику, он:а Mи AоменуPи Дружак PреMао :а Mу:е вла:ар
НереPљана или Mар син вла:арев. МеђуPим, није:ан срAски вла-
:ар се ника:а није називао су:ијом. 

4 По:аPке које корисPимо наво:имо Aрема Фрањи Рачком, AошPо нам је осPа-
ло не:осPуAно целовиPо из:ање Венецијанске Хронике (Iohannis Diaconi
Chronicon Venetum et Gradense, MGH SS VII, ed. G. H. Pertz, Hannoverae 1846). Ти-
Mор Живковић наво:и :а између из:ања из 1846. и најновије; (Giovanni
Diacono. Istoria Veneticorum, Bologna 1999) нема веће разлике у чиPању (Жив-
ковић, 2012, сPр. 11).
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У овом ра:у насPојаћемо :а о:;оворима на AиPање, зашPо се Pо
чинило са Дружаком.

Осим Дружака Aомињу се и :ру;а лица, која су се у њему мање
или више Mлиском времену и AросPору називала су:ијама. По-
мињање су:ије у КоPору у Ан:еацијевој Aовeљи AочеPком IX ве-
ка, :акле неколико :еценија Aре не;о шPо је AоменуP Дружак, јес-
Pе Aомињање ;ра:ско; чиновника (Ковачевић, 1956, сPр. 93–97).
КоPор је у Pо време Mио Aо: влашћу ВизанPије, у коме је еAискоA
учесPвовао у ра:у Се:мо; васељенско; саMора 787. ;о:ине (Жив-
ковић, 2004, сPр. 57–58). ВизанPијска архонPија Далмација, оM-
новљена је између 812. и 817, а Pема је основана између 817. и 821.
;о:ине (Живковић, 2001, сPр. 37) и у њен сасPав улазио је и КоPор,
Pако :а није мо;уће Aоре:иPи :рушPво и ор;анизацију КоPора са
:ржавом НереPљана која је Mила Pек у фази насPајања.

Су:ије се, Aо :ру;и AуP, сAомињу у о:лукама СAлиPско; саMора
925. ;о:ине, ;:е се наво:и :а је AаAа Aослао своје Aосланике :а
се сусреPну са хрваPским краљем, еAискоAима и су:ијама
(Живковић, 2004, сPр. 119–120). ИзнеPо је мишљење :а су AоменуPе
су:ије Mили жуAани, о:носно Mили су ор;ани власPи у :ржави, а
не неко ко има Aраво :а вла:а :ржавом.

У Ле�о0ису 0о0а Дукљанина наво:и се :а су Aраво суђења у Ду-
кљи имали ор;ани уAраве: Mанови,5 Pј. војво:е6 и кнезови,7 Pј. жу-
Aани.8 У име војво:е и кнезова (жуAана) су:или су саPници који су
уMирали и Aорез. Војво:ини саPници су Aола Aрихо:а :авали

5 ТиPула Mана се Aрви AуP Aомиње у :елима КонсPанPина VII Порфиро;ениPа
(Ферјанчић, 1959, сPр. 33). До XII века Aроширила се на PериPорију нека:а-
шње „КршPeне СрMије” (Ћирковић и Михаљчић, 1999, сPр. 28).

6 Војво:а је изузеPно сPара PиPула. Среће се и ко: Руса, Пољака и Чеха
(Ћирковић и Михаљчић, 1999, сPр. 95). Ова PиPула је, вероваPно, сPо;а сло-
венско; Aорекла. 

7 КонсPанPин VII Порфиро;ениP назива срAске вла:ре о: IX века архонPима,
шPо се у исPорио;рафији Aрево:и PиPулом – кнез (Ферјанчић, 1959, сPр. 50).

