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ПРЕДГОВОР 
 
 

 
Овој интерен Практикум по Римско право е наменет првенствено 

за студентите од Прва година на Правниот факултет при државниот 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, кои овој предмет го слушаат како 
задолжителен во вториот семестар од студиите. 

Тој е плод на научноистражувачката работа на авторот за време 
на неговите докторски студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Имено, за секоја глава 
од овој Практикум авторот, во текот на спремањето на неговиот 
докторат, изготви засебен труд, кој потоа беше рецензиран од страна на 
компетентна рецензиона комисија, составена од професори по право и  
еминентни правни романисти, и истиот беше презентиран и успешно 
одбранет пред официјалните испитни комисии – еднаш на факултетско, а 
друг пат на универзитетско ниво, во зависност од типот на докторската 
конференција или семинар. 

Се надеваме дека ваквиот синтетизиран приказ на 
кодификациите кои се појавуваа низ милениумската историја на 
Римското право, ќе им даде на студентите по право доволен увид во 
изворите на правото на кои се темели современата европска 
цивилизација, а на подобрите од нив ќе им послужи за понатамошни 
истражувања на оваа мошне значајна правна материја. 

 
А п а с и е в 

февруари 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[N]ihil es[t] homine nobili dignius quam cognitio […] iuris. 
Primum quidem ejus quod omnes homines hominibus, et 
gentes gantibus sociat; deinde vero parti[i], cujus partem non 
exiguam facit jus Romanum a plerisque populis adoptatum, 
per se quoque supra omnia Civitatum jura dignissimum nosci, 
ut quod perfectum excultumque sit experimentis tam magni 
tamque diuturni Imperii… Tam evidens… est ejus Juris in 
plerisque partibus, iis maxime, quae ad contractus aut 
damnum injuria datum pertinent, aequitas, ut, ad quos 
populos Romana arma pertingere nunquam potuerunt…, eo 
leges Romanae sine vi ulla, justiae suae vi triumphantes, 
pervenerint. 

Hugo Grotius 
EEppiissttoollaaee  aadd  GGaallllooss - CL  

 
За еден благороден господин нема ништо повредно од 
изучувањето на правото: најпрвин доаѓа она право 
коешто врзува човек со човек и народ со народ; а потоа е 
изучувањето на правото на татковината. Не мал дел од 
ова се содржи во римското право, кое е усвоено од повеќе 
народи – но, самото по себе, тоа е и највредно за 
изучување; оти стои над сите [национални] права... 
бидејќи е развиено и усовршено со искуството на една 
толку голема и долготрајна Империја. 
 

Хуго Гроциус / Иго Гроциј  
Хамбург, 16 ноември 1633  
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P R A E L E C T I O 
 

ЗА КОДИФИКАЦИИТЕ НА РИМСКОТО ПРАВО  
НИЗ НЕГОВИОТ ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ 

 
  

Новите писатели секогаш веруваат дека или 
нешто посигурно ќе изнесат за настаните, или 
дека ќе ја надминат сировата антика со 
вештината на своето пишување...!? А јас, пак, 
дури ја повторувам во мислите сета оваа 
старина, немам никаква грижа – оти таа не 
може писателот да го одврати од вистината, 
туку може само духот негов да го разбранува… 

Titus Livius, AAbb  uurrbbee  ccoonnddiittaa (I век) 
 
 

Првата официјална кодификација1 во римското право којашто ја 
носи државата преку својот imperium, и не е составена од приватни 
компилатори – датира од V век пр. Хр. Тоа е надалеку познатиот и 
легендарен Закон на 12 таблици (лат. Lex XII Tabularum / 452 год. пр.н.е.) 
кој покрај тоа што има третман на најстар римски официјален закон[ик], 
како куриозитет специфичен само за него е тоа што е и единствената 
службена кодификација во историјата на милениумското Римско право 
која е создадена во самиот главен град Рим (Roma Antiqua)! Донесувањето 
на овој законик, всушност, претставува значајна победа на сиромашните 
плебејци (plebei), кои преку специфичен метод на „пасивен отпор“ во 
нивната класна борба против богатите патриции (patricii) - познат како 
secessio plebis - успеаја да се изборат за приближно еднакви граѓански и 
политички права. 

Неколку стотици години подоцна, во епохата на залез на 
прочуената Римска република (Res publica Romana), многубројните 
општозадолжителни правни правила кои се создаваа на најразличен 
начин го наметна прашањето за кодификација на сложеното Римско 
право (Ius Romanorum). А, пак, од историјата на правото знаеме дека 
                                                             

1 Самиот термин кодификација (codification) потекнува од Џереми Бентам 
(Jeremy Bentham / 1748–1832), а пред него се употребувале грчките термини 
pannomion и pandikaion, со исто значење „кодификација“. 
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потребата од кодификација на правото станува неопходна токму тогаш 
кога доаѓа до остра поделба меѓу органите надлежни да го донесуваат и 
органите надлежни да го применуваат позитивното право (Ius positivum). 
Затоа во I в. пр.н.е. со предизвикот на правната кодификација се нафатија 
двајцата истакнати римски државници: Помпеј Магнус (Gnaeus Pompeius 
Magnus / 106–48) и Јулиј Цезар (Gaius Iullius Caesar / 101–44). Меѓутоа, за 
време на виорот на тогашната Граѓанска војна која избувна во Рим меѓу 
оптиматите и популарите, тие не успеаја да сторат нешто посебно на 
планот на кодификацијата.  

 

Во периодот на Принципатот римските претори (praetores),2 како 
најекспонирани правосудни државни службеници (magistrates), повеќе не 
можеа да ја вршат својата функција на прилагодување на правото кон 
новите општествено-економски односи, па функцијата да го создаваат 
правото се концентрира во рацете на принцепсите (princeps). Потоа, 
царот Адријан (Publius Aelius Hadrianus / 76–138) изврши кодификација 
на римското Хонорарно право (Ius honorarium), односно, на едиктите кои 
ги носеа градскиот и перенгрискиот претор во т.н. Вечен едикт (Еdictum 
Perpetuum).  

 

Во подоцнежните векови, речиси на секои стотина години, на 
големо беа изработувани корисни приватни правни збирки, односно, 
неофицијални кодификации на римското право од страна на разни 
познати или помалку познати правници – државни службеници, царски 
чиновници, професори по право и сл. Така на пример, во II век, за времето 
на царот-философ Марк Аврелиј (Marcus Aurelius / вл. 161–180 год.), 
извесен правник Папириј Јуст (Papirius Iustus) направил збирка на царски 
конституции без коментари, во 20 книги – позната како Libri 

                                                             
2 За споредба, преторската е најблиска до денешната судиска функција. 

Преторот беше римски правосуден магистрат кој се грижеше првенствено за 
граѓанското правосудство (Iudicia privata) и пред кого се водеше првиот дел од 
граѓанската [судска] постапка – т.н. постапка in iure. Постоеја два вида претори: 
градски (Praetor urbanus) и перегрински (Praetor peregrinus). Преку нивната 
работа всушност се создадоа многу нови правни принципи и правила кои го 
чинеа т.н. Преторско [магистратско / хонорарно] право. Во време на 
Принципатот се воведени и уште неколку нови видови претори, по што оваа 
магистратура започнува да го губи своето значење. 
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constitutionum или De constitutionibus; потоа, за времето на царот 
Александар Север (Alexander Severus / вл. 222–235), познатиот правник 
Паул (Iulius Paulus) состави зборник на императорски декрети познат 
како Libri decretorum, во три книги; и конечно, во III и IV век, за време на 
Диоклецијан (Diocletianus / 244–311), беа издадени познатите приватни 
зборници Codex Gregorianus и Codex Hermogenianus. 

 

Но сепак, првата официјална државна кодификација на римскиот 
важечки поредок на leges e Теодосиевиот кодекс (Codex Theodosianus), 
којшто датира од V век од нашата ера. Во Кодексот се собрани сите 
закони донесени од страна на „христијанските цареви“ – почнувајќи од 
владеењето на Константин Први Велики (Flavius Valerius Aurelius 
Constantinus I / 272–337), па сè до Теодосиј Втори кој владеше во 
Источниот дел од Римската империја и Валентинијан Трети, кој во тоа 
време владееше со Западниот дел.3 Џон Метјус (John F. Matthews), 
професор на Универзитетот Јеил каде повеќе години предава грчка и 
римска историја, ја илустрира важноста на Теодосиевиот кодекс кога 
пишува дека: „[Тоa] беше првиот настан по Дванаесетте таблици со кој 
римската влада се обиде, по пат на јавен авторитет, да ги собере и објави 
своите закони“. Впрочем, нема никакво сомнение дека Теодосиевиот 
кодекс  влегува во редот на најзначајните извори на Римското право од 
неговиот последен период на развој – Доминатот. Важноста се гледа и во 
фактот што со него, за прв пат, се воведува и одреден систем при 
излагањето на јавното право (Ius publicum). Овој кодекс, кој воедно 
претставува и најголемо дело на правната кодификација пред Јустинијан, 
му даде на правниот живот во Византија цврста основа којашто дотогаш 
му недостасуваше. Иако во современата стручна и научна литература на 
широко се пишува за тогашната присутна вулгаризација на римското 
право во практиката – преку примање на елементи од месното [локално, 
провинцијално, обичајно, елинистичко, „муниципално“] право, сепак ако 
ги читаме официјалните правни документи, оваа тенденција во нив е 
малку приметлива.4 

                                                             
3 Иво Пухан и Мирјана Поленак-Аќимовска, Римско право (основен учебник), 

Скопје, Универзитет „Кирил и Методиј“, 1991, 62. 
4 Всушност, поточно е да се говори за „кооперативна симбиоза“ меѓу 

општоимпериското [римско] и општинското [елинистичко] право, за што ни 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

16 
 

И конечно, последниот римски а првиот византиски цар 
Јустинијан Први (Iustinianus Primus Maximus / 482–565 год.) всушност, 
успешно го продолжи и заврши она што не му успеа на Теодосиј II. Имeно, 
Јустинијановата „кодификација“ (VI век)5 – која дури десет века 
подоцна, благодарение на француската Школа на елегантна 
јуриспруденција, во Европа ќе стане позната под популарниот назив 
Corpus Iuris Civilis Romani – всушност, е последната во низата капитални 
дела посветени на собирање на целокупното правно наследство на Рим. 
Но, брзината со која е создадена оваа грандиозна правна фреска, 
несомнено нѐ упатува на заклучокот дека правниците кои тогаш беа 
повикани да го одработат ова кодификаторско дело, се потпираа на 
солидна граѓа од веќе претходно создадени законици и правни збирки 
кои, пак, уште одамна беа користени при правната едукација на Високите 
правни школи кои постоеја низ тогашниот Источен дел на Империјата. А 
во поглед на концепциската разлика меѓу Codex Theodosianus и Corpus Iuris 
Civilis – споменатиот проф. Метјус, во неговото дело Положување на 
правото, пишува дека „Теодосиевиот кодекс се разликува од работата на 
Јустинијан, освен од Новелите, во тоа што тој најмногу ѐ базиран не на 

                                                                                                                                                            
сведочат и наколкуте доцноантички правни зборници од типот на Сириско-
римскиот зборник (Liber Syro-Romanus / oк. V в.) – објавен од анонимен автор, 
кадешто е присутно ориенталното влијание врз правото. Види и кај: А. В. Коптев, 
„Кодификация Феодосия II и ее предпосылки“, журнал Древнее право, № 1/96, 
Москва, 1996, 250–251 и Adolf Berger, Encyclopаedic Dictionary of Roman Law (New 
Series, Vol. 43, Part 2), Philadelphia, The American Philosophical Society & DIANE 
Publishing, 1953 [Reprinted 1980 and 1991], 563. 

5 Називот „кодификација“ тука го употребуваме во наводници, затоа што сè 
уште се водат не само терминолошки, туку и суштински дебати околу 
прашањето дали делото на Јустинијан претставува кодификација, компилација 
или, пак, може да стане збор само за негово законодавство, односно, објективно 
важечко право. Поради многуте и важни разлики меѓу Јустинијановиот потфат и 
модерните кодификации, во романистиката се чини со право, некои автори го 
одбегнуваат зборот кодификација (пр. холандскиот професор Ханс Анкум) и го 
употребуваат компромисниот термин Јустинијаново законодавство, а овој став 
го имаат прифатено и некои наши романисти (пр. проф. д-р Гоце Наумовски). 
Види и Ханс Анкум, „Јустинијан Први - голем модернизатор на Римското 
приватно право“, ‘Современото право, правната наука и Јустинијановата 
кодификација’, Том I, Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први“, 2004, 51. 
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постоечките правни пишувања и колекции на текстови – туку на 
примарните извори, кои никогаш порано не беa собрани заедно“.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 John F. Matthews, Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code, New York, 

Yale University Press, 2000, 12. А и во Византија императорите ја продолжија 
практиката на издавање систематизирани правни збирки т.е. кодификаторски 
дела во облик на законици, како и приватни правни збирки: пр. Nomos Georgikos, 
Ekloga (VII и VIII в.); Prohiron, Epanagoga, Vasiliki, Novellae на Лав Мудриот (IX и X 
в.); Hexabiblos, Sintagma (XIV в.). 
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LEGES REGIAE 
ПРАПОЧЕТОЦИTE НА РИМСКОТО ПРАВО 

 
 

Nostra autem res publica non unius esset ingenio sed multurum,  
nec una honinis vita sed aliquot constituta saeculis et aetatibus 

Нашата држава беше основана од генијот не само на  
еден човек туку на многумина; не за една  генерацијa  -  

туку за долги години и многу животи!  
              C i c e r o – De res publica (II, 1, 2) 

 
 

Иако своевидна тешкотија за секој јуриспрудент и романист 
претставува фактот што генеричкиот поим Римско право 
(IVSROMANORVM)7 опфаќа огромен период од речиси 14 векови, односно, 
времето „од Ромул до Јустинијан“ (VIII в.п.н.е. – VI в.)8 сепак ќе направиме 
обид да дадеме детален опис на почетоците на правото олицетворени во 
т.н. Кралски закони и притоа да ги изложиме дилемите кои настануваат 
меѓу романистите анализирајќи го овој прастар и мошне значаен извор 
на Римското право – без тенденција за нивно дефинитивно 
„расветлување“. Работата е уште потешка ако се земе предвид фактот, кој 
го изложува и проф. д-р Јовановиќ, дека мал е бројот на романистите 
ширум светот кои детално и студиозно се занимаваат со дилемите и 
споровите за Leges Regiae - а такви за жал има премногу. Имено, не 

                                                             
7 Римјаните на почетокот, како и повеќето антички народи, пишувале само со 

големи букви (т.н. maiuscule), не оставале празни места меѓу зборовите, немале 
интерпункциски знаци a, меѓу неколкуте букви кои тие ги немале спаѓала и 
буквата U.  

8 Иако постојат различни сфаќања, најмногубројни се оние романисти коишто 
Римското право го класифицираат т.е. периодизираат на: 1. Старо (Ius civile 
Quiritium): период на античката римска патрициско-плебејска држава која траела 
од 754 год. пр.н.е. (основањето на градот Рим) до 242 год. пр.н.е. (воспоставување 
на магистратурата на Praetor peregrinus); 2. Класично (Ius honorarium): период на 
робовладетелска држава која траела до 212 год. н.е. (до носењето на т.н. 
Каракалски едикт – Constitutio Antoniana) и 3. Посткласично право (Ius 
imperivum): период на централизирано-бирократска и апсолутистичка држава 
која траела, според едни, до пропаста на Западното римско царство (476 год. н.е. 
– кога е поразот на Ромул Августулус) или, според други, сè до смртта на 
Јустинијан Први (565 год. н.е.). 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

22 
 

постојат егзактни параметри кои ќе одговорат дури и на основните 
прашања поврзани со овој правен извор (fontes iuris): Дали навистина 
постоеле?; како се викале?; кога биле донесени? (за време на владеењето 
на кој крал); каква им била природата и нивниот карактер?; како да се 
толкува содржината на зачуваните фрагменти? и сл.  
 

Мора да се напомене дека во периодот кога важеа Leges regiae 
имаше т.н. етрурска доминација во Рим. Во повеќе од двевековното 
егзистирање на Кралството (Regnum)9 кога, всушност, и почнува да се 
распаѓа родовското општество, Римјаните живееja исклучиво врз основа 
на нормите на непишаното обичајно право – mos (Ius non scriptum).10 
 
 

1. За (не)постоењето на Leges Regiae 
 

Прашањето за автентичноста на Кралските закони, слободно 
можeмe да кажeme дека е едно од најдискутабилните и 
најконтроверзните во романистиката воопшто.  Извесни несогласувања 
во поглед на потеклото на оваа збирка постоеja уште во антиката, т.е. во 
                                                             

9 Римската држава во својот развој еволуираше во повеќе облици на владеење и 
државно уредување, но сепак најголемите правни придобивки се од периодот на 
славната, и по многу нешта ненадминлива, Римска република (етимолошки: res - 
ствар + publica - јавна = „јавна работа“ или „општо добро“) која траеше повеќе од 
четири века: од 508 до 27 год. пр.н.е. На Републиката и претходеше Монархија / 
Кралство (т.н. период на „воена демократија“ или „епоха на кралевите“ од 
етрурско потекло), а по неа следуваа периодот на Принципатот (од доаѓањето на 
власт на Октавијан Август – дијархија т.е. двовластие) и Доминатот / Царство (од 
доаѓањето на власт на Домицијан – првично империја, а подоцна и тетрархија со 
двајца августи и двајца цезари на чело на државата). По пропаѓањето на 
Западното Римско Царство продолжи десетвековното издигање на Источното 
Римско (Ромејско) Царство со седиште во Константинопол, денес познато како 
Византија – термин кој тогаш не се употребувал. Инаку, во овој период на распад 
на Републиката, навистина постоело повикување на некаква си „Нумиева книга“ 
но, доста магловито – без никакво конкретно цитирање на одредени прописи. 