8 ЖуAани су најсPарији ор;ани власPи заMележени ко: јужних Словена
(Ћирковић и Михаљчић, 1999, сPр. 197–198). КонсPанPин VII Порфиро;ениP
је заMележио :а СрMи немају архонPе већ само сPарце жуAане који се налазе
као ор;ани власPи на челу PериPоријалних ор;анизација (Ферјанчић, 1959,
сPр. 14–16). СPварањем архонаPа, Pј. кнезова, као више PиPуле о: жуAана
(Ковачевић, 1967, сPр. 393–403), жуAани не несPају, али ;уMе на AреPхо:ном
значају. ЗаMележен је жуAан Крсмир у је:ном наPAису из X или XI века, као
кPиPор цркве (Павић, 1986, сPр. 25); исPоријски извори Mележе и жуAана
Гр:ешу из XII века (Ра:ојичић, 1931, сPр. 155–156). О: сре:ине XII века, ка:а
:олази :о усAона Рашке, њени вла:ари носе PиPулу велико; жуAана
(Ћирковић и Михаљчић, 1999, сPр. 198).
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војво:и, а Aола вла:ару, :ок је кнежев саPник Pрећину :авао кнезу
– жуAану, а :ве Pрећине вла:ару. И на основу Aриче о Тихомилу
(Мијушковић, 1988, сPр. 118) може се закључиPи :а је кнез имао
Aраво :а су:и AоPчињеним љу:има. У У;арској је Pакође :ве
Pрећине Aрихо:а које су жуAани уMирали ишло вла:ару, а Pре-
ћина је осPајала жуAану (Рокаи и :р., 2002, сPр. 51–52).9 МеђуPим,
ор;ани уAраве нису имали Aрава вођења сAољне AолиPике, Pе Pа-
ко ни њихово Aоређење са Дружаком није мо;уће.

Извори Mележе, и Pо Pек Aосле више о: :ва века, имена и PиPу-
ле :ру;их вла:ара НереPљана. У :окуменPу :аPираном у
1076–1078. наве:ено је „Jacobum […] ducem marianorum” (Rački,
1877, Mр. 97, сPр. 113), о:носно :ве ;о:ине касније „Jacobum maria-
norum ducem”. У наAомени се наво:и :а је Јаков жуAан („alias mo-
riaristicus iupanus” (Rački, 1877, Mр. 111, сPр. 128, 136). То значи :а је
Јаков ducem Pј. кнез НереPљана, за ко;а Рачки наво:и :а је он жу-
Aан. Јаков се, међуPим, Aомиње Aосле више о: :ва века о: Дружа-
ка, сPо;а не можемо са си;урношћу :а закључимо :а је и Дружак
Mио кнез, о:носно жуAан.

Још је:ан о: начина :а се :ође :о о:;овора на AиPање зашPо
вла:ар носи PиPулу су:ије, јесPе :а се оMраPи Aажња на развој
:ржаве у раном сре:њем веку.

СрAско сре:њовековно Aраво, као и Aраво :ру;их наро:а, Aро-
шло је „кроз Aерио: AриваPне реакције AосPеAено се AреPварају-
ћи у :ржавну реакцију” (СPојановић, 2003, сPр. 51–52).

У PренуPку насPајања срAске :ржаве, и :аље је на снази освеPа,
умир и сисPем комAозиције.

Кривично Aраво своје Aорекло во:и из времена освеPе, најсPа-
рије; заMележено; оMлика решавања сAорова. ИнPервенција :ру-
шPвене заје:нице сво:ила се у AочеPку само на Aомоћ ошPећеној
сPрани у извршењу освеPе, а касније и у насPојању :а сAречи из-
вршење кривично; :ела. На Pај начин је :рушPвена заје:ница
Aреузимала на сеMе оMавезу оMезMеђења јавно; мира, а кривично
:ело се PреPирало као Aовре:а јавно; мира заје:нице, а не само
чин AроPив Aоје:инца (Чучковић, 1971, сPр. 257; Ђекић, 2012,
сPр. 39–40).

ДрушPвена заје:ница временом је насPојала :а изађе из кру;а
освеPе зMо; које је и она сама PрAела. Излаз је нађен у о;ранича-

9 Овај Aо:аPак наво:и ОPон Фрајзиншки. У У;арској је Mило се:ам:есеPак
жуAанија. 
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вању освеPе, и увођењу умира и сисPема комAозиције (Ка:лец,
1924, сPр. 91–92; Тарановски, 1931, сPр. 3).

Ко: умира10 се кривично :ело PреPирало као Aоремећај равно-
Pеже о:носа у :рушPву, Aа је сPо;а казна имала за:аPак :а изврши
Aовраћај Pе равноPеже као и AовраPак у Aређашње сPање колико
је Pо Mило мо;уће. Извршилац кривично; :ела PреMало је :а исAу-
ни Aразнину која је насPала ње;овим кривичним :елом (Павко-
вић, 1977, сPр. 627–632; Павковић, 1999, сPр. 343–344).

СисPем комAозиције је Aо:разумевао :а ошPећена сPрана Aо-
низи и :оMије маPеријалну на:окна:у о: кривчеве сPране. Он
није на Pај начин укинуо освеPу већ је ошPећеној сPрани AреAу-
шPао изMор између освеPе или Aримене сисPема комAозиције.
КомAозиција се смаPрала AрихваPљивијом за о:ржавање јавно;
ре:а и мира, шPо је временом во:ило смањењу кривичних :ела
за која је Mила :озвољена освеPа. Такође се AосPеAено смањивао
Mрој лица која су имала Aрава :а изврше освеPу (Ка:лец, 1924,
сPр. 91–93; Тарновски, 1931, сPр. 3–4; 1979, сPр. 1441–1442; Ђекић,
2012, сPр. 41).

ПокреPање кривично; AосPуAка Aре:сPављало је, у Aре::ржав-
ном Aерио:у и у PренуPку ка:а је насPајала :ржава, AриваPну
сPвар Aоје:инца. ОшPећена сPрана је сама о:лучивала о Pоме :а
ли може и :а ли жели :а Aокрене кривични AосPуAак AроPив
оно; ко је извршио кривично :ело. Ако ошPећена сPрана не Mи
сама Aокренула AосPуAак, у Pом случају није ;а AокреPала ни
:рушPвена заје:ница, а касније ни :ржава. То је значило :а су
кривична :ела :у;о о:ржала AриваPни каракPер, шPо је сAреча-
вало :рушPвену заје:ницу и :ржаву :а реа;ује.

Тежњом :а AосPеAено Aреузме оMезMеђење јавно; мира о: :ру-
шPвене заје:инце, :ржава Aоказује :а Pо AосPане њен моноAол.
Бу:ући :а је оMезMеђење јавно; мира AосPало моноAол :ржаве,
она је о:аPле извела и своје моноAолско Aраво на реакцију зMо;
ње;ове Aовре:е, о:носно :ржава је AоMе:ила :рушPвену заје:ни-
цу заPо шPо је Mила ор;анизованија и заPо шPо је имала инсPру-

10 У развоју умира AосPојале су :ве еPаAе. СPарија, ка:а је :олазило :о замене
уMијено; :ру;им лицем. Ова еPаAа имала је Pакође :ве варијанPе. Ко: Aрве
варијанPе, :олазило је :о неAосре:не замене уMијено; уMицом. Та:а је уMица
AосPајао MраP, син или муж Aоро:ици из које је уMијени. Дру;а варијанPа
Aо:разумевала је :а ро: уMијено; из ро:а уMице узме жену која PреMа :а ро-
:и :еPе у замену за из;уMљено; члана. Дру;а, млађа еPаAа, Aо:разумевала је
:олажење :о умира склаAањем :уховно; сро:сPва Pј. кумсPвом или AоMра-
PимсPвом, а AоPом и склаAањем Mрачних веза између сPрана умирница.
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менP силе и сPалне ор;ане власPи. Део маPеријалне на:окна:е,
који је Aлаћала кривчева сPрана или сам кривац, ко: сисPема
комAозиције Aочиње :а AриAа:а :ржави (Ка:лец, 1924, сPр. 93;
Тарановски, 1931, сPр. 4–6; СPојановић, 2003, сPр. 51–52). 

То је AракPично значило :а је :ржава на сеMе Aреузела Aраво
реа;овања зMо; извршења кривично; :ела. На Pај начин је :ржа-
ва, о:носно вла:ар који је Mио на њеном челу, :оMио функцију вр-
ховно; су:ије (Ка:лец, 1924, сPр. 109–111).11

Вла:ар је, осим шPо је Mио врховни коман:анP и имао Aраво :а
во:и сAољну AолиPику, AосPао и врховни су:ија (Ђекић, 2012,
сPр. 39–46).12

ИнсисPирање на PиPули су:ија ко: Дружака наво:и на AреP-
AосPавку :а није Aрошло :у;о времена како је вла:ар :оMио ово
Aраво.