10 Iustiniani, Inst. 1, 2, 9: Ex non scripto ius quod usus comprobavit. nam diuturni mores 
consensu utentium comprobati legem imitantur (Непишаното право доаѓа од она што ќе 
потврди праксата. Имено, долготрајните обичаи потврдени со согласност на оние 
кои ги применуваат важат како да се закони). Извор: Мирјана Поленак - 
Аќимовска и Владо Бучковски, Избор на текстови од римското право [II 
издание], Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ, Скопје, 2000, 14. 
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делата на тогашните автори. Имено, факт е дека називот Leges Regiae не 
се споменува кај самите Римјани сè до крајот на Републиката, односно, 
почетокот на Принципатот, т.е. некаде до I век пр.н.е. За некои автори ова 
е доволен „доказ“ да ја доведат под сомнение не само автентичноста на 
посебната збирка, туку и веродостојноста на самите закони на 
„рексовите“.  

а) Првата група антички правници и писатели се оние коишто не ја 
споменуваат збирката Ius Papirianum но, ниту, пак, изрично ја негираат. 
Такви, покрај римските правници од крајот на Републиката, се на пример 
и: 

- Теренциј Варон (116–27 год. пр.н.е.), автор на делото De lingua Latina; 
- Марк Тулиј Кикерон / Цицерон (I век пр.н.е.) – се чини дека на 

славниот оратор не му било познато постоењето на никаква збирка под 
наслов Ius Papirianum; 

- Такит/Тацит (крај на I и почеток на II в.) во своето дело Aнали, на 
едно место вели: „...Кај нас Ромул имал неограничена власт. Потоа Нума 
им го дал на народот религиското и божественото право. За тоа одреден 
придонес имаат и Тул и Анк. Но, главен законодавец бил Сервиј Тулиј - 
тој донел закони на коишто и кралевите требало да им се покоруваат“. 
Интересно е тоа што овој автор воопшто не споменува ниту еден Ромулов 
закон, за разлика од некои други коишто токму на Ромул му ги 
припишуваат најголемиот број од Кралските закони; 

- Гај, кој во ниту еден контекст не го споменува постоењето не само на 
збирката Ius Papirianum туку и на Leges regiae воопшто!? Токму овој негов 
гест побудува многу отворени сомнежи кај романистите, ако притоа се 
знае податокот дека тој му бил современик на Помпониј и се смета за 
еден од најпознатите историчари на правото воопшто. Но, по се изгледа 
овој брилијантен јуриспрудент бил „само“ професор по право, теоретичар 
и педагог, а не и државен функционер, т.е. службеник – како што биле на 
пример Паул, Улпијан и Папинијан. 

- Аул Гелиј (II век); 
- Фест (крајот на II век) којшто е значаен по тоа што од него црпиме 

податоци за делата на Варон и Флак; 
- Вериј Флак, автор на лингвистичкото дело De significatu verborum. 
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б) Втората група антички творци, пак, се оние коишто ја 
споменуваат збирката Ius Papirianum, а тука пред сè мислиме на: 

- Тит Ливиј (59–17 год. пр.н.е.), потекнува од градчето Патавиј, 
денешна Падова и е автор на познатото дело Аb urbe condita (Од 
основањето на градот) во коешто пишува само за римската историја, за 
разлика од Дионисиј и Плутарх коишто пишуваат паралелно и 
компаративно и за хеленската историја. Ливиј бил современик на 
Октавијан Август и бил со умерена републиканска ориентација, но сепак 
лојален на Август. Тој на повеќе места го споменува постоењето на Leges 
regiae, но не треба да се заборави дека кај него нема такви поподробни 
податоци какви што има кај Дионисиј. Се чини умесно, кога веќе го 
споменав Август да се каже дека тој тежнеел за враќање на „старите 
доблести“ сè со цел стабилизација на огромната држава, особено во 
приватноправната сфера на брачните и семејните односи. Според проф. 
Јовановиќ, за тој да донесе закони коишто немало така лесно да бидат 
прифатени од страна на неговите разуздани современици морало да се 
повика на „законите на претците“. Ете токму овој факт би можел 
несомнено да биде главната причина за (ре)актуелизацијата на Leges 
regiae токму во времето на Принципатот, но и доволна причина да се 
посомневаме дека токму овој момент е искористен како најповолен да се 
„вметнат“ некои дополнувања во нивната содржина кои се неадекватни 
за најстариот период од развитокот на римската држава; 

- Дионисиј Халикарниски, чиешто капитално дело Antiqitаtes 
Romanarum (Римски старини - се појавило 7 год. пр.н.е.), е можеби 
најзначајното за реконструкција на Кралските закони, бидејќи содржи 
најмногу конкретни содржински податоци. Тој тврди дека збирката 
закони е составена дури по крајот на Кралството, т.е. по протерувањето 
на последниот етрурски рекс Тарквиниј Гордиот; 

- Плиниј Стариот (I век н.е.); 
- Плутарх кој живеел кон крајот на I и почетокот на II век по Христа 

(ок. 46 –126 год. н.е.) е познат антички хроничар од периодот на 
Царството, по потекло од бојотскиот град Херонеја. Се образувал во 
Атина, а неколкупати престојувал во Рим кадешто имал пријатели меѓу 
тамошните високи слоеви и дури се здобил со титулата конзулар. Автор е 
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на многу дела, меѓу кои за ова истражување е најзначајно Vitae paralelae 
(Споредбени животописи или Паралелни биографии); 

- Марцел е класичен римски правник-јуриспрудент којшто 
единствено ја допира и содржината на некои од Кралските закони; 

- Помпониј, којшто спаѓа меѓу најугледните класични римски 
правници. Од неговото дело Liber singularis enchiridia (или скратено само 
Enchiridion), пишувано во периодот на владеењето на Адријан (117–138) 
и посветено токму на изучувањето на најстарата историја на римското 
право, во Јустинијановата Digesta (Pandectae) е вметнат еден наслов, т.е. 
титулус посветен на историјата на римското право. Тој вели: „...Во првото 
време на постоењето на нашиот Град народот живеел без одредени 
закони и без одредено право. [...] По протерувањето на кралевите сите 
Kралски закони излегле од употреба и народот римски почнал да се 
владее повеќе по некои непознати правила и обичаи, отколку по 
донесените закони – и тоа потраело околу 20 години...“; 

- Паул (180–227 г.), во делото Ad legem Iuliam et Papiam, кадешто 
впрочем го анализира Августовото брачно законодавство, го споменува и 
постоењето на збирката Ius Papirianum. 
 

Од сево горенаведено можеби е разбирливо тоа што меѓу 
романистите доаѓа до поларизација: од едни кои тврдат дека сосем е 
сигурно постоењето на ваквите закони, како „прописи од добата на 
Кралевите“; до други кои го тврдат спротивното - дека, всушност, станува 
збор за една „сомнителна творба“, т.е. за една апокрифна и неавтентична 
подоцнежна компилација. 

а) Припадниците на т.н. Историско-правна школа, од почетокот на 
XIX век, спаѓаат во првата група романисти кои го оспоруваат постоењето 
на збирка со вакви прописи. Најопшто речено, овие автори за коишто е 
карактеристично критичкото проучување на раната римска историја, 
сметаат дека секое старо, т.е. примитивно право на почетокот ја изразува 
специфичноста на т.н. „народен дух“ кој се развива првенствено преку 
обичаите, а не преку законодавството. Тука би ги споменале авторите:11 

                                                             
11 Mila Jovanović, Komentar starog Rimskog Ius civile – Knjiga prva: Leges Regiae, Niš, 

Centar za publikacija Pravnog fakulteta u Nišu, 2002, 29–30. 
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- Бартолд Нибур (B. Niebuhr), кој е воедно и основач на споменатата 
школа, а е автор на тритомното дело Римска историја (1811 год.);12 

- Дирксен, познат по својата студија издадена 1823 год.; 
- Теодор Момсен (Т. Mommsenn) и др.  

Негирањето продолжува и во XX век кога, всушност, и опаѓа 
интересот за најстарите римски прописи, a опадна и температурата на 
остриот критицизам. Тука пред сè би ги споменале: 

- Французинот Жирард (P. Girard), еден од најпознатите современи 
романисти, кој се приклонува на тезата за непостоење на Leges regiae. Тој 
имено е и автор на најобемниот учебник, т.е. прирачник по Римско право 
– Тextes de droit Romain (Париз, 1903) и Manuel elementaire de droit Romain 
(1918); 

- Анте Ромац: според овој познат хрватски романист од поранешна 
СФР Југославија, кој ја оспорува автентичноста на Кралските закони, 
најверојатно составувачот на збирката при нејзиното конципирање се 
служел со понтификалните архиви, коишто содржеле и значаен 
материјал на сакрални прописи од далечното минато;13 

- Драгомир Стојчевиќ, особено во неговиот труд Формирањето на 
раната римска држава. 
                                                             

12 Според проф. д-р Бернал, Нибур е „учен човек од XIX век (кој е) основач на 
современата историја на древните времиња“. Нибур е автор и на следниве дела: 
Romische Geschichte, 2 vols. (Berlin, 1828-1831); Vorträge über alte Geschichte an der 
Universität zu Bonn gehalten, 3 vols. (Berlin, 1847); Тhe history of Rome, 3 vols. 
(London, 1847-1851). Инаку, Нибур (1776–1831), кој има тевтонско потекло, важи 
за еден од најголемите „научни“ историчари на Рим. Роден во тогашна Данска, 
студирал во Британија, а подоцна, од 1816 до 1823, бил пруски амбасадор во 
Ватикан и станал водач на германската заедница во Рим, познат по тоа што ги 
пречекорил своите службени дипломатски овластувања кога им помогнал на 
Австријците да го задушат востанието на Kорбораните во Неапол (1821). Заедно 
со неговиот секретар и наследник Кристијан Бунсен биле еднодушни 
поддржувачи на новиот романтизам, полни со страст за етничноста. 
Парадоксално е тоа што тој бил единствениот голем поборник на она што во 
науката се нарекува „антички модел“ на историска перспектива, чијшто антипот, 
пак, е т.н. ариевски модел. Велиме парадоксално, затоа што токму Нибур сторил 
многу за воведувањето на романтизмот, а донекаде и на расизмот, во 
пишувањето на историјата. Повеќе кај Мартин Бернал, Црна Атена – 
афроазиските корени на класичната цивилизација (Прв том - Фабрикувањето на 
Античка Грција 1785-1985), Табернакул, Скопје, 75, 237, 264, 278–287 и 579. 

13 Ante Romac, Rječnik rimskog prava, Zagreb, Informator, 1975, 300. 
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б) Меѓутоа, уште во втората половина на XIX век и во текот на 
целиот XX век, се појавуваат автори кои и се спротивставуваат на т.н. 
Историско-правна школа и коишто не ја оспоруваа автентичноста на 
Leges regiae. Во оваа втора група романисти предничат следниве: 

- Voight, чие дело е објавено во 1876 год.; 
- Westup, кој во своите дела објавувани во периодот 1934–1954 на 

Кралските закони им посветува над стотина страници, што е необично 
многу простор дури и за еден романист кој се бави особено со почетоците 
на римското право; 

- Watson, чијшто труд е објавен во 1972 год.; 
- Иво Пухан, кој не ја отфрла можноста за постоење на овие закони 

(1974); 
- Мила Јовановиќ, особено во делот од својот магистерски труд, 

насловен Leges regiae – прашањето на автентичноста (1984), во којшто 
вели дека: „Некои од Leges regiae несомнено припаѓале на старото време 
на Рим, но има и такви коишто никако не би можеле да се спојат со тоа 
време“. Според оваа романистка „...длабинско запознавање на приликите 
и сфаќањата од Августовското време нè наведува на заклучок дека некои 
наводно стари институти, особено од сферата на  брачните и семејните 
односи, се конструкција токму од негово време, кои за одредена цел се 
припишани на добата на Кралството“. Oваа авторка, по констатацијата 
дека најмногу од зачуваните текстови се однесуваат на кралевите Ромул, 
Нума Помпилиј и Сервиј Тулиј, оправдано се сомнева дека во оние 
фрагменти коишто му се припишуваат на Ромул има најмногу 
неавтентичност;14 

- Антун Маленица, којшто во својот труд Извори на Римското право 
(1993) вели дека „кога ќе се погледне содржината на одреден број од 
Кралските закони, не може да се оспорува можноста дека тие настанале 
во периодот на создавањето на Римската држава“; 

- Жика Бујуклиќ, во својот труд Почетоците на Римското 
законодавство, констатира дека „споредувањето на Римјаните со другите 
антички народи со сличен степен на развој, ја потврдува тезата за 
постоење на Leges regiae. [...] Произлегува дека добата на кралевите не 
треба да се посматра како aurea prima aetas, но уште помалку ни како 
                                                             

14 Mila Jovanović, op. cit., 34–35. 
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мрачна епоха на беззаконие – каква што ја претставуваат некои автори. 
[...] Би било навистина претерано да се бара некаков непобитен доказ за 
постоењето на Leges regiae. Но, сепак сосема е неспорно дека некои 
‘кралевски закони’, по својата содржина и архаичен карактер, морале да 
припаѓаат на самите почетоци на римската историја“. Овој плоден автор, 
слично како и проф. Јовановиќ, аргументирано оспорува дека некои од 
одредбите внесени во корпусот на Leges regiae воопшто можеле да 
постојат во тој стар период. На пример, тој го оспорува податокот дека 
Ромул ги вовел магистратурите во Рим велејќи дека тие „биле создадени 
дури во времето на Републиката“; понатаму ја оспорува вародостојноста 
на некои семејноправни одредби припишувани на кралот Тул Хостилиј, 
велејќи дека „односите внатре во семејството многу долго во Рим 
останале надвор од правното нормирање, т.е. вон доменот на јавната 
власт“; на крај, тој спори и со тврдењето дека Сервиј Тулиј донел над 50 
закони поврзани со деликтите и договорите, велејќи дека „многу е тешко 
да се замисли толкав број закони за една сè уште недоволно развиена 
средина“. 
 
 

2. За името „Кралски закони“ 
 

а) Називот Leges regiae, иако чест и генеричен, не бил и сè уште 
не е општоприфатен за означување на прописите од добата на 
етрурските кралеви на Рим. Покрај него постојат и некои други познати 
имиња. Самата номинација, пак, Leges regiae или т.н. Кралски закони 
етимолошки води потекло од латинските зборови: lex = закон + regius => 
кралски/кралевски.  

б) Вториот назив под кои се среќаваат кралските закони е Ius 
Papirianum или De iure Papiriano. Овие се, всушност, имиња на книгата 
којашто постоела како збирка на законите донесени од страна на 
римските „рексови“. Но, и тука се раѓаат дилеми околу тоа кој е авторот 
на ова дело: 

- според Паул, кој тргнува од толкувањето на Масуриј, авторот нa 
книгата е некојси Граниј Флак, за коишто многумина автори сметаат дека 
му бил современик ка Гај Јулиј Цезар. Имено, Паул дословно вели: 
„Granius Flacus in libro De iure Papiriano scribit…“; 
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- според Помпониј, когошто патем речено го делат повеќе од шест 
векови од епохата на Кралството, автор на книгата е Публиј Папириј по 
когошто таа го добила и името. Папириј бил еден од римските првенци во 
времето на Дамарт Супербус. Оваа книга е наречена по него „не затоа што 
Папириј во неа додал нешто свое, туку затоа што тој законите кои биле 
донесувани без ред ги сложил во една целина. [...] На Ius civile поучувале 
многу значајни луѓе, но овде ќе бидат спомнати само оние кои кај 
римскиот народ уживале најголем углед, за да се покаже кои и какви луѓе 
го стварале и го предавале ова наше право. Меѓу првите бил вичниот 
правник Публиј Папириј којшто ги собрал законите Leges regiae…“; 

- според Дионисиј Халикарниски, пак, којшто најмногу говори за 
Нуминиевите сакрални закони, нив ги собрал и објавил Анк, но биле 
уништени. Подоцна, по падот на Кралството, нив ги средил и подготвил 
за јавна употреба врховниот свештеник (pontifex maximus) Гај Папириј; 

- Бергер го дава само името Папириј и вели дека првото име е 
непознато.15 За овој Папириј, пак, додава дека бил pontifex maximus околу 
500 год. пр.н.е.16 
 
 

3. За природата на Leges regiae 
 

Спорно е и прашањето околу природата на самите Кралски закони 
односно, се појавуваат мноштво дилеми: каква е суштината на Leges 
regiae, т.е. дали станува збор за закони во вистинска смисла на зборот 
или, пак, не; потоа каква е структурата и каков е карактерот на 
содржаните норми, т.е. дали преовладува „профаното“ (световно) право 
или, пак, „сакралното“ (свето) право итн. Во зависност од одговорот на 
второво прашање се разликуваат две групи автори коишто, тргнувајќи од 
своите ставови и убедувања, користат и различни називи за означување 
на Кралските закони: 

a) De ritu sacrorum – ова име се сретнува подоцна сè со цел да се 
означи дека имало и автори,17 чијшто број, всушност, е и поголем од оние 

                                                             
15 Некаде се сретнува и името Секст Папириј. В. кај И. Пухан и М. Поленак-

Аќимовска, Римско право (основен учебник) - IV издание, Скопје, УКИМ, 2008, 25. 
16 Adolf Berger, op. cit., 618. 
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од првата група, кои сметале дека Leges regiae биле пред сè сакрални 
закони, т.е. најголемиот број од нив спаѓале во областа на т.н. религиозно 
/ божествено / свето право (Ius divini). На пример, Дионисиј говори дека 
авторот, всушност, бил врховен свештеник, а Цицерон во својот спис De 
legibus (За законите - II, 7, 18) вели дека „во старо време покрај Lex XII 
tabularum [Законот на 12 таблици] постоеле и сакрални закони...“, но 
притоа не е воопшто јасно дали мисли конкретно на Leges regiae, бидејќи 
никаде во ниту едно свое дело воопшто не ги споменува; за разлика од 
Паул, на пример, којшто живеел два века подоцна!? Во едно друго 
Цицероново дело De res publica (За републиката / За државата) тој вели: 
„Останатите наши кралеви поминале голем дел од своето време бавејќи 
се со војната и поради тоа посветиле внимание на воените закони, додека 
долготрајниот период на мир под [власта на] Нума бил мајка на правото и 
на религијата на нашиот Град [држава]“. 