Вла:ар који је носио PиPулу су:ије указивао је на Pо колико је
ова функција Mила значајна за ње;а и ње;ове Aо:анике, о:носно
за ње;ову :ржаву. Може се AреPAосPавиPи :а се у Aракси на су-
:ијску функцију ;ле:ало као на најважнију функцију вла:ара, јер
су ње;ови Aо:аници уAраво Pај оMлик ње;ове власPи највише, нај-
неAосре:није и осећали. Била им је :осPуAна и у раPу и у миру,
мно;о више о: функције војно; коман:анPа, јер се није увек раPо-
вало. Имајући у ви:у :а су се НереPљани Mавили ;усарењем, шPо
Aо:разумева је:но ;оPово војнички усPројено :рушPво, заснова-
но на хијерархији и :исциAлини, Aраво њихово; вла:ара :а Mу:е
врховни су:ија морало је Pо и :а :о:аPно AоPвр:и и Pиме назна-
чи озMиљносP и Pежину званично; Aоложаја. Овај оMлик Aрава
Mио је Mлижи, :осPуAнији, самим Pим и разумљивији Aо:аници-
ма, за разлику о: Aрава вла:ара :а во:и сAољну AолиPку, која се
њих лично није Pолико :оPицала.

11 Вла:ар није мо;ао :а зна целокуAно оMичајно Aраво сво;а времена, он је на
свом :вору :ржао љу:е који су Aознавали оMичајне норме из различиPих
:омена Aрава или са различиPих PериPорија ње;ове :ржаве. То су Mили
савеPници вла:ара у изрицању Aресу:е. ПошPујући њихове савеPе, во:ио је
сAорове и :оносио Aресу:е. 

12 Мисли се на оно шPо је :ржава :озволила и AрихваPила као Aравно :озвоље-
но. Оно на шPа PреMа оMраPиPи Aажњу јесPе чињеница :а иако је вла:ар Aо-
сPао врховни су:ија Pо није :овело :о несPанка крвне освеPе. У Босни се
освеPа за:ржала :о краја сре:ње; века, али у Рашкој она несPаје Aре XII века
ка:а уMисPво Aрелази у на:лежносP вла:арево; су:а. То Mи он:а значило :а
је, вероваPно, и у :ржави НереPљана за најPежа кривична :ела, као шPо је и
уMисPво, Mило за:ржано Aраво AриваPне реакције.
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ПосеMно PреMа оMраPиPи Aажњу на чињеницу :а у Pо време
СрMи у :ржави НереPљана нису Mили кршPени, они ће Aроцесом
AокршPавања MиPи оMухваћени касније, шPо значи :а, у њиховом
случају, хришћансPво није Aомо;ло насPанку и учвршћењу су:-
ске власPи вла:ара. Дакле, из наве:ено; Aроизилази :а је Aроцес
у којем је вла:ар AосPао врховни су:ија – резулPаP унуPрашње;
:ржавно-Aравно; развиPка.

ПосPоји Mарем још је:ан Aример у срAским сре:њовековним
изворима који се може уAоре:иPи са овим. То је Aомињање Ра:о-
во; и Ђурђево; су:сPва ко: Влаха у Хилан:арској Aовељи СPефа-
на Немање (Трифуновић, Бјело;рлић, Брајовић, 1986, сPр. 49–60).
Помињање су:сPва у Повељи указује на Aраво влашких сPареши-
на :а су:е својим Власима (Тарановски, 1935, сPр. 147). На основу
Pо;а може се AреPAосPавиPи :а је крајем XII века и ко: влашких
сPарешина Mила веома важна су:ска функција. Помињање Ра:о-
во; и Ђурђево; су:сPва, све:очи о Pоме, :о Pа:а, ко: влашких за-
је:ница, завршен Aроцес у којем су влашке сPарешине AосPале
врховне су:ије у влашком :рушPву.

МеђуPим, као и ко: НереPљана, Pа власP је еволуирала, Pе је
сPо;а већ AочеPком XIII и у Aрвој Aоловини XIV века овај сPа:ијум
Aревазиђен и влашке сPарешине :оMијају нове PиPуле, називају
се кнезови13 и Aремићури,14 као шPо се и ко: НереPљана Mележи
кнез Јаков у :ру;ој Aоловини XI века. 