б) Ius civile Papirianum – ова име прв го употребува правникот 
Помпониј. Тој, имено, тврди дека во прашање е збирка закони од областа 
на цивилното/граѓанско право. Приврзаниците на ова становиште го 
користат уште и називот Lex curiatae алудирајќи на тврдењето дека тие 
потекнувале од Куријатските комиции (Comitia curiata). 
 
 

4. За доносителот/те на Leges regiae 
 

a) Првата група автори се претставниците на т.н. Теорија на 
водство (герм. Führertum)18 коишто сметаат дека овие закони се донесени 
непосредно и самостојно од страна на Kралот (rex), врз основа на 
овластувањата кои тој ги поседувал. Овие автори немаат доверба во 
„демократичноста“ на архаичните општества, туку тврдат дека во сите 
примитивни заедници власта почива во „...личната сила и харизматската 
моќ на водачот“.  

                                                                                                                                                            
17 Во оваа група автори влегуваат и Анте Ромац и Адолф Бергер. Види: A. Berger, 

op. cit., 546. 
18 Žika Bujuklič, Forum Romanum – Rimska država, pravo, religija i mitologija, Правни 

факултет у Београду - Библиотека „Приручници“ & Центар за публикација - 
„Досије“, Београд, 2005, 337–338. 
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б) Втората група автори, меѓу 
кои спаѓа и Помпониј, велат дека, 
всушност, Leges regiae биле само 
предложени од кралевите а, всушност, 
биле изгласани, т.е. донесени од 
Kуријатските комиции (Commitia 
curiata).19 Овие автори преминот од 
преддржавно во државно уредување го 
гледаат пред сè како премин од 
племенска заедница кон општество 
втемелено на демократски принципи. 
Притоа го користат аргументот дека 
одржувањето сојуз на трите племиња 
кои го сочинувале римскиот народ 
(populus Romanus) би било невозможно 
без согласноста на нивните припадници 
околу некои општи и најзначајни 
прашања за јавниот живот, а 
најпогодното место за тоа несомнено била куријатската комиција. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Commitia curiata (Kуријатски комиции или т.н. „братски собранија“), како вид 

народни собранија, е најстар облик на политичко собирање на римскиот народ, 
којшто води потекло од периодот на „воената демократија“, т.е. уште од 
преддржавното уредување. Секогаш се одржувале внатре во градските ѕидини 
на Рим (intra pomerium), на главниот градски плоштад и тоа на посебен осветен 
простор (in comitio). Составот се засновал на родовското, т.е. гентилното 
уредување и секој полнолетен маж имал право да земе учество во неговата 
работа. На чело на секој куријатска комиција, а ги имало 30 на број и во секоја 
курија влегувале по 10 родови (gens), стоел свештеник-старешина наречен 
curion. Првобитно биле свикувани од страна на litor curiatus по наредба на 
кралот (rex), а во време на Републиката тоа го правел магистратот или pontifex 
maximus. 
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5. За структурата на Leges regiae – 
    извадоци од содржината на зачуваните текстови20 

 
 

I. ROMULUS (753–715 год. пр.н.е.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општествена стратификација 

 
1. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 9, 1 

Romulus postquam potiores ab inferioribus secrevit, mox 
leges tulit et quod utrisque faciendum essent disposuit: 
patricii sacerdotiis et magistratibus fungerentur et iudicarent, 
plebeii vero agros colerent et pecus alerent et mercennarias 
artes exercerent. In fiduciam vero patriciis tradidit plebeios, 
permittens uniciuque quem ipse sibi vellet aligere patronum, 
patronatum appellans hoc patrocinium. 

По Ромуловото одвојување на богатите и сиромашните, 
набрзо донел закони во коишто одредил што треба да прават 
и едните и другите: патрициите ги обавувале свештеничките 
функции и магистратурите, исто така и суделе; а плебејците ја 
обработувале земјата, одгледувале стока и обавувале 
надничарски работи.  

Плебејците им ги доверил на патрициите – дозволувајќи 
му секому од плебејците за себе да си избере патрон којшто го 
сака, нарекувајќи ја оваа заштита патронат. 

                                                             
20 Извор: M. Jovanović, op. cit., 39, 40, 54, 59, 60, 106, 107, 108, 129, 138, 145, 146, 

165, 178, 184, 187, 191, 208 и 209. Авторот на трудов прави пионерски обид на 
едно место, на автентичен латински и во превод на македонски јазик, да биде 
даден најголем дел од зачуваните текстови на Leges Regiae (вкупно 37 
фрагменти), a при методолошкото структуирање предност во излагањето им 
дава најпрво на јавноправните, па потоа на приватноправните одредби. 
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2. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 10  

Constitutum tunc est ab illo jus patronatus tale: patricios 
oportebat clientibus suis jus interpretari, lites pro eis, si in-
juria afficerentur, intendere, agentibus adesse; clientes vero 
oportebat patronos suos juvarre in collocandis filiabus, si 
parentes opibus carerent, ab hostibus redinere eos, si ipsi aut 
liberi capti essent, et tam litium privatarum aestimationes 
quam publicas multas, si condemnati essent, pro eiоs 
solvere.Communiter autem utrisque ius fasque non erat 
inuicem se accusare testimonium aduersum alterum dicere 
vel suffragium contrarium ferre. Quod quis eius modi alicuius 
facinoris coniuctus esset, proditionis lege, quam Romulus 
sanxerat, obnoxius erat, condemnatunque interficere, ut Diti 
sacrum, cuilibet licebat.  

Го востановил тогаш патронатското право вака: 
патрициите треба да го толкуваат правото на клиентите, 
место нив да водат спор, да им помогнат ако им се стори 
неправда и да присуствуваат на нивните правни работи; 
клиентите, пак, треба да им помогнат на своите патрони при 
мажење на ќерката – ако се во немаштија,  да ги откупуваат од 
непријателите – ако се заробени, било тие самите, било 
нивните деца, да го платат нивниот долг – ако се осудени за 
долг или за јавна давачка.  

Исто така, не е согласно ниту со правото, ниту со 
религијата меѓусебно да се оптужуваат, да сведочат еден 
против друг или спротивно да гласаат. Ако некакво такво зло 
е причинето, според издадениот закон кој го наредил Ромул, 
извршителот е прогласуван за виновен, а ако се сакало можел 
и да биде жртвуван во чест на Дита.  

 
Јавни работи (државно-политичка организација) 

 
3. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 12, 14 
Romulus cum haec constituisset, consultores instituere 

decreuit, quibuscum res publicas administraret e patriciis 
Curios eligens. His constitutis, distribuit potestates, quas 
unum quemque habere volebat. 

Ac regi quidem haecce attribuit iura: primum ut sacrorum 
et sacrificiorum haberet principatum, tum ut legum morum 
que potriorum esse custos, de grauioribus delictis ipse 
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congnosceret, leviora senatioribus committeret, senatum 
cogeret et populum conuocaret et in bello summum haberet 
imperium. 

Consilio senatus hanc potestatem dedit, ut deliberaret et 
suffragium ferret de qualibet re, quam rex ad eum retulisset. 

Populo vero haec tria concessit magistratus creare et leges 
sancire et de bello decernere, quando rex rogationem ad eum 
tulisset. Suffragia autem ferebat non simultotus populus, sed 
curiatim conuocatus. 

Ромул вака утврдил: наредил тој да се востановат 
советници - 100 луѓе избрани од редот на патрициите, коишто 
ќе управуваат со јавните работи. Со ваквото уредување ги 
разделил овластувањата коишто секој поединец би сакал да 
ги има. 

Исто така, кралот си ги доделил и овие овластувања: прво 
да биде поглавар на култот и жрец [заб. пагански свештеник], 
потоа да биде чувар на законите и на обичаите на 
татковината, сам да ги истражува најтешките деликти – но, 
лесно ги препуштал на сенаторите, да го свикува Сенатот и да 
го повикувал народот, а во војна ја имал сета власт. 

На сенатскиот совет ми ги дал овие овластувања: да 
одлучува и гласа за било која работа којашто кралот ќе му ја 
пренесел. 

На народот, пак, му ги дал следниве овластувања: да бира 
магистрати, да пропишува закони и да одлучува за војна – 
кога кралот него ќе му го пренел ова право. Гласањето, пак, го 
вршел не целиот народ заедно, туку по пат на свикување на 
куриите. 

 
Положбата на жената и бракот 

 
4. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 25, 1-2 
Romulus una lege lata ad modestinam adduxit mulieres. 

Quae lex haec: uxorem iustam, quae nuptiis sacratis 
[confarreatione] in manum mariti convenisset, communionem 
cum eo habere omnium bonorum et sacrorum… 

De his cognoscebant cognati cum marito: de adulteriis, et 
si qua vinum bibisse arqueretur; hoc utrumque morte punire 
Romulus concessit. 

Ромул издал еден закон за жената да ја стави во разборита 
положба. Тој закон бил ваков: Законитата жена којашто преку 
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посветен брак (conffarreatio) дошла под власта на мажот (manus), 
заедно со него има добра и култ. [...] Во таквиот брак мажите 
располагаат со добрата, а жените се покорни и послушни во се на 
своите мажи – биле господарки на куќата и наследувале како керќи 
[filiae loco]. 

За ова крвните сродници суделе заедно со мажот: ако жената 
изврши наверство [т.е. прељуба] или ако е докажано дека таа пиела 
вино – за обата случаи Ромул смртна казна допуштил. 

 
5. Plutarh: Vitae paralelae – Romulus, 22 

Constituit quoque leges quasdam, quarum illa dura est, quae uxori 
non permittit divertere a marito, at marito parmittit uxorem 
repudiare propter veneficium vel supposittionem partus vel 
falsastionem clavium vel adulterim commissium; si vero aliter quis 
a se dimitteret uxorem, bonorum eius partem uxoris fieri, partem 
cereri sacrum esse iussit; qui autem venderet uxorem diis inferis 
immolari. 

Востановил [заб. Ромул] неколку закони, меѓу коишто особено 
е строг оној кој не и допуштал на жената да го напушти мажот, а на 
мажот му допушта да ја истера жената поради труење или 
подметнување нa породот, или поради правење лажни клучеви 
или поради прељуба.21  

Ако некој поради други причини ја отпуштил од себе жената , 
дел од својот имот и го дава нејзе, а дел посветува на божицата 
Церера.22  

Оној, пак, кој ја продава жената да се жртвува на подземните 
богови. 
 
 
 
 

                                                             
21 Текстот којшто го презентира проф. Маленица, кај причините за истерување 

на жената, е нешто поразличен од дадениов, како во оригиналниот латински, 
така и во преводот. Имено, во него се вели: „…propter veneficium circa prolem vel 
subiectionem clavium vel adulterium commissum…“ (Поради труење на децата, 
подигнување на тогата [флертување] или извршено неверство). Некои антички 
автори, пак, кај причините за истерување на жената ги додаваат и следниве: 
„...ако жената пиела вино, ако се открила под тогата [т.е. непристојно се 
разголила], ако без дозвола на мажот отишла на некоја свеченост“ итн. Цит. сп. 
Jovanović, op. cit., 60. 

22 Cerera e римска божица на земјоделството. 
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Семејни односи 
 

6. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 15, 2 
Necessitatem imposuit Romulus civibus, omnem virilem 
prolem educare et fillias primogenitas, necare vero nullum 
fetum triennio minorem, nisi natum mutilum aut monstrum 
statim post partum, quos a parentibus exponi non prohibuit, 
dummodo eos prius ostenderent quinque vicinis proximis… 

Ромул им наметнал обврска на граѓаните да ги прифатат 
сите машки деца и првородената ќерка, но не и недоносеното 
дете [т.е. зачеток], ниту детето ако е сакато, ниту монструм – 
за овие на родителите не им е забрането да ги изложат [да не 
ги прифатат на одгледување, т.е. да го отфрлат], само ако 
претходно, веднаш по раѓањето, им ги покажат на своите 
соседи за да овие посведочат...  

Против оние кои не се покорувале на овие закони одредил 
и казни, а меѓу останатите била и таа да им се заплени една 
половина од имотот.23 

 
7. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 26-27 

[Romulus] omnem potestatem in filium patri concessit, idque 
toto vitae tempore, sive eum carcere includere, sive 
verberare, sive vinctum ad opera rustica detinere, sive 
occidere vellet… etiam vendere filium permissit patri; …quin 
etiam hoc concessit patri, ut usque ad tertiam venditionem 
per filium ad quireret: post tertia vero venditiunem 
liberabatur filius a patre. 

Ромул на таткото му предал потполна власт врз синот, и 
тоа доживотно; му било допуштено да го фрли синот во 
темница, да го исшиба, врзан да го принуди на земјоделски 
работи или да го убие...  

Така, на таткото му било допуштено да го продаде синот, 
така што овој да стекнува за таткото...  

Исто така, на таткото му било допуштено да стекнува 
[имот] преку синот сè до третата продажба – по неа, пак, синот 
се ослободувал од таткото. 

 
 

                                                             
23 Продолжението на фрагментов (последната реченица) е преземана од кај 

Жика Бујуклиќ кој ја наведува под број II, 26, 4. 
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8. Plutarh: Vitae paralelae – Romulus, 22 
Singulare est, quod [Romulus] cum nullam in parricidias statuerit 
poenam, omne homicidium appelavit parricidium. 

Единствено Ромул, којшто не востановил никаква казна за 
таткоубиството, секое убиство го нарекувал таткоубиство. 

 
9. Festus: Plorare, P 23024 
Si parentum puer verberit ast olle plorassit paren… puer 

divis parentum sacer esto. 
Si nurus sacra divis parentum estod. 
Aко детето го удри родителот, така што овој ќе заплаче - 

детето да биде жртвувано на татковите богови. 
Ако снаата оди пред свекрвата, нека невестата биде 

жртвувана на татковите богови. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 Непотполниот текс на Фест гласи: „Plorare… significat… apud antiquos plane 

inclamare. In regis Romuli et Tatii legibus si nurus sacra divis parentum estod in Servi 
Tulii haec est si parentum puer verberit ast olle plorassit paren… puer divis parentum 
sacer esto id est clamarit dix“ (Според законите на Ромул и Тациј е вака: ако детето 
го удри родителот, така што овој ќе заплаче – детето да биде жртвувано на 
татковите богови... Ако снаата оди пред свекрвата, нека невестата биде 
жртвувана на татковите богови“). Но, романистот Момсен, во својата 
реконструкција, вели дека одредбата која се однесува на синот треба да му се 
припише на Ромул (и/или Тациј), а онаа која се однесува на снаата треба да му се 
припише на кралот Сервиј Тулиј. Види кај Jovanović, op. cit., 107. 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

38 
 

II. NUMA POMPILIUS (715–673 год. пр.н.е.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Религиски правила25 

 
10. Plinius: Historia naturalis – 14, 12, 88 
Vino rogum ne raspargito.  
Нека вино не се прелева по гробовите [кладите]. 

 
11. Plinius: Historia naturalis – 14, 18, 88 
Ex imputata vite libari vina diis nefas statuit [Numa]. 
Грев е жртвување вино на боговите од необрезани лози. 

 
12. Plinius: Historia naturalis – 32, 2, 20 
Numa constituit ut pisces, qui aquamosi non essent, ni 

pollucerent. 
Нума востановил рибите кои не се во вода да не се принесуваат 

како жртви [на жртвеник]. 
 

13. Plutarh: Vitae paralelae – Numa, 10 
Magnos [vestalibus] dedit honores, inter quos testandi vivo patre 
uis, et reliqa sine tutore agenda, ut viverent ad exemplum naturam 
trium liberorum. 
На Весталките им подарил големи почести, меѓу коишто правото 
на правење тестамент за живиот татко  и, од останатото, да 
склучуваат работи без тутор, т.е. да живеат по примерот на мајките 
кои родиле три деца. 
 
 
 

                                                             
25 Некои антички автори (пр. Фест, Плутарх и Сервиј) на Нума му припишуваат и 

уште некои религиозни правила поврзани за однесувањето во текот на 
војувањето, т.е. за случаи на одземање на туѓ воен плен и жртви-покајници, на 
коишто биле обврзани одговорните лица. 
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14. Plutarh: Vitae paralelae – Numa, 12 
[Numa] officium lugendi secundam aetates et tempora consituit, ut 
puerum trimo minorem ne quis lugeat, maiorem ne plures menses, 
quam annos vixerit, usque ad decem: nec quemquam cuiusvis 
aetatis ultra; sed longissimi luctus tempus esse decem mensium. 
Per quod spatium uxoribus quoque defunctorum a secundis nuptiis 
abstinendum est; et si qua prius nupserit, boven fetam immolaer 
debebat ex illius lege. 
Нума востановил обврска за искажување жалост спрема возраста 
[т.е. животната доба] и времетраењето, така што дете до три 
години никого не жали; постарите не повеќе месеци колку што 
имаат години – сè до десет, никогаш повеќе, без оглед на возраста - 
па, така, најдолго време за жалење било десет месеци. Во ова време 
сопругата на умрениот [т.е. вдовицата] треба, исто така, да се 
воздржува од друг брак, а ако некој заклучи брак порано должен е, 
според овој закон, да жртвува млад вол. 

 
15. Marcellus: Ibi. 28 digestorum – D., 11, 8, 2 

Negat lex regia mulierum, quae praegnas mortua sit, humari, 
antequam partus ei excidatur; qui contra fecerit, spem animantis 
cum gravid peremisse videtur. 

Кралскиот закон забранувал да се погребе бремена жена 
којашто умрела пред од неа да се извади плодот.  

Кој спротивно сторел се сметало дека на зачетокот му ја одзел 
можноста за оживување [т.е. преживување]. 

 
16. Lydus: De mensibus – 1, 31 

Id quoque a Numa institutum est, ut sacerdotes aheneis forficibus, 
non ferreis tonderentur. 
Oд Нума е, исто така, востановено дека свештениците користат 
бакарни, а не желазни ножици за шишање. 

 
17. Festus: Occisum 

Si hominem fulmen occisit, ne supra genua tollito.  
Homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet.  
Ако човек загинал од гром – не подигајте го над колената.  
На човекот кој од гром загинал не му припаѓа обред. 

 
 18. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 63, 4 

Целокупното законодавство коешто се однесувало на 
религијата (Ius sacrum) наредил да се собере и го поделил на 
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осум делови - колку што биле и свештеничките колегиуми 
[т.е. куриони, фламини, предводници на коњаниците, аугури, 
епулони, салијци, фецијали и понтифи].26 

 
Прашања во врска со судењата  

 
19. Festus: Parrici и Plutarh: Vitae paralelae – Romulus, 22 

Si quid hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidias esto. 
Ако некој слободен човек намерно се  усмрти, да се смета како 
таткоубиство [т.е. убиство на pater familias]. 

 
20. Servius: Vergilii ecl. – 4, 43 

In Numae legibus cautam est, ut si impridens occidisset hominem, 
pro capite occisi agnatis eius in contione offerret arietem. 
Во Нумиевите закони е пропишано дека оној кој од немарност убие 
некого требало, за главата на убиениот, неговите агнати на 
собранието да понудат овен. 

 
21. Livius: Ab urbe condita – I, 19, 7 

[Numa] nefastos dies fastosque fecit, quia aliquando nihil cum 
populo agi utile furutum erat. 
[Нума] одредил несудски и судски денови, бидејќи се сметало дека 
понекогаш не е пожелно да се суди со народот. 

 
Уредување меѓи 

 
22. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 47 

De terminos agrorum legislatio: iubens unumquemque 
terminare agrum suum et lapides in finibus ponere, eos Iovi 
Termino sacrauit; si quis vero terminos sustilisset vel 
transtulisset, deo sacrum esse qui fecisset, sanxit. 
Законодавство за земјишните меѓи: Се наредува на секој оној 
којшто ја омеѓува својата земја и поставува камења на 
границите, да ги посвети на богот Термин;27 ако некој 
вистинските меѓи ги однесе или ги премести, нека за казна тој 
којшто тоа го сторил биде жртвуван на богот. 
 

 
                                                             

26 Фрагментов е преземен од Žika Bujuklič, op. cit., 570. 
27 Terminus е римски бог на маѓите и границите и заштитник на имотите. 
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23. Festus: De verborum significatione, Termino 
Numa Pompilius statuit eum qui terminum exarasset et ipsum et 
boves sacros esse. 
Нума Помпилиј востановил дека оној кој ќе ја преора меѓата да 
биде жртвуван на боговите заедно сосе воловите. 

 
Семејни односи 

 
24. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – II, 27 

E legibus Numae, in quibus etiam haec est scripta: si pater filio 
permiserit uxorem ducere, quae ex legibus particeps sit et 
sacrorum et bonorum, patri non amplius ius esse filium 
vendendi.28 
Нумиев е и законот во којшто ова е напишано: Ако таткото му 
дозволи на синот да донесе жена на којашто, според правото, 
и било допуштено учество во светињите [т.е. религиозниот 
култ] и имотните работи – тогаш таткото повеќе немал право 
да го продаде синот. 

 
25. Festus: Paelices, 222 

Paelex aram Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis 
agnum feminam caedito. 
Конкубината [љубовницата] да не се допира до жртвеникот на 
Јунона.29 Ако, пак, го допре нека со расплетена коса жртвува женско 
јагне на божицата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28 Проф. Маленица дава нешто поинаква варијанта на овој фрагмент: „E legibus 

Numae, in quibus etiam haec est scripta: si pater filio permiserit uxorem ducere, quae 
iure particeps sit et sacrorum et bonorum, patri iam non ius esse filium vendendi“. 

29 Iuno е најценетата божица во римскиот Пантеон, поистоветувана со 
хеленската божица Хера. Според верувањата, била ќерка на Сатурн и жена на 
врховниот бог Јупитер. Била почитувана како заштитничка на градот Рим. 
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III. TULLUS HOSTILIUS (673–641 год. пр.н.е.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Cicero: De Res publica – II, 17, 31 
[Tullus] cinstituit ius, quo bella indicerentur, quod sanxit 
fetiali religione, ut omnem bellum quod denuntiatum 
indictumque non esset, id iniustum esse atque impium 
iudicaretur. 
Тул востановил право, зацврстено со фецијалните ритуали, на 
основа на кое се објавувале војни – така што секоја војна 
којашто не била најавена и објавена била сметана како 
направедна и безбожна. 

 
27. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – 3, 22 

Lex lata est propter illum casum [Horatiorum], qua usque ad meam 
aetatem utuntur, iubens, si cui trigemini nascerentur filii, ei de 
publico alimenta ad pubertatem usque supeditari. 
Донесен е закон по повод Хорациевиот случај, кој сè до мојата 
[Дионисиева] доба се применува, а којшто пропишува дека на 
оној на кого ќе му се родат три сина-близнаци [т.е. тројка] му 
се дава издршка од јавните средства сè до нивното 
полнолетство.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

43 
 

IV. ANCUS MARCIUS (641–616 год. пр.н.е.) 
 
 
 
  
 
 
 
 
28. Livius: Ab urbe condita – I, 32, 8 
...Ut tamen, quiniam Numa in pace religions instuisset, a se bellicae 
caerimoniae proderentur, nec gererentur solum sed etiam 
indicerentur bella aliquot ritu, ius ab atiqua gente Aequiculis, quod 
res peretuntur. 
Како што Нума востановил верски ритуал за време на мир, од него 
[т.е. од Анк Марциј] потекнуваат воените ритуали; Не само да се 
војува, туку војните да се објавуваат преку одреден обред, го 
пропишал правото на стариот род Еквикул за барање на 
сатисфакција, до коишто сега се држат фецијалите. 
 
 

V. TARQUINIUS PRISCUS (616–579 год. пр.н.е.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
29. Cicero: De Res publica – II, 20, 25 

Ut de suo imperio legem tulit, principio duplicauit pristinum 
patrum numerum, et antiquos patres maiorum gentium 
appellauit, quos priores sententiam rogabat, a se adscitos 
minorum. 
Кога [Тарквиниј] донел закон за своето владеење, најнапред 
го удвостручил бројот на некогашните сенатори, па старите 
сенатори, коишто први биле прашувани за мислење, ги 
нарекол сенатори од „повисок ред“ [племенити], а оние 
коишто тој сам ги примил – сенатори од „понизок ред“ 
[млади]. 
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VI. SERVIUS TULLIUS (579–534 год. пр.н.е.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
30. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – 4, 13 

Leges cum de contractibus tum de delictis per cirias tulit, 
errant autem numero fere quinquaginta. 
Преку куриите донел закони како за договорите, така и за 
деликтите – бројот им бил 50. 

 
31. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – 4, 15 

Incensis poenam constituit, bonis privari et virgis caesos 
venum dari. 
Востановил казни за бришење на граѓаните од пописот - да им 
се одземе имотот и женските деца да се продадат. 

 
32. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – 4, 22 
Tullius Servius manumissis civitatem habere concessit; 

iubens enim una cum liberis aliis omnibus etiam libertos 
censeri, in quattuor tribus urbanas eos distribuit.  

Eosque ad omnia quae publica essent aeque admisit ac 
ceteros plebeios. 

Тулиј дозволил ослободените робови да добијат 
граѓанство, наредувајќи дека ослободениците заедно со сите 
други слободни се запишуваат во цензусот – ги распределил 
во четири градски трибуси.  

Дозволил тие, како и другите плебејци,еднакво да вршат 
сè она што спаѓа во јавни работи. 

 
33. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – 4, 25 

Ille iudiciis publicis separatis a privatis ipse quidem de 
criminibus ad rem publicam pertinentibus suscepit 
congnitionem, rerum autem privatarum privatos iudices esse 
iussit, quibus normes et regulas dedit a se conscriptas. 
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Toj го одвоил јавното од приватното судење, така што за 
себе ја задржал истрагата по тужбите кои се однесуваат на 
јавните работи, додека кај приватните работи наложил 
судиите да бидат приватни лица.  

Прописите и законските правила коишто ги издал - 
самиот ги напишал.   

 
34. Livius: Ab urbe cоndita – I, 42, 5 

Censum institutit, classes centuriasque et ordinem ex censu 
descripsit. 
Вовел цензус [т.е. попис на граѓаните според имотот], класи и 
центурии, односно, пропишал редови според цензусот. 

 
35. Festus: P. 23030  

Si parentem puer verberit, ast olle plorassit, puer divis 
parentum sacer esto. 
Aко синот го удри таткото, така што овој ќе заплаче – нека 
синот биде посветен [т.е. жртвуван] на татковите богови. 

 
 

VII. TARQUINIUS OHOLIS (534–509 год. пр.н.е.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Укинување на постоечките одредби 
 

36. Dionysius: Antiqitаtes Romanarum – 4, 43 
Leges a Tullio scriptas, per quos non, ut antea, in contractibus 
a particiis vexabantur, omnes sustilit, et ne tabulas quidem, in 
quibus erant scriptae, reliquit sed hoc quoque ex Foro 
summoveri iubens delevit. 
Тарквиниј [Гордиот] ги укинал сите закони коишто ги 
напишал Тулиј, според кои не било можно, како порано, да се 
чинат злоупотреби [заб. искористувања] од страна на 
патрициите преку договорите, и дека не останала ниту 

                                                             
30 За дилемата околу авторството на оваа одредба види погоре. 
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таблицата на којашто биле запишани - наредил таа да се 
тргне од Форумот и да се уништи.  

 
37. Livius: Ab urbe cоndita – 1, 49  
Потоа Кралството го презел Луциј Тарквиниј, на кој му го 

дали прекарот Охол [горд, горделив, силовит, насилен] 
бидејќи, како зет, забранил да се погребе неговиот тест [заб. 
Сервиј] говорејќи притоа дека и Ромул загинал непогребан; а 
првенците меѓу сенаторите за коишто мислел дека се 
приврзаници на Сервиј ги убил.  

Понатаму, станувајќи свесен дека на опак начин го стекнал 
кралувањето и дека самиот тој не може да им биде пример 
[заб. на другите] се опкружил со вооружени чувари. Ништо 
немал за оправдување на Кралството освен силата, бидејќи 
владеел и без волјата на народот и без волјата на сенатот.  

Бидејќи не се надевал на љубовта од сограѓаните, морал 
својата власт да ја осигура со страв.  

За да зададел што повеќе страв, самиот водел истраги - 
онаму кадешто се работело за глава, не свикувајќи собори 
[заб. народот и конзилиумите] и во тие прилики можел да 
убие, прогони или конфискува, и тоа не само сомнителните и 
омразените туку и оние кај кој се надевал на плен.  

Намалувајќи го на тој начин бројот на сенаторите, одлучил 
повеќе да не се бираат сенатори, така што овој сталеж поради 
малубројноста го изгубил својот углед, па малку биле оние 
кои се лутеле што ништо не расправале.  

Тој бил прв крал којшто го укинал стариот обичај, 
почитуван од претходниците, дека за сите работи Сенатот се 
прашува за совет.  

Ја управувал државата според своите куќни навики; војна, 
мир, договори и сојузи склучувал исклучиво сам и со кого тој 
сакал – без согласност на народот и на Сенатот.  

Најмногу настојувал да ги придобие за себе Латините, за 
да со помош на надворешна моќ биде сигурен меѓу своите 
сограѓани, па со латинските првенци склучил не само 
пријателство туку и роднински врски. 

Октавиј Манилиј од Тускул, којшто бил најславен првенец 
од латинскиот род - бидејќи, ако и се верува на приказната, 
водел потекло од Уликс и божицата Цирка - на тој [Манилиј] 
му ја дал својата ќерка за жена и така придобил многу негови 
роднини и пријатели... 
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LEX XII TABULARUM 
ПРВИОТ ПИШАН РИМСКИ ЗАКОНИК 

 
 
 

1.  Десеттемина пишувачи на Законот 
 
Кон средината на V век пр.н.е., во жарот на класниот судир меѓу 

патрициите и плебејците, вториве инсистираа да се донесат пишани 
закони (leges) – за во иднина пресудите на магистратите да не бидат 
последица на нивните хирови и самоволија. По многу натегања и отпор, 
плебејците успеваат да се изборат за запишување на дотогашните 
правила на обичајното право (mos) – римскиот Сенат, како државен орган 
на аристократијата, конечно попушта и составува тричлена комисија која 
е испратена во Хелада, за да ги проучи таму Солоновите закони во Атина. 
По враќањето на комисијата во Рим, на центуријатските комиции 
(Comitia centuriata) е одлучено привремено да се суспендираат 
конзулатот и сите редовни магистратури, а на нивно место се избрани 
десет луѓе кои ќе бидат „пишувачи на законите“ и во чии раце ќе бидат 
сите дотогашни ингеренции, вклучувајќи го и правото на судење. Тие се 
наречени декемвири или децемвири (decemviri legibus scribundis чие 
полно име е decemviri consulari imperio legibus scribundis – „децемвирите со 
конзулска власт избрани да пишуваат закони“).31 Во периодот на 
составувањето на прочуениот прв пишан римски законик – Законот на 12 
таблици (451–450 год. пр.н.е.), само овие десетмина во државата ја имаа 
целокупната законодавна, извршна и судска власт! Тие дејствуваа како 
врховен колегијален државен орган задолжен првенствено за 
попишување и канонизирање на обичајните правила за поведение кои го 
сочинуваа старото римско право (Ius civile antiquum). Всушност, станува 
збор за два персонални состава на Десетчлената комисија, поради тоа 
                                                             

31 Етимологијата на зборот децемвири доаѓа од decem = десет + vir = човек => 
„десет луѓе / десетмина[та]“. Decemviri legibus scribendis не треба да се мешаат со 
decemviri stlitibus iudicandis бидејќи овие вториве десетмина судии функционираa 
како постојан суд во Стариот Рим којшто одлучуваше во приватно-правните 
[статусни] спорови за кои се водеше посебна граѓанска [легисакциона] постапка. 
Така и Berger, op. cit, 425; & Bujuklič, op. cit., 216. 
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што првите десет членови беа само од патрициско потекло и составија 
само десет таблици; но бидејќи оваа редакција не претставуваше целосна 
збирка на сите обичајни правила, како и поради тоа што плебејците не 
беа задоволни од нив, следната година се избрани нови десет луѓе, од кои 
половината беа од плебејско потекло, и кои ги составија преостанатите 
две законски таблици и ги поднесоа на одобрување на центуријатските 
комиции. Така конечната верзија на Законикот содржеше вкупно 
дванаесет таблици [Lex XII tab., 11, 1-2 – cf. Cicero, De republica, II, 36-37; 
Macrobius, Sat., I, 13, 21 & Mont., De l’éspirit, II, 11, 15]:32 

Откако децемвирите, со најголема правичност и мудрост, 
напишаа закони на десет таблици, следната година се 
избрани други десетмина кои додадоа две таблици со 
неправични брачни пречки... така, нечовечно е одредено дека 
плебејците не може да склучат брак со патрициите. […] 
Тудитан известува дека децемвирите, кои на постоечките 
таблици додадоа [уште] две, пред собранието поднеле 
предлог за календарот, и затоа, Касиј ги нарекува негови 
зачетници.33 

                                                             
32 Види кај Пухан и Поленак-Аќимовска, Римско право, Скопје, УКИМ, Правен 

факултет, 2001, 25 и 382; потоа, кај М. Поленак-Аќимовска и Владо Бучковски, 
Избор на текстови од Римското право, Скопје, УКИМ, Правен факултет 
„Јустинијан Први“, 2010, 28;  и кај Monteskje, O duhu zakona - Tom I, Beograd, ZID 
„Filip Višnjič“, 1989, 195. 