13 У Жичкој хрисовуљи краља СPефана Првовенчано;, кнез Гр: (Новаковић,
1912, сPр. 572); у Aовељи краља МилуPина Хилан:ару из 1282–1298. ;о:ине,
кнез Воихна (Новаковић, 1912, сPр. 390); у Дечанској хрисовуљи, :ру;ој и
Pрећој (Ивић, Грковић, 1976, сPр. 125–256) сAомиње се кнез Ђурађ, а у Архан-
ђеловској хрисовуљи цара Душана, кнез Ђурађ (Мишић, СуMоPин-ГолуMо-
вић, 2003, сPр. 103, 133).

14 У СвеPосPефанској хрисовуљи краља МилуPина сAомињу се Aремићури Ко-
сPа:ин у каPуну Барељевском, Војсил у каPуну БоMојевац, Војсил ГруAшић у
каPуну Војсилац (Трифуновић, 2011, сPр. 140, 147, 152–153). Помиње се и у Aо-
вељи краља Душана којом Aоклања цркву Св. Николе у Врању манасPиру
Хилан:ару, каPун влаха Псо:ерци, као и исPоимено село и Aремићур Боле-
слава (Марјановић-Душанић,  2005, сPр. 69–85). У Арханђеловској хрисовуљи
цара Душана сAомињу се Aремићур Бајислава на челу Блачана, Aремићур
Воихна на челу ДоMрушинаца ЈанчишPа, Aремићур Бо;:ан на челу каPуна
КосPрчана и Aремићур Гра: на челу каPуна Дра;ољевци (Мишић, СуMоPин-
-ГолуMовић, 2003, сPр. 100, 102, 103, 106, 131, 133, 134, 136). У лиPераPури је мо-
;уће Aронаћи израз 0римићур и 0ремићур. С оMзиром на чињеницу :а је
ори;иналан назив на сPарославенском ;ласио „PR]MIKuRX”, у овом ра:у смо
се оAре:елили за варијанPу 0ремићур.
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МеђуPим, као ни ко: НереPљана, Pако ни у случају Влаха Pо
није значило :а је ценPрална власP – вла:ар, о:носно сPарешина
– Aреузео на сеMе решавање свих сAорова; Pо је само значило :а је
вла:ар AосPао највиша су:ска инсPанца која су:и – која решава
сAорове о: највеће; значаја.

Да Aреузимање функције врховно; су:ије није значило несPа-
нак освеPе све:оче нам Aо:аци из Босне. У Босни се освеPа очува-
ла :о краја сре:ње; века. ШPавише, Aојам „оMичај Mосански”
уAраво се о:носи на крвну освеPу (Đekić, 2013, сPр. 851). ПознаPо је
и :а се очувало и AаPримонијално су:сPво, мешовиPи су:ови,
оMичајно Aравни начини решавања сAорова. Али оно шPо је о: ве-
лико; значаја – :ржава је AосPала је:ном за сва;:а највиша су:-
ска инсPанца која није решавала све сAорове и на свим нивоима,
али ако је Mило AоPреMе и ако је :ржава смаPрала :а има у Pоме
инPерес, Aосле:ња реч Mила је реч :ржаве. 
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The paper tries to provide an answer to a question why a ruler of
the Narentines was called a judge. When making a comparison
between Drosaico and other occurrences of the title of judge at that
time, it can be concluded that none of them was authorised to lead
foreign policy. Such right was solely the ruler’s one. While research-
ing why a ruler had a title of a judge, an interpretation suggests that
at that time the ruler also became the supreme judge in the state and
that that judicial authority was the most prominent one, hence the
title. 

That information can be put into relation to the monk Simeon's,
the erstwhile a great mayor, Stefan Nemanja, Hilandar Charter
where Rad’s and George’s judicature were mentioned. That meant
that in this case the process of providing peace shifted from the
social community to the Vlach elders as their supreme judges. 

However, it did not mean that the rulers or the Vlach elders adju-
dicated disputes but that they became the highest judicial instance. 

KEY WORDS: Judge Drosaico, the Narentines, judicature, supreme judge, the Vlach
judicature. 
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