33 [Decemviri] cum X tabulis summa legum aequitate prudentia que conscripissent, in 
annum posterum Xviros alios subrogaverunt ..., qui duabus tabulis iniquarum legum additis 
conubia ... ut ne plebi cum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt; Tuditanus 
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Поради злоупотребите на власта кои беa вршени од страна на 
децемвирите, тие по кратко време беa изгонети, слично како 
некогашните етрурски кралеви. На пример, тие се прочуja по својата 
строгост и непринципиелност, па дури и пишувањето на потсмешливите 
песни го казнуваа со смрт [Lex XII tab., 8, 1] – бидејќи, според Монтескје, 
аристократијата е таков облик на владеење кој најодлучно ги прогонува 
сатиричните списи. Имено, магистратите тогаш се како еден вид „мали 
суверени“ кои се недоволно големи за да ги презираат божемните 
невреди што се критички насочени против нив. Ако во една монархија 
некој сатиричен запис е насочен против монархот, тој стои толку високо 
што тоа не го ни погодува; додека, пак, аристократските големци тоа ги 
погодува директно в срце и затоа сакаат да се одмаздуваат 
злоупотребувајќи ја својата моќ [cf. Mont., De l’éspirit, II, 12, 13].34 

 
 

2. Структурата и текстот на Законот 
 
Видовме дека периодот на пишаното право (ius scriptum) во Рим 

започнува кога по упорната класна борба што ја воделе со патрициите, 
плебејците успеале да се изборат за запишување на правилата на 
обичајното право кое се применувалo. Така настана Законот на 12 
таблици – збирка закони која претставува и многу значајна кодификација 
на римското цивилно право. Текстот на Законот не е зачуван како 
целина. Оригиналниот текст веројатно бил запишан на бакарни плочи и 
исчезнал за време на борбата со Галите. Но, овој многу популарен Закон, 
кој Римјаните го третирале како „извор на сето јавно и приватно право – 
fons omnis publici privatique iuris“ (Licius, III) – содржи правила од различни 
подрачја на правото.35 

 

Врз основа на зачуваните фрагменти правени се многубројни 
реконструкции на Законот на XII таблици, а првата ја составил 

                                                                                                                                                            
refert... X viros, qui tabulis duas addiderunt, de intercalando populum rogasse. Cassius 
eosdem scribit auctores. 

34 Monteskje, op. cit. (Tom I), 220 [f. 39]. 
35 Иво Пухан, Мирјана Поленак-Аќимовска, Владо Бучковски и Гоце Наумовски, 

Римско право, Скопје, УКИМ, Правен факултет „Јустинијан Први“, 2014, 51. 
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Готофредус во 1653 година. Законот речиси во целост е реконструиран 
благодарение на тоа што низ историјата на Рим многу често бил 
користен, цитиран, парафразиран и коментиран.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

Во подолуприложениот текст најпрвин се дадени одредбите од 
Законот, и тоа, во оригиналот на латински и во превод на македонски, а 
потоа и изворот. Исклучок се прави само во оние случаи каде што за 
автентичноста на одредбите нема сомневање во науката – меѓу правниците, 
историчарите, филолозите и сл. 

 
 
 
 

                                                             
36 Основа за нашиот текст на Законот на XII таблици се делата на проф. Пухан – 

Курс латинског језика (Београд, 1948); на проф. Станојевиќ и проф. Даниловиќ – 
Текстови из Римског права (Београд, 1973); и на проф. Поленак-Аќимовска и 
проф. Бучковски – Избор на текстови од Римското право (Скопје, 2010). 
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TАБЛИЦА I 
 

1. Si in jus vocat, ito. Ni it antestamino; igitur em capito.  
2. Si calvitur pedemve struit, manum endo jacito.  
3. Si morbus aevitasve vitium escit, jumentum dato. Si 

nolet, arceram ne sternito. 
4. Assiduo vindex assiduus esto: proletario civi qui volet 

vindex esto.  
5. Nexi mancipique forti sanatique idem jus esto. 
6. Rem ubi pacunt, orato.  
7. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem causam 

coiciunto. Cum peroranto ambo praesentes.  
8. Post meridiem praesenti litem addicito.  
9. Si ambo praesentes, solis occasus suprema tempestas 

esto. 
1. Ако е некој повикан на суд, нека оди. Ако не оди, нека се 

повикаат сведоци, а потоа нека го фатат [т.е. приведат].  
2. Ако се извлекува или се подготвува да бега, нека стават 

рака на него.  
3. Ако болеста или староста се причини за недоаѓање нека 

му дадат добиток за превоз. Ако не сака, не треба да му се даде 
покриена кола. 

4. На имотниот нека му биде гарант (vindex) имотен, а на 
пролетерот, кој сака. 

5. На презадолжените (nexi) и на оние во манципиум, на 
угледните и клиентите нека се применува еднакво право. 

6. Ако се спогодат во спорот, нека тоа се прогласи.  
7. Ако не се спогодат, претпладне нека заедно одат на 

Комициумот или на Форумот за да го расправат спорот. За 
време на излагањето треба да се присутни двете странки.  

8. Попладне нека се пресуди во корист на присутниот [ако 
другата странка не дошла].  

9. Ако двајцата се присутни, нека се пресуди до заоѓањето 
на сонцето. 

 
 

TАБЛИЦА II 
 
1. De rebus mille aeris plurisve quingentis assibus, de mi-

noris vero quinquaginta assibus sacramento contendebatur: 
nam ita lege XII tabularum cautum erat. At si de libertate 
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hominis controversia erat, etsi pretiosissimus homo esset, 
tamen ut quingentis assibus sacramento contenderetur, 
eadem lege cautum est (Gaius, 4, 14). 

2. ...Morbus sonticus ...aut status dies cum hoste ...quid 
horum fuit vitium judici arbitrove reove, eo dies difissus esto. 

3. Cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum 
obvagulatum ito. 

1. За стварите кои вредат 1.000 аса или повеќе, 
положувана е гаранција (sacramentum) од 500 аса, а за помалку 
вредните, од 50 аса, што го востановил Законот на XII 
таблици. Истиот Закон востановил гаранција од 50 аса ако се 
води спор за слобода, иако човекот е најголема вредност. 

2. ... Тешка болест [...] или со странец закажано рочиште ... 
ако такво нешто се случи на судијата или на арбитерот или на 
обвинетиот, тој ден нема да се одржи рочиште. 

3. Ако некому не се одзве сведок, третиот ден пред куќата 
[негова] нека вика гласно. 

 
 

TАБЛИЦА III 
 
1. Aeris confessi rebusque jure judictis XXX dies justi 

sunto.  
2. Post deinde manus injectio esto. In jus ducito.  
3. Ni judicatum facit aut quis endo eo in jure vindicit, 

secum ducito. Vincito aut nervo aut compedibus XV pondo, ne 
minore, aut si volet majore vincito.  

4. Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, 
libras farris endo dies dato. Si volet plus dato. 

5. Erat autem jus interea pacis cendi, ac nisi pacti forent, 
habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies trinis 
nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, 
quantaeque pecuniae judicati essent praedicabatur. Tertiis 
autem nundinis capite poenas dabant, aut trans Tiberium 
peregre venum ibant (Aullus Gellius, 20, 1, 46-47). 

6. Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve 
secuerunt, se fraude esto. 

7. Adversus hostem aeterna auctoritas esto. 
1. Оној кој го признал долгот или е осуден во парница 

треба да му се дадат триесет дена [да плати].  
2. Потоа нека стави рака на него. Нека го води пред судот.  
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3. Ако не ја изврши пресудата или ако никој пред преторот 
не го земе во заштита, нека го поведе со себе. Нека го врзе со 
јаже или го стави во пранги од 15 фунти, не полесни, а ако 
сака, може и потешки.  

4. Ако така сака, нека живее по свое. Ако не живее по свое, 
оној кој го врзал нека му дава секој ден фунта леб [327 гр.]. 
Ако сака, може и повеќе да му дава. 

5. Имале право да се спогодат, а ако не се спогодиле 
држани се во пранги 60 дена. Во текот на тие денови во три 
последователни пазарни дена изведувани се на комициите 
пред преторот, каде што јавно е објавувано на колкав износ се 
осудени. Третиот пазарен ден се казнувани со смртна казна 
или ги продавале преку [реката] Тибар во туѓина. 

6. Третиот пазарен ден нека го сечат на делови. Ако повеќе 
или помалку пресечат, нема да се смета за измама. 

7. Кон непријателот, правото на сопственост (auctoritas) 
нека биде вечно. 

 
 

TАБЛИЦА IV 
 

1. Cito necatus tanquam ex XII tabulis insignis ad deformi-
tatem puer (Cicero, De legibus, 3, 8, 19).  

2. Si pater filium ter venum duuit, filius a patre liber esto. 
3. Illam suam res sibi habere jussit, ex XII tabulis clavis 

ademit, exegit. 
4. Comperi feminam ...in undecimo mense post mariti mor-

tem peperisse, factumque esse negotium, quasi marito mortuo 
postea concepisset, quoniam decemviri in decem mensibus 
gigni hominem, non in undecimo scripsissent (Aullus Gellius, 
3, 16, 12). 

1. Како што пишува Законот на XII таблици, веднаш треба 
да се убие деформираното дете. 

2. Ако таткото три пати го продаде синот, нека синот биде 
ослободен од татковската власт. 

3. Ја избркал ѝ наредил според Законот на XII таблици да 
ги земе своите ствари, и ги земал клучевите. 

4. Ако се дознае дека жената родила во единаесеттиот 
месец по смртта на мажот, се смета дека зачнала по смртта на 
мажот бидејќи децемвирите пропишале дека човек може да се 
роди во десетиот месец, а не во единаесеттиот. 
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TАБЛИЦА V 

 
1. Veteres ...voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis 

sint, in tutela esse; ...exceptis virginibus Vestalibus, quas 
...liberas esse voluerunt, itaque etiam lege XII tabularum 
cautum est (Gaius, 1, 144-145). 

2. Mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usi 
capi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore auctore 
traditae essent idque ita lege XII tabularum cautum erat 
(Gaius, 2, 47) 

3. Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto.  
4. Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus 

proximus familiam habeto.  
5. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento. 
6. Quibus testamento ...tutor datus non sit, iis lege XII 

tabularum agnati sunt tutores. (Gaius, 1, 155) 
7a. Si furiosus escit, adgnatum gentilumque in eo pecunia 

ejus potestas esto. 
7b. Lege XII tabularum prodigo interdicitur bonorum suo-

rum administratio (Ulpianus, Lib. 1 ad Sabinum, D. 27, 10, 1) 
7c. Lex XII tabularum prodigum cui bonis interdicitum est in 

curatione jubet esse agnatorum (Ulpianus, Lib. 1 ad Sabinum, D. 
27, 10, 1) 

8a. Civis Romani liberti hereditatem lex XII tabularum pa-
trono defert, si intestato sine suo herede libertus decesserit 
(Ulpianus, fr. 12, 2) 

8b. Ex ea familia qui liberatus erit, ejus bona in eam fa-
miliam revertuntor. 

9. Ea, quae in nominibus sunt ...ipso jure in proportiones 
hereditatis ex lege XII tabularum divisa sunt (Gordinus, C. 3, 
36, 6). Ex lege XII tab. eas alienum hereditarium pro 
portionibus quesitissingulis ipso jure divisum (Diocletianus, 
C. 2, 3, 26). 

10. Haec actio [familiae erciscundae] proficiscitur e lege 
XII tabularum (Gaius, Lib. 7. ad edictum provinciale, D. 10, 2, 1 
pr.) 

1. Старите ... сакале жените, макар сосем полнолетни, да 
бидат под туторство, освен девиците-весталки, на кои им 
оставале слобода. Така пропишувал Законот на XII таблици. 
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2. Не може да се стекнат со одршка res mancipi во 
сопственост на жената која е под туторство на агнат, освен ако 
жената не ги предала со одобрение на туторот. Така пропишувал 
Законот на XII таблици. 

3. Како [pater familias] ќе одреди за својот имот и за 
туторството, нека тоа биде закон.  

4. Ако некој умре без тестамент и нема свој наследник 
(suus heres), нека најблискиот агнат ја добие оставнината.  

5. Ако нема агнати, нека оставината ја добијат гентили. 
6. На оние на кои со тестамент не им е одреден тутор, 

според Законот на XII таблици, агнати ќе им бидат тутори. 
7а. Ако некој е будала, со него и со неговиот имот нека 

управуваат агнатите или гентилите. 
7б. Законот на XII таблици им забранува на расипниците 

да управуваат со својот имот. 
8а. Оставината на ослободеникот, римскиот граѓанин, 

според Законот на XII таблици, му припаѓа на патронот. 
8б. На она семејство од кое е ослободен му припаѓа него-

виот имот. 
9. Побарувањата, според Законот на XII таблици, се делат 

на наследниците сразмерно на наследните делови. Долговите 
кои ја товарат оставината, според Законот на XII таблици, се 
делат на наследниците пропорционално на нивните наследни 
делови. 

10. Оваа тужба (actio erciscundae) потекнува од Законот на 
XII таблици. 

 
 

TАБЛИЦА VI 
 
1. Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupas-

sit, ita jus esto. 
2. Cum ex XII tab. satis esset ea praestari, quae essent lingua 

nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret, a 
juris consultis etiam reticentiae poena est constituta (Cicero, De 
officiis, 3, 16, 65). 

3. Usus auctoritatis fundi bienium est, ...ceterarum rerum 
omnium ...annuus est usus. 

4. Lege XII tab. cautum est, ut si qua nollet eo modo [usu] 
in manum convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo 
modo [usum] cuisque anni interrumperet (Gaius, 1, 111). 
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5. Et mancipationem et in jure cessionem lex XII tabu-
larum confirmat (Pauli manual., Fragm. vaticana, 50). 

6. Tignum junctum aedibus vineave e concapit ne solvito. 
7. Lex XII tabularum neque solvere permittit tignum furti-

vum aedibus vel vineis junctum neque vindicare, ...sed in eum, 
qui convictus est junxisse, in duplum dat actionem (Ulpianus, 
1, 37 ad edictum, D. 47, 3, 1 pr.). 

1. Кога се склучуваат нексум или манципација, како што ги 
изговораат зборовите, нека тоа биде закон. 

2. Како според Законот на XII таблици било дозволно да се 
изврши она на што некој се обврзал изговарајќи зборови, оној 
кој би одрекувал, казнуван е на двоен износ, а правниците 
вовеле и казна за оние кои ќе премолчат [некоја мана]. 

3. За земјиштето одршката трае две години, а за сите 
други ствари, една година. 

4. Законот на XII таблици пропишувал дека жената, која не 
сака да дојде под власта на мажот, треба секоја година три ноќи 
да помине надвор од куќата и на тој начин секоја година се 
прекинува одршката. 

5. Законот на XII таблици ги потврдува mancipatio и in iure cessio. 
6. Гредата, која е употребена за зграда или за лозје, не се 

издвојува. 
7. Законот на XII таблици не дозволува да се издвои 

украдена греда која е вградена во зграда или употребена во 
лозје, ниту дозволува нејзино враќање со сопственичка тужба, 
но востановува тужба на двоен износ против оној за кој ќе се 
утврди дека ја вградил. 

 
 

TАБЛИЦА VII 
 

1. XII tabularum interpretes ambitum parietis circuitum esse 
describunt (Varro, De lingua lat., 5,22). Ambitus dicitur circuitus 
aedificiorum, patens ... pedes duos et semisem (Festus, v. 
Ambitius). Sestertius duos asses et semissem [valet] ...lex ...XII 
tab. agrumento est, in qua duo pedes et semis „sestertius pes” 
vocatur (Maecinus, Assis distr. 46).  

2. Sciendum est in actione finium regundorum illud ob-
servandum esse, quod [in XII tab.] ad exemplum quodammodo 
ejus legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse. 
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Nam illic ita est: „“ etc. (Gaius, 1.4 ad legem XII 
tabularum, D. 10, 1, 13). 

3. Usus capionem XII tab. intra V pedes esse noluerunt 
(Cicero, De leg. 1, 21). 

4. Controversia est nata de finibus, in qua ...e XII tres arbi-
tri fines regemus (Cicero, De leg. 1, 21, 55). 

5. Viae latitudo ex lege XII tab. in porrectum, octo pedes 
habet, in infractum, id est ubi flexum est, sedecim (Gaius, Ad 
edictum provinciale, D. 8, 3, 8). 

6. Viam muniunto; ni eam delapidassint, qua volet jumento 
agito. 

7. Si per publicum locum rivus aquae ductus privato noce-
bit, erit actio privato ex Lege XII tabularum, ut noxa domino 
sarciatur (Ulpianus, 1.16 ad Sabinum - D. 43, 8, 5). 

8a. Lex XII tabularum, efficere voluit, ut XV pedes altius 
rami arboris circumcidantur (Ulpianus, 1.71 ad edictum, D. 43, 
27, 1, 8). 

8b. Si arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum fundum 
sit, ex lege XII tabularum de adimenda ea ...agere potes (Pom-
ponius, 1. 34 ad Sabinum, D. 43, 27, 2). 

9. Cautum est lege XII tabularum ut glandem in alienum 
fundum procidentem licere colligere (Plinius, Naturalis 
historiae, 16, 5, 15). 

10. Venditae [res] et traditae non aliter emptori adqui-
runtur, quam si is venditori pretium solverit vel alio modo ei 
satisfecerit, veluit expromissore aut pignore dato. Quod 
cavetur quidem etiam lege XII tabularum (Just., Institutiones, 
2, 1, 41). 

11. Sub hac condicione liber esse jussus si decem milia 
heredi dederit, etsi ab herede abalienatus sit, emptori dando 
pecunia ad libertatem perveniet: idque lex XII tabularum 
jubet (Ulpiani,  Regulae, 2, 4). 

1. Толкувачите на Законот на XII таблици го означуваат со 
амбитус (ambitus) земјиштето околу ѕидот. Амбитус е 
земјиштен појас околу куќата со широчина од две и пол 
стапки. Сестерциј вреди два и пол аса, а доказ за тоа е Законот 
на XII таблици кој две и пол стапки ги нарекува „сестерцијски 
стапки“. 

2. Треба да се знае дека со тужбата за одредување меѓа 
(actio finum regundorum) мора да се води грижа за она што го 
пропишал Законот на XII таблици, по углед на законот за кој 
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се вели дека го донел Солон во Атина. Имено, таму пишува 
„Кој некоја ограда…“ итн. 

3. Законот на XII таблици не дозволувал одршка [на меѓи] 
од пет стапки. 

4. Настанал спор околу меѓите во кој врз основа на 
Законот на XII таблици, ќе одлучиме како три арбитри. 

5. Ширината на службеноста на пат е осум стапки, онаму 
каде патот е прав, а шеснаесет на кривини, односно, 
свртувања. 

6. Нека го одржува патот ако не нанел камења, нека го тера 
добитокот кај сака. 

7. Ако каналот или водоводот од државно земјиште нанесе 
штета на приватно, според Законот на XII таблици, постоела 
тужба со која сопственикот барал надомест. 

8а. Законот на XII таблици настојувал да се потсечат 
гранките кои ја надминуваат височината од петнаесет стапки. 

8б. Ако од соседното земјиште дрво турнато од ветар се 
најде на твоето [земјиште], врз основа на Законот на XII 
таблици, имаш право да бараш негово отстранување. 

9. Законот на XII таблици дозволувал да се соберат 
плодовите кои паднале на земјиштето од соседот. 

10. Продадените и предадените ствари стануваат 
сопственост на купувачот само тогаш ако ја платил цената на 
продавачот или на друг начин овозможил обезбедување, на 
пример, со гаранција или залог. Така востановил Законот на 
XII таблици. 

11. Под овој услов е ветена слобода: „Ако на наследникот 
му даде десет илјади“, иако наследникот го отуѓи, тој ќе добие 
слобода кога ќе му ги исплати на купувачот парите, како што 
наредува и Законот на XII таблици. 

 
 

TАБЛИЦА VIII 
 

1a. Qui malum carmen incantassit...  
1b. XII tabulas cum perpaucas res capite sanxisset, in his 

hanc quoque sanciendum putaverunt: si quis occentavisset sive 
carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri 
(Cicero, De rep., 4, 10, 12). 

2. Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. 
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3. Manu fustive si os fregit libero, CCC, [si] servo, CL poe-
nam subito. 

4. Si injuriam faxsit, viginti quinque poenae sunto. 
5. Si quadrupedes pauperiam fecisse dicetur ...lex [XII 

tabularum] voluit aut dari id quod nocuit ...aut aestimationem 
noxiae offerri (Ulpianus, 1.18 ad ed. - D. 9, 1, 1, pr.). 

6. Si glans ex arbore tua in fundum meum cadat, eamque 
ego immisso pecore depascam, ...neque ex lege XII tab. de 
pastu pecoris, quia non in tuo nascitur, neque de pauperie 
...agi posse. 

7. Si fruges excantassit ...Neve alienam segetem pellexeris. 
8. Frugem ...aratro quaesitan noctu pavisse ac secuisse 

puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari 
jubebant ...impuberem praetoris arbitratu verberari 
noxiamve duplionemve decerni (Plinius, Naturalis hist., 18, 3, 
12). 

9. Qui aedes acervumve frumenti juxta domum positum 
combusserit, vinctus verberatus igni necari [XII tab.] jubetur, 
si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casu, id est 
negligentia, aut noxiam sarcire jubetur, aut, si minus idoneus 
sit, levius castigatur (Gaius, 1.4 ad XII tab., D. 47, 9, 9). 

10. Cautum est XII tabulis, ut qui injuria cecidesset alienas 
[arbores], lueret in singulas aeris XXV (Plinius, Natur. hist., 17, 
1, 17). 

11. Si nox furtum faxsit, si im occisit, jure caesus esto. 
12. Luci ...si se telo defendit ...endoque plorato. 
13. Et ceteris ...manifestis furibus liberos verberari addi-

cique jusserunt [Xviri] ei cui furtum factum esset...; servos 
...verberibus affici et e saxo praecipitari; sed pueros 
impuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt 
noxiamque ...sarciri (Aulius Gellius, 11, 18, 8). 

14. Concepti et oblati [furti] poena ex lege XII tabularum 
tripli est (Gaius, 3. 191). Lance et licio dicebatur apud antiquos, 
quia qui furtum ibat quaerere in domo aliena licio cinctus 
intrabat lancemque ante oculos tenebat propter matrum 
familiae aut virginum praesentam (Festus, P. 117). 

15. Si adorat furto, quod nec manifestum erit... [duplione 
damnum decidito]. 

16. Furtivam rem lex XII tab. usucapi prohibet (Gaius, 2, 45). 
17. Majores nostri sic habuerunt et ita in legibus posi-

verunt, furem dupli condemnare, foenaratorem quadrupli 
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(Cato, De agri cult. praef.). XII tabulis sanctum, ne quis 
unciario fenore amplius exerceret (Tacit, Ann., 6, 16). 

18. Ex causa depositi lege XII tab. in duplum actio datur 
(Pauli,  Sententiae, 2, 12, 11). 

19. Si tutoeres rem pupili furati sunt, videamus an ea actione, 
quae proponitur ex lege XII tab. adversus tutorem in duplum, 
singuli in solidum teneatur (Tryphoninus, Libro secundo 
disputationum, D. 26, 7, 55, 1). 

20. Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto. 
21. Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimo-

nium fatiatur. Inprobus intestabilisque esto. 
22. Ex XII tab. ...si nunc quoque ...qui falsum testimonium 

dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio dejiceratur (Aullus Gel-
lius, 20, 1, 53). 

23. Si telum manu fugit magis quam jecit, aries subicitur. 
24. Frugem ...furtim ...pavisse XII tabulis capital erat 

...gravius quam in homicidio (Plinius, Natur. hist., 18, 3, 12; 8, 
9). 

25. XII tab. cautum esse cognoscimus, ne qui in urbe coetus 
nocturnos agitaret (Porcius Latro, Decl. in Cat., 19). 

26. His [sodalibus] potestatem facit lex [XII tab.] pactionem 
quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant; 
sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse (Gaius, 1, 4 ad 
XII tab. - D. 47, 22, 4). 

1а. Кој лоша песна пее... 
1б. Иако Законот на XII таблици казнува мал број дела со 

смртна казна, се сметало дека во овој број треба да се наредат 
следниве: ако некој гласно му се потсмева на друг или 
составува песна поради нечие клеветење или потсмевање. 

2. Ако некој екстремитет биде осакатен, па не се спогодат, 
нека се примени талионот. 

3. Ако некој со рака или стап му скрши коска на слободен 
човек, да плати казна од 300 аса, а на роб, 150 аса. 

4. Ако нанесе лесна повреда (iniuria), казната нека биде 25 
аса. 

5. Се вели дека Законот на XII таблици одредил: ако 
четириножно животно нанесе штета да се даде тоа животно 
кое ја нанело штетата или штетата да се надомести. 

6. Ако плодовите од твоето стебло паднат на моето 
земјиште, и јас ја пуштам стоката да ги испасе, според Законот 
на XII таблици, не можеш да подигнеш тужба поради пасење 
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(actio de pastu pectoris), оти стоката не пасела на твојот имот 
[туку на мојот], ниту, пак, ќе можеш да тужиш за штетата што 
ќе [ти] ја сторат животните. 

7. Кој ќе ги маѓепса плодовите... или туѓиот род [т.е. 
бериќетот] го проколне... 

8. Ако некој ноќе преора или отсече туѓи плодови, Законот на 
XII таблици за возрасниот пропишувал смртна казна и 
наредувал да биде обесен во чест на божицата Церера; а за 
малолетниот, според наредбата на преторот, да се камшикува и 
да плати двоен износ на штетата. 

9. Ако некој запалил куќа или стог во близина на куќата, 
врзан и тепан треба да се запали, доколку тоа го сторил 
смислено и при чиста совест; а ако делото настанало случајно, 
т.е. од небрежност, наредено е да плати надомест или, ако не е 
имотен, полесно да се камшикува. 

10. Законот на XII таблици пропишал дека оној кој 
бесправно ќе исече туѓи дрва мора да плати 25 аса за секое 
стебло. 

11. Ако некој ноќе краде и биде убиен, со право е убиен. 
12. Дење... ако со оружје се брани, нека вика! 
13. Другите крадци фатени на дело, ако се слободни, 

децемвирите наредиле [дека] треба да се истепаат и да му 
надоместат на оној кого го ограбиле; а ако се робови, да се 
истепаат и фрлат од Тарпејската карпа. Меѓутоа, за 
малолетниците, предвиделе да бидат тепани според одлуката 
на преторот и да ја надоместат штетата. 

14. Според Законот на XII таблици, на троен износ е 
казнуван оној кај кого ќе се најдат украдени ствари (furtum 
conceptum) и оној кој ја подметнал украдената ствар (furtum 
oblatum). Пребарување со помош на чинија и престилка (lance 
et licio) – вака старите ја нарекувале постапката кога некој 
одел во туѓа куќа да го бара украденото, опашан со престилка 
и држејќи чинија пред очите поради присуството на 
домаќинката и девојките. 

15. Ако подигне тужба против крадецот кој не е фатен на 
дело... нека биде осуден на двоен износ. 

16. Законот на XII таблици забранил одршка на украдени 
ствари. 

17. Нашите предци вака сметаа и така стои во законите, да 
се осудат на двоен, а лихварите на четворен износ. 
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Дванаесетте таблици забранувале да се земе поголема камата 
од 1/12 [месечно]. 

18. Од договорот за остава Законот на XII таблици давал 
тужба на двоен износ. 

19. Ако туторите ја украдат стварта на штитеникот, треба 
да се види дали според оваа тужба, која ја востановил Законот 
на XII таблици, и која гласи на двоен износ, секој од туторите 
одговара за целиот износ. 

20. Нека биде проклет патронот кој ќе го изигра клиентот. 
21. Ако некој вети дека ќе биде сведок или либрипенс, па 

одбие да сведочи, нека биде нечесен и лишен од правото да 
сведочи. 

22. Според Законот на XII таблици, а и сега, оној за кого ќе 
се утврдело дека лажно сведочел, бил фрлан од Тарпејската 
карпа. 

23. Ако некому се испушти стрела, да жртвува овен. 
24. За украдените плодови, според Законот на XII таблици, 

смртната казна била потешка отколку за убиство. 
25. Дознаваме дека Законот на XII таблици забранувал во 

градот да се одржуваат ноќни собири. 
26. Ним [на ортаците] Законот на XII таблици им дозволил 

да склучуваат каков било договор само да не биде спротивен 
на јавниот поредок. По сè изгледа дека овој пропис е преземен 
од Солоновото законодавство.  

 
 

TАБЛИЦА IX 
 

1. Privilegia ne inroganto.  
2. De capite civis nisi per maximum comitatum ...ne 

ferunto (Cicero, De leg., 3, 4, 11; 19, 44). 
3. ...judicem arbitrumve ...qui ob rem judicandam pecu-

niam accepisse convictus est, capite punitur (Aullus Gellius, 
20, 17). 

4. Quaestores ...qui capitalibus rebus praessent, ...appel-
labantur quaestores parricidii (Pomponius, Enchirid. - D. 1, 2, 
2, 23). 

5. Lex XII tab. jubet eum, qui hostem concitaverit quive 
civem hosti tradiderit, capite puniri (Marcianus, D. 48, 4, 3). 
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6. Interfici ...indemnatum quemcumque hominem etiam 
XII tabularum decreta vetuerunt (Salvianus, De guberatione 
dei, 8, 5). 

1. Забрането е предлагање привилегии.  
2. За смртната казна на граѓаните да се одлучува не каде 

било туку на најголемото [центуријатско] собрание. 
3. ... Судијата [или] арбитерот... за кого е утврдено дека 

примил мито во спор кој требал да го пресуди, го казнувале со 
смрт. 

4. Истражните судии, кои ја водат истрагата во делата за 
кои е предвидена смртна казна, се викале истражни судии за 
таткоубиство [т.е. парицидни квестори] (quaestores paricidii). 

5. Законот на XII таблици пропишувал да се казни со 
смртна казна оној кој ги подбуцнува непријателите [против 
Рим] или кој ќе предаде римски граѓани на непријателот. 

6. И Законот на XII таблици забранувал некој да се убие без 
судска пресуда.  

 
 

TАБЛИЦА X 
 

1. Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito. 
2. ...Hoc plus ne facito: rogum ascea ne polito. 
3. Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicula 

purpurae et decem tibicinibus tollit etiam lamentationem 
(Cicero, De leg., 2, 23, 59). 

4. Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo 
habento. 

5a. Homine mortuo ossa ne legito.  
5b. Excipit bellicam peregrinamque mortem (Cicero, 1. c). 
6. Haec praeterea sunt in legibus ...servilis unctura tollitur 

omnisque circumpotatio (Cicero, 1. c.). 
7. Qui coronam parit ipse pecuniae ejus virtutisve ergo 

arduuitur ei, ast ei parentive ejus mortuo domi forsive 
imponetur se fraude esto. 

8. ...Neve aurum addito. At cui auro dentes juncti escunt, 
ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto. 

9. Rogum bustumve novum vetat proprius LX pedes adigi 
aedes alienas invito domino (Cicero, De leg., 2, 24, 61). 

10. Forum bustumve usu capi vetat (Cicero, De leg., 2, 24, 61). 
1. Мртвите да не се погребуваат ниту спалуваат во градот. 
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2. ... Tоа веќе да не се прави: со секира да не се средува [т.е. 
гланца] кладата. 

3. Смалувајќи ги трошоците на три марами, пурпурна 
туника и десет трубачи, исто така забранил и лелекање [т.е. 
тажење/редење/оплакување]. 

4. Жените да не го гребат лицето ниту да лелекаат на 
погребот. 

5а. Да не се собираат коските на мртвиот. 
5б. Исклучок се загинатите во војна или умрените во туѓина. 
6. Во законите постои уште и ова: забрането е „миропо-

мазание“ на мртвиот роб и секое полевање со вино. 
7. Ако некој со пари или храброст стекнал одликување [ве-

нец], тој самиот или неговиот родител, па по неговата смрт 
тоа се изложи во куќата или надвор од неа, нека не се смета за 
незаконито. 

8. ... Злато да не се додава. Ако некој имал вградени златни 
заби, па со нив е погребан или спален, да не се смета за неза-
конито. 

9. Без согласност на сопственикот, забрането е да се подигне 
клада или направи нов гроб поблиску од 60 стапки од туѓа 
зграда. 

10. Забрането е одршка на плоштад или гроб. 
 
 

TАБЛИЦА XI 
 
1. [Decemviri] cum X tabulis summa legum aequitate 

prudentia que conscripissent, in annum posterum X viros alios 
subrogaverunt..., qui duabus tabulis iniquarum legum additis 
conubia ... ut ne plebi cum patribus essent, inhumanissima lege 
sanxerunt (Cicero, De rep., 2, 36, 37). 

2. Tuditanus refert ...X viros, qui tabulis duas addiderunt, 
de intercalando populum rogasse. Cassius eosdem scribit 
auctores (Macrobius, Sat., 1, 13, 21). 

3. E quibus [libris de rep.] unum  requiris de Cn. 
Flavio Anni f. Ille vero ante X viros non fuit ...Quid ergo 
profecit, quod protulit fastos? Occultatam putant quodam 
tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis 
(Cicero, ad Att., 6, 1, 8). 

1. Откако децемврите напишале закони на десет таблици со 
најголема правичност и мудрост, следната година се избрани 
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други десетмина, кои додале две таблици со неправични брачни 
прописи... така, нечовечно е одредено дека плебејците не може 
да склучат брак со патрициите. 

2. Тудитан известува дека децемвирите, кои на посто-
ечките [десет] таблици додале [уште] две, пред собранието 
поднеле предлог за календарот. [Затоа] Касиј [нив] ги 
нарекува зачетници [на календарот]. 

3. Во овие книги се наоѓа и еден податок за Гнеј Флавиј, 
втемелувачот на календарот. Тој не живеел пред 
децемвирите. Во што се состои неговата заслуга што го 
објавил календарот на судските денови? Се мисли дека 
календарот бил некое време скриен за да знаат само 
неколкумина кога може да се водат споровите. 

 
 

TАБЛИЦА XII 
 

1. Lege autem introducta est pignoris capio, veluti lege XII 
tab. adversus cum, qui hostiam emisset nec pretium rederet; 
item adversus eum, qui mercedem non redderet pro eo 
jumento, quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam 
in dapem, id est in sacrificium imponderet (Gaius, 4, 28). 

2a. Si servus furtum faxit noxiamve noxit...  
2b. Ex maleficiis filiorum familias servorumque ...noxales 

actiones proditae sunt, uti liceret patri dominove aut litis 
aestimationem suffere aut noxae dedere ...Constitutae sunt 
...aut legibus aut edicto praetoris: legibus velut furti lege XII 
tabularum etc. (Gaius, 4, 75, 76). 

3. Si vindiciam falsam tulit, si velit is ...tor arbitros tris 
dato, eorum arbitrio ...fructus duplione damnum decidito. 

4. Rem, de qua controversia est, prohibemur [lege XII tab.] 
in sacrum dedicare: alioquin dupli poenam patimur..., sed du-
plum utrum fisco an adversario praestandum sit, nihil 
exprimitur (Gaius, 1, 6 ad XII, D. 44, 6, 3). 

5. In XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum 
populis jussisset, id jus ratumque esset (Livius, 7, 17, 12). 

1. Воведено е законско право на залог, на пример, според 
Законот на XII таблици, против оној кој купил жртвувано 
животно, а не ја платил цената; а исто така, и против оној кој 
не ја платил закупнината за добитокот која му е дадена за да 
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се подготви гозба, т.е. жртва (sacrificium) од така добиените 
пари. 

2a. Ако робот изврши кражба или стори штета...  
2б. Од противправните дела на синовите и робовите може 

да се подигнат ноксални тужби, со кои е препуштено на 
таткото или господарот или да ја исплатат пресудата или да 
го предадат сторителот... Востановени се со законите или 
едиктите на преторот: со законите, на пример, тужба поради 
кражба која ја предвидел Законот на XII таблици. 

3. Ако подигне лажна сопственичка тужба, ако сака... нека 
се одредат три арбитри и според нивната одлука, нека плати 
двојна вредност на плодовите. 

4. Забрането е [според Законот на XII таблици] да се 
посвети на боговите ствар која  е предмет на спор, во 
спротивно ќе плати двоен износ... но, не е речено дали тој 
износ оди во државна благајна или кај противникот во спорот. 

5. Во XII таблици постои пропис дека сето она што подоцна 
народот ќе го изгласа ќе биде законито и признато. 
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ГЛАВА ТРЕТА 
 

CODEX THEODOSIANUS 
ТЕОДОСИЕВИОТ ЗАКОНИК 
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CODEX THEODOSIANVS 
ПОТЦЕНЕТАТА ПРЕДЈУСТИНИЈАНОВА КОДИФИКАЦИЈА  

НА РИМСКИОТ ПРАВЕН ПОРЕДОК НА ‘LEGES’ 
 

 
Цврстината на нашата држава зависи од 
верата со којашто го почитуваме Бога. Тесна 
е врската меѓу овие две работи, тие зависат 
една од друга. Ако вистинската вера се гледа 
преку животот, во сета негова чистота, 
државата ќе цвета преку напредокот на 
обете.  

Theodosianus II (431) 
Писмо до Патријархот Кирил Александриски 

 
 
 

Намерата на овој дел кој е посветен на Законикот на Теодосиј, т.е. 
Теодосиевиот Кодекс (Codex Theodosianus), а кој што барем во 
македонски прилики е пионерски за темата на која се однесува, е преку 
еден историско-компаративен и логичко-телеолошки пристап да фрли 
малку поинакво светло на Теодосиевата кодификација – досегашната, 
барем од научен аспект, потценета предjустинијанова правна 
систематизација на римскиот поредок на leges, којашто датира од V век 
по Христа и која, од правнo-историскa гледна точка, неоправдано и 
речиси секогаш е построена под сенката на Јустинијановиот Corpus Iuris 
Civilis (VI век). Тука накратко ќе се осврнеме на процесот на создавање на 
Кодексот, како и на одредени пикантерии поврзани со работата на т.н. 
Теодосиеви комисии, кои беа составени од истакнати рановизантиски 
правници. Притоа паралелно е прикажан и контекстот, односно, 
приликите, во кои е создавана оваа значајна доцноримска правна збирка, 
како и нејзината примена во обата дела на тогашната Римска империја и 
натамошната нејзина судбина и влијание на европско тло. 
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1. За доносителот на Кодексот 
 
Доносител на овој познат законик на римското право од 

предјустинијановата епоха е „Божествениот“ император Теодосиј Втори 
(Flavius Theodosius Augustus II / 401–450). Тој, општо земено, важи за 
просветен и благ владетел кој скоро целиот 
свој живот го поминува во Константинопол. Со 
Источниот дел на Римската империја, односно, 
со „Ромејското [Византиско] царство“, управува 
мошне долго време – од 408 до 450 год. За 
време на скоро четиридецениското владеење 
на овој, според оценките на многумина видни 
византолози, „слаб цар“ (Острогорски) – 
значајна улога во начинот на неговото 
државничко однесување играат неговата 
постара сестра Пулхерија (Aelia Pulcheria / ок. 
398–453), како и жена му Атенаида-Евдокија (Aelia Eudocia / oк. 401–460) 
– кои, пак, биле лути сопернички. Покрај за правото, Теодосиј II меѓу 
другото се интересирал и за теологија и астрологија, а се покажал и како 
покровител на историчарите. Најчесто се разонодувал одејќи на лов, па 
токму таму во една неприлика, паѓајќи од коњ, тешко го повредил 
‘рбетот и умрел неколку дена подоцна – на 28 јули 450, прилично млад на 
49 годишна возраст. 

 

Во долгото владеење на царот Теодосиј II, во епохата на т.н. 
рановизантиски период на Imperium Romanum, како позначајни би ги 
издвоиле следниве негови потфати: подигнувањето на двојните 
одбранбени т.н. Теодосиеви ѕидини околу престолнината 
Константинопол (413) кои се видливи до ден денес; основањето на 
познатиoт Цариградски универзитет на ридот Капитол (425); 
свикувањето на Третиот Вселенски [христијански] собор во Ефес (431); и, 
конечно, издавањето на првата официјална правна збирка на царските 
закони, која беше подготвена по неколкугодишна систематска работа, а е 
општопозната под називот Codex Theodosianus (438). А токму преку оваа 
предјустинијанова кодификација на римскиот поредок на leges ние 
добиваме мошне прегледна слика за правниот поредок во тогашниот 
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рановизантиски период. На крајот, нѝ се чини умесно да напоменеме дека 
Теодосиј II имал намера, покрај овој Кодекс, дополнително да направи и 
еден зборник за потребите на правните студии (Scholasticae intentioni) – 
кој би го содржел „правото коешто некогаш било во сила“, односно, сакал 
да се приготви своевиден учебник по она што денeс го изучуваме во 
рамки на предметот Историја на правото. Оттука, според зборовите на 
пензионираниот српски професор од војводинскиот Универзитет во Нови 
Сад – д-р Антун Маленица (Antun Malenica / род. 1940): „Оваа [педантна] 
грижа, која подоцна била присутна и кај Јустинијан, на посреден начин 
покажува колкаво значење [римските] императори му придавале на 
[концептот на] владеењето на правото“.37 

 
 

2. За контекстот, приликите и значењето на Кодексот 
 
 Од историјата нѝ е познато дека кај Посткласичното 

[империјално] римско право беше карактеристична дихотомијата на 
двата паралелно постоечки правни поредока – накратко означени со 
генеричките термини Ius и Leges:  

а) Поредокот на Ius или уште наречен и Ius vetus или Ius antiquum = 
т.н. Старо [разборито] право кое се сфаќаше како „толкувана 
дисциплина“ и ги опфаќаше правилата на „Старото римско право“ што го 
беше создала класичната правна наука. Притоа во себе ги опфаќаше сите 
извори на римското право од неговото славно минато, подведувајќи ги 
под заедничкиот поим Ius. Тоа, всушност, беше составено од следниве 
извори на правото: обичаи (mos), закони (leges), плебисцити (plebiscita), 
сенатски мислења (senatus consulta) и одговори на правниците (responsa 
prudentium). Но, поради огромниот број издадени царски конституции, 
дури ни познатиот Закон за цитирањето (Lex citationis / 426 год.) – 
којшто го потврди авторитетот на класичните римски правници и кој, 

                                                             
37 Антун Маленица, „Владеењето на правото во Римската републиканска Civitas 

и во римската Империја“, Зборник во чест на Иво Пухан, Скопје, УКИМ, Правен 
факултет, 1996, 16–17. 
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патем речено, е инкорпориран во Теодосиевиот кодекс38 – не успеа на 
задоволителен начин да ја реши примената на поредокот Ius. 

б) Поредокот на Leges или уште наречен и Ius novum = т.н. Ново 
[живо] право или „примарно царско законодавство“ на кое е базирано 
толкувањето, всушност, беше она коешто извираше од царските одлуки, 
т.е. конституциите на принцепсот (constitutiones principum) кои, пак, ги 
носеа римските императори. Некои автори со право велат дека 
императорските уредби или укази, всушност, претставуваат „не само 
пропишани легални формули туку, исто така, и описни прогласи на 
царските морални и идеолошки принципи“ (Noel Lenski, 2003). Значи 
Теодосиј II, уште еден век пред Јустинијан I, сакаше да ги собере во една 
книга сите дотогашни правила – како оние на „новото“, така и оние на 
„старото“ право. На овој начин, според професорката Магдолна Сич 
(Magdolna Sič / род. 1954) од Универзитетот во Нови Сад, која има 
докторирано на белградскиот Правен факултет токму на темата Codex 
Theodosianus – Теодосиј II сакал да направи „прирачник за практиката“ 
(codex magisterium vitae) и така да ја олесни примената на целото римско 
право.39 

 
                                                             

38 C.Th. I.4.3 (426) / [= BREV. 1. 4. 1]. „POST ALIA: PAPINIANI, PAULI, GAII, ULPIANI 
ATQUE MODESTINI SCRIPTA UNIVERSA FIRMAMUS ITA, UT GAIUM QUAE PAULUM, 
ULPIANUM ET CUNCTOS COMITETUR AUCTORITAS, LECTIONESQUE EX OMNI EIUS 
OPERE RECITENTUR. EORUM QUOQUE SCIENTIAM, QUORUM TRACTATUS ATQUE 
SENTENTIAS PRAEDICTI OMNES SUIS OPERIBUS MISCUERUNT, RATAM ESSE 
CENSEMUS, UT SCAEVOLAE, SABINI, IULIANI ATQUE MARCELLI, OMNIUMQUE, QUOS 
ILLI CELEBRARUNT, SI TAMEN EORUM LIBRI, PROPTER ANTIQUITATIS INCERTUM, 
CODICUM COLLATIONE FIRMENTUR. UBI AUTEM DIVERSAE SENTENTIAE 
PROFERUNTUR, POTIOR NUMERUS VINCAT AUCTORUM, VEL, SI NUMERUS AEQUALIS 
SIT, EIUS PARTIS PRAECEDAT AUCTORITAS, IN QUA EXCELLENTIS INGENII VIR 
PAPINIANUS EMINEAT, QUI, UT SINGULOS VINCIT, ITA CEDIT DUOBUS. NOTAS ETIAM 
PAULI ATQUE ULPIANI IN PAPINIANI CORPUS FACTAS, SICUT DUDUM STATUTUM 
EST, PRAECIPIMUS INFIRMARI. UBI AUTEM PARES EORUM SENTENTIAE 
RECITANTUR, QUORUM PAR CENSETUR AUCTORITAS, QUOD SEQUI DEBEAT, ELIGAT 
MODERATIO IUDICANTIS. PAULI QUOQUE SENTENTIAS SEMPER VALERE 
PRAECIPIMUS ETC“.  

39 C.Th. I,1,5. Види и: Магдолна Сич, „Односот на Ius и Leges од Јустинијан до 
денес“, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум ‘Современото право, 
правната наука и Јустинијановата кодификација’, Том I, Скопје, УКИМ, Правен 
факултет „Јустинијан Први“, 2004, 378–379. 
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Имено, Законикот на Теодосиј, т.е. Теодосиевиот кодекс (Codex 
Theodosianus) е првата официјална државна кодификација на римскиот 
важечки поредок на leges, којашто датира од V век од нашата ера. Во 
Кодексот се собрани сите закони донесени од страна на „христијанските 
цареви“ – почнувајќи од владеењето на Константин Први Велики (Flavius 
Valerius Aurelius Constantinus I / 272–337), па сè до Теодосиј Втори кој 
владеше во Источниот дел од Римската империја и Валентинијан Трети, 
кој во тоа време владееше со Западниот дел.40 Џон Метјус (John F. 
Matthews), професор на Универзитетот Јеил каде повеќе години предава 
грчка и римска историја, ја илустрира важноста на Теодосиевиот кодекс 
кога пишува дека: „[Тоa] беше првиот настан по Дванаесетте таблици со 
кој римската влада се обиде, по пат на јавен авторитет, да ги собере и 
објави своите закони“. Впрочем, нема никакво сомнение дека 
Теодосиевиот кодекс  влегува во редот на најзначајните извори на 
Римското право од неговиот последен период на империјален развој – 
Доминатот. Важноста се гледа и во фактот што со него, за прв пат, се 
воведува и одреден систем при излагањето на јавното право (Ius 
publicum). Овој Кодекс, кој воедно претставува и најголемо дело на 
правната кодификација пред Јустинијан, му даде на правниот живот во 
Византија цврста основа којашто дотогаш му недостасуваше. Иако во 
современата стручна и научна литература на широко се пишува за 
тогашната присутна вулгаризација на римското право во практиката – 
преку примање на елементи од месното (локално, провинцијално, 
обичајно, елинистичко, „муниципално“) право, сепак ако ги читаме 
официјалните правни документи, оваа тенденција во нив е малку 
приметлива.41 

 

Според италијанскиот професор Арки (G. G. Archi) токму Теодосиј 
II го подредил поредокот Ius на поредокот Leges – зашто тој го променил 
                                                             

40 Пухан и Поленак-Аќимовска, op. cit., 62. 
41 Всушност, поточно е да се говори за „кооперативна симбиоза“ меѓу 

општоимпериското [римско] и општинското [елинистичко] право, за што ни 
сведочат и наколкуте доцноантички правни зборници од типот на Сириско-
римскиот зборник (Liber Syro-Romanus / oк. V век) – објавен од анонимен автор, 
кадешто е присутно ориенталното влијание врз правото. Види и кај А. В. Коптев, 
„Кодификация Феодосия II и ее предпосылки“, журнал Древнее право, № 1/96, 
Москва, 1996, 250–251 и Berger, op. cit., 563. 
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хиерархискиот ред на изворите на правото (fontes iuris), кој пак беше 
изложен во делата на класичните римски правници, неречени 
јуриспруденти (iurisprudentes). Имено, изворите кои го сочинуваа 
поредокот на Ius царот Теодосиј II ги поставил на последното место во 
низата: 1. De constitutionibus principum et edictis; 2. De diversis rescriptis; 3. De 
mandatis principum и 4. De responsis prudentium!?42 Оваа промена, всушност, 
го изразува Теодосиевиот стремеж неговата кодификација да биде 
манифестација на „царската волја“! Неговата дворска канцеларија во 
Кодексот ја гледала основата на правното уредување, како најзначаен 
жив извор на правото. Но, Арки подоцна додава дека редоследот на 
изворите во трудовите на јуриспрудентите, всушност, го промениле 
посткласичните правни компилатори, на тој начин сакајќи да раскинат со 
традицијата. Тоа го смета и како причина за неостварување на првичниот 
поширок Теодосиев план за собирање и на рескриптите (rescripta) и на 
останатите правила на Ius.43 

 

Со објавувањето на овој Кодекс, кој по својата правна природа и 
суштина спаѓа во редот на закониците, принципот на државното 
единство уште еднаш силно е нагласен. Имено тој е обнароден како на 
Исток, така и на Запад, во име на обајцата тогашни цареви Теодосиј 
Втори и Валентинијан Трети (Flavius Placidus Valentinianus III / 419–455 
год.).44 Иако по доаѓањето на власт на Валентинијан III на Запад (425), 
кого источно-римската влада, всушност, и го донесе на престолот, меѓу 
двете половини на Царството долго време владее непрекинат мир – на 
површината сѐ појасно се манифестира нивното идно взаемно отуѓување. 
Издавањето на конституции од име на императорите на обата дела на 
Царството сè повеќе станува формална операција, а во суштина 
Западната и Источната империја се развиваа секоја по свој самостоен пат. 
Декларираното државно единство со текот на времето постојано слабее, а 
                                                             

42 Спротивно мисли Сич, која не го прифаќа ова тврдење на Арки. 
43 Цит. сп. Сич, op. cit., 381, [ф. 17-18]. 
44 Флавиј Плакит Валентинијан III (вл. 425–455) бил цар на Западното Римско 

Царство. Роден е во Равена, како син-единец на Констанциј III (Flavius Constantius 
III / ум. 421) и Гaла Плацидија (Aelia Galla Placidia / 392–450), ќерката на Теодосиј 
Велики и тетката на Теодосиј II. Тој, всушност, истовремено му бил и прв 
братучед и зет на Теодосиј II за неговата првородена и единствена ќерка 
Евдоксија. Бил убиен во дворска интрига во 455-та. 
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тоа природно се одразува и врз правниот живот. Така, на пример, во 
рамки на дотогашната пракса на взаемно прифаќање на одредени правни 
акти донесени од царот на едниот дел на Империјата од страна на царот 
на другиот дел - позната под називот „прагматички санкции“ (sanctiones 
pragmaticae или pragmatica sanctio)45 - карактеристично е тоа што 
источно-римските цареви, по објавувањето на Теодосиевиот кодекс, уште 
поинтензивно ги испраќаа своите закони на Запад, додека пак законите 
на западно-римските цареви речиси воопшто не беа испраќани на Исток. 
Од друга страна, пак, звучи интересна констатацијата на германскиот 
класичар Ото Зијк (Otto Seeck / 1850–1921) дека во самиот Теодосиев 
кодекс, кој во целост е изработен на Исток, т.н. „западни“ конституции се 
побројни отколку „источните“.46 

 

Ова разидување меѓу двата големи дела на Римската империја, кое 
со текот на времето станува сѐ подлабоко, исто така се гледа и во 
политичката, културната и јазичната сфера. Така, на пример, додека на 
Западот знаењето и употребата на грчкиот јазик полека се губи, на 
Истокот грчкиот јазик сѐ повеќе преовладува, и покрај тоа што 
латинскиот сѐ уште важи како официјален јазик во целата Империја и 
како таков вештачки се одржува.47 Па така, Теодосиевиот кодекс иако 
издаден на Истокот е пишуван на латински јазик и освен што со него се 
обиде да ја расчисти правната збрка - креирајќи самостоен, едноставен и 
„совршен кодекс“ - преку него Теодосиј II, исто така, се обидува и да го 
зајакне Христијанството, како веќе официјална религија во Царството.48 
Во поглед, пак, на употребениот „правен јазик“ односно, стилот на 
                                                             

45 Berger, op. cit., 648. 
46 Наведено кај А. В. Коптев, „Кодификация Феодосия II и ее предпосылки“, 

журнал Древнее право, № 1/96, Москва, 1996, 256–257. 
47 Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд, Народња књига – Алфа, 

1998, 76. 
48 Се чини умесно да се напомене дека токму во овој период беше загрозена 

ортодоксноста, бидејќи т.н. „Ариjански полемики“ во склоп на Христијанската 
религија беа во „кривоверен“ налет, па затоа Кодексот содржи и 65 уредби 
насочени против еретиците. Види го и трудот на Maria Victoria Escribano Paño, 
Heretical Texts and Maleficium in the Codex Theodosianus (CTH. 16,5,34) – во рамките 
на истражувачкиот проект HAR 2008–4355 финансиран од Одделот за научни и 
технички истражувања во рамки на Министерството за образование и наука на 
Шпанија, Мадрид, 2008. 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

78 
 

пишување – многумина романисти наведуваат дека тој се разликува од 
оној на класичните јуриспруденти. Имено, во императорските 
конституции ретко се употребуваат специјални термини, со цел да се 
избегне нивното претежно техничко значење. Затоа стилот на царските 
конситуции изобилува со популарни разјаснувања и стилско-реторски 
фигури – што го прави близок до т.н. „битов [животен, народен] јазик“, и 
сиот е проткаен со пропагандистички карактер. Оноре разликува три 
типа на различни стилови со кои се користеле императорските правници 
при составувањето на конституциите: низок стил (genus humile) – кој бил 
адресиран до „простиот народ“; среден стил (medium) – наменет за 
важните функционери; и висок стил (summum) – кој се однесувал на 
управниците на провинциите и на самиот монарх. Поради доминацијата 
на првиот стил, некои романисти - како на пример Е. Леви и М. Казер - 
наведуваат дека доцноримското право, всушност, е „деградирано 
класично право“ и за него говорат како за „вулгарно право“. Впрочем, 
појавата на Теодосиевиот кодекс се случува во една многу значајна 
меѓуетапа која се одликува со нараснување на елементите на 
вулгаризација – која што, во тоа време, почесто се појавуваше не во 
измените на одделните норми, туку во разнишаната целовитост на 
самиот правен систем. Овој период, всушност, се одликуваше со ставање 
на акцентот токму врз судирот меѓу систематизираниот класичен систем 
и присутниот бран на провинцијална „вулгаризација“.49 
 
 

 3. За работата на рановизантиските правници  
                 при подготовката на Кодексот 

  
Драгоцени податоци за тоа како настанал и течел овој грандиозен 

правен потфат нѝ пружа една Теодосиева царска конституција 
издадена во Константинопол „на седмиот ден пред Априлските календи“, 
односно, на 26 март 429 година – за време на конзулатот на Флорентин 
(Florentinus) и Дионисиј (Dionisius). Таа е потврдена и со одлуката на 
римскиот Сенат (лат. Senatus / грч. Синклит) со која, всушност, и се 

                                                             
49 E. Levy, West Roman Vulgar Law - The Law of Property, Philadelphia, 1951 и М. 

Kaser, Das Römische Privatrecht, Bd. 2. München, 1959 — цит. сп. Коптев, op. cit., 252. 
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објавува Теодосиевиот кодекс. Следи извадок од оваа мошне битна 
императорска одлука: 

 

Одредуваме, по угледот на Грегоријанскиот и 
Хермогенијанскиот кодекс, да се соберат сите [царски] 
конституции коишто славниот [цар] Константин [Велики] ги 
донесе, како и Божествените принцепси по него, а и Ние – било 
во облик на едикти или, пак, во друга форма којашто имала 
општа важност.  

Најпрво, поглавјата во кои се наоѓа одредена материја 
треба да бидат така раздвоени што во случај [кога] повеќе 
оддели од една [иста] конституција, со различни искази, треба 
да припаднат во повеќе поглавја – тие можат да се внесат 
секаде каде што [тоа се смета дека] е потребно. Затоа, ако во 
некои делови се утврди разлика во текстот, тоа мора да се 
провери со редоследно читање, не само според сметањето на 
конзулите и времето на владарот [кој е] во прашање, туку и 
според времето на подготвувањето на прописот – бидејќи 
треба да има поголема правна сила она што подоцна е 
донесено! 

По ова, треба да се води сметка во самите конституции да 
се зачуваат изворните зборови кои се однесуваат на самата 
суштина на работата – со исклучок на оние кои се додадени 
поради потврдување, а не поради реална потреба. Иако 
изгледа дека е поедноставно и поправично да се изостават 
оние конституции кои подоцна се ставени вон сила, а да се 
објаснат само оние кои се собрани [токму] затоа што се на 
сила – треба да знаеме дека и овој Кодекс е составен по 
урнекот на претходните знаменити и вредни луѓе кои 
предаваа во Школите, [па затоа] треба да се знаат и оние 
прописи кои, поради неприменувањето, паднале во заборав, но 
кои своевремено им давале важност на правните работи.  

Од овие, пак, три кодекси, како и од одредени поглавја, 
расправи и одговори на учените правници кои ќе го подготват 
оние кои го составија третиов Кодекс50 – овој нашиов ќе биде 
поинаков, бидејќи нема да има никаква грешка и нема да трпи 
никаква двосмисленост; а нарекуван според Нашето име, на 
сите ќе им покажува што треба да се почитува, а што да се 
избегнува.  

                                                             
50 Заб. – се мисли на Codex Theodosianus. 
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За довршување на обемната работа и составување на 
кодексите – од коишто првиот треба да ги содржи сите 
конституции кои имаат општа важност, дури и кога тие си 
противречат, а чија спротивставеност треба да биде 
отклонета на тој начин што не би останала ниедна, со 
изоставање на сите одвишни [зборови како] и [на оние] зборови 
кои се повторуваат – овие [конституции] е дозволено да 
бидат цитирани пред суд; а другиот [кодекс] треба да 
постане упатство за животот, оти ќе ги тргне сите 
противречности во правото.  

[Токму поради ова] потребно е да се одберат внимателни 
луѓе со особена доверба и извонреден ум кои, по поднесувањето 
на првиот Кодекс, со наше знаење и јавно овластување ќе ја 
преземат работата за составување на вториот – сè додека 
[овој] не стане достоен за издавање. Вашата [сенаторска] 
висост [сега] треба да знае дека се одредивме за [овие 
племенити луѓе]: возвишениот маж Антиох – поранешен 
квестор и префект; [потоа за] возвишениот маж Антиох – 
квестор на Светиот двор; [па] уважениот маж Теодор – член 
на дворската придружба и управник на царската приватна 
писарница; уважените мажи Еудициј и Еузебиј – управници на 
царската писарница; уважениот маж Јохан – поранешен член 
на нашиот Царски совет; уважените мажи Комазонт и Еубул 
– поранешни управници на царската писарница и Апел – 
најучениот меѓу реторите. Овие учени [луѓе], избрани од 
Нашата светост, потоа беа повикани и им доверивме, со 
заедничко проучување, да ги отстранат оние прав[ил]а 
коишто ја исклучија разборитоста од животот.  

А сега, ако во иднина се нареди нешто да биде објавено така 
што да важи и во другиот дел на Царството, тоа не треба да 
се прави под сомнително уверување или [под некое] приватно 
мислење – туку така што од оној дел во кој било пропишано се 
испрати со Свето [царско] писмо, да би било примено во 
[архивата на] другата писарница и прогласено на начинот кој 
е предвиден за едиктите. Посланието треба да биде 
прифатено и применувано без задршки, а правото за негово 
исправање и отповикување останува резервирано [само] за 
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Нашата милост. Објавувањето е потребно во обата дела на 
Царството, а [ништо] друго не е потребно...51 

                                                             
51 C.Th. 1.1.5. (Impp. Theodosianus et Valentinianus AA. аd Senatus): „AD 

SIMILITUDINEM GREGORIANI ATQUE HERMOGENIANI CODICIS CUNCTAS COLLIGI 
CONSTITUTIONES DECERNIMUS, QUAS CONSTANTINUS INCLITUS ET POST EUM DIVI 
PRINCIPES NOSQUE TULIMUS, EDICTORUM VIRIBUS AUT SACRA GENERALITATE 
SUBNIXAS. ET PRIMUM TITULI, QUE NEGOTIORUM SUNT CERTA VOCABULA, 
SEPARANDI ITA SUNT, UT, SI CAPITULIS DIVERSIS EXPRESSIS AD PLURES TITULOS 
CONSTITUTIO UNA PERTINEAT, QUOD UBIQUE APTUM EST, COLLOCETUR; DEIN, 
QUOD IN UTRAMQUE DICI PARTEM FACIET VARIETAS, LECTIONUM PROBETUR 
ORDINE NON SOLUM REPUTATIS CONSULIBUS ET TEMPORE QUAESITO IMPERII, SED 
IPSIUS ETIAM COMPOSITIONE OPERIS VALIDIORA ESSE, QUAE SUNT POSTERIORA, 
MONSTRANTE; POST HAEC, UT CONSTITUTIONUM IPSA ETIAM VERBA, QUAE AD REM 
PERTINENT, RESERVENTUR, PRAETERMISSIS ILLIS, QUAE SANCIENDAE REI NON EX 
IPSA NECESSITATE ADIUNCTA SUNT. SED CUM SIMPLICIUS IUSTIUSQUE SIT 
PRAETERMISSIS EIS, QUAS POSTERIORES INFIRMANT, EXPLICARI SOLAS, QUAS 
VALERE CONVENIET, HUNC QUIDEM CODICEM ET PRIORES DILIGENTIORIBUS 
COMPOSITOS COGNOSCAMUS, QUORUM SCHOLASTICAE INTENTIONI TRIBUITUR 
NOSSE ETIAM ILLA, QUAE MANDATA | SILENTIO IN DESUETUDINEM ABIERUNT, PRO 
SUI TANTUM TEMPORIS NEGOTIIS VALITURA. EX HIS AUTEM TRIBUS CODICIBUS, ET 
PER SINGULOS TITULOS COHAERENTIBUS PRUDENTIUM TRACTATIBUS ET 
RESPONSIS, EORUNDEM OPERA, QUI TERTIUM ORDINABUNT, NOSTER ERIT ALIUS, 
QUI NULLUM ERROREM, NULLAS PATIETUR AMBAGES, QUI NOSTRO NOMINE 
NUNCUPATUS SEQUENDA OMNIBUS VITANDAQUE MONSTRABIT. AD TANTI 
CONSUMMATIONEM OPERIS ET CONTEXENDOS CODICES – QUORUM PRIMUS OMNI 
GENERALIUM CONSTITUTIONUM DIVERSITATE COLLECTA NULLAQUE EXTRA SE, 
QUAM IAM PROFERRI LICEAT, PRAETERMISSA INANEM VERBORUM COPIAM | 
RECUSABIT, ALTER OMNI IURIS DIVERSITATE EXCLUSA MAGISTERIUM 
VITAE|SUSCIPIET – DELIGENDI VIRI SUNT SINGULARIS FIDEI, LIMATIORIS|INGENII; 
QUI, CUM PRIMUM CODICEM NOSTRAE SCIENTIAE ET PUBLICAE | AUCTORITATI 
OBTULERINT, ADGREDIENTUR ALIUM, DONEC DIGNUS EDITIONE | FUERIT, 
PERTRACTANDUM. ELECTOS VESTRA AMPLITUDO COGNOSCAT: | ANTIOCHUM VIRUM 
ILLUSTREM, EXQUAESTORE ET PRAEFECTUM ELEGIMUS, | ANTIOCHUM VIRUM 
ILLUSTREM QUAESTOREM SACRI PALATII, THEODORUM VIRUM SPECTABILEM 
COMITEM ET MAGISTRUM MEMORIAE, EUDICIUM ET EUSEBIUM VIROS SPECTABILES 
MAGISTROS SCRINIORUM, IOHANNEM VIRUM SPECTABILEM EX COMITE NOSTRI 
SACRARII, COMAZONTEM ATQUE EUBULUM VIROS SPECTABILES EX MAGISTRIS 
SCRINIORUM ET APELLEM VIRUM DISERTISSIMUM SCHOLASTICUM. HOS A NOSTRA 
PERENNITATE ELECTOS ERUDITISSIMUM QUEMQUE ADHIBITUROS ESSE 
CONFIDIMUS, UT COMMUNI STUDIO VITAE RATIONE DEPREHENSA IURA 
EXCLUDANTUR FALLACIA. IN | FUTURUM AUTEM SI QUID PROMULGARI PLACUERIT, 
ITA IN CONIUNCTISSIMI|PARTE ALIA VALEBIT IMPERII, UT NON FIDE DUBIA NEC 
PRIVATA ADSERTIONE NITATUR, SED EX QUA PARTE FUERIT CONSTITUTUM, CUM 
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Работата која и беше доделена на првоформираната Комисија е 

мошне сложена како за денешни, а камоли пак за тогашни прилики. Затоа 
вкупно 22-ца образовани луѓе, поделени во  д в е   к о м и с и и  -  во чии 
состав, по исклучок, влегуваа и истите личности - напорно и независно 
една од друга работат десет години, од 429 до 438, за да го состават тоа 
што ние денес го знаеме како Теодосиев кодекс. А комплицираноста на 
оваа „операција“ ја потврдува и фактот што целиот процес, по силата на 
приликите, беше поделен во две сукцесивни фази: 

1) Најпрво, на 26-ти март 429-та година, Теодосиј II во својство на 
Цар (Imperator) на Источното Царство, до Сенатот на Константинопол ги 
објавува своите намери да формира одбор, односно, правен колегиум или 
[т.н. Прва] комисија којашто ќе ги среди и „озакони“ сите донесени 
закони и царски наредби, т.е. конституции од општ карактер (constitutio 
generalis или leges generales) – почнувајќи од владеењето на „првиот 
христијански цар“ Константин Велики па сè до неговото владеење, без 
оглед на тоа дали се тие сè уште на сила или не. Во поглед на 
персоналниот состав на оваа „Теодосиева комисија“ која броеше 
деветмина членови, како што веќе видовме од претходноцитираната 
царска конституција, само еден член беше надвор од царските служби – а 
тоа е реторот Апел (Apelles), кој во романистиката е оквалификуван и 
како „схоластичар“ (scholasticus), a според италијанскиот професор Арки 
тој бил адвокат (advocatus).   

Првично, Теодосиј II се обидел да и ги наложи на Комисијата 
„општите закони“, почнувајќи со тоа што конституциите на Константин 
би биле искористен како додаток на Грегоријанскиот и на 
Хермогенијанскиот кодекс. Според една конституција од 426 година, под 

                                                                                                                                                            
SACRIS TRANSMITTATUR ADFATIBUS IN ALTERIUS QUOQUE RECIPIENDUM SCRINIIS 
ET CUM EDICTORUM SOLLEMNITATE VULGANDUM. MISSUM ENIM SUSCIPI ET 
INDUBITANTER OPTINERE CONVENIET, EMENDANDI VEL REVOCANDI POTESTATE 
NOSTRAE CLEMENTIAE RESERVATA. DECLARARI AUTEM INVICEM OPORTEBIT NEC 
ADMITTENDA ALITER. ET CETERA“. Оваа царска конституција целосно ја има 
преведено покојниот југословенски, т.е. хрватски професор Анте Ромац (Ante 
Romac / 1923–1992), Izvori Rimskog prava, Zagreb, 1973, 93–99; а, пак, латинскиот 
текст за потребите на овој труд е преземен од рускиот автор Коптев, op. cit., 259, 
[ф. 28]. 
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leges generales се подведувале: (а) orationes principis in senatu – говорите на 
принцепсот/царот во Сенатот; (б) leges edictales – сите конституции во 
коишто бил употребен зборот „едикт“; (в) programma – сите конституции 
коишто управниците на провинциите биле должни да ги публикуваат 
преку објавување едикти; (г) сите императорски пресуди во конкретни 
поединечни случаи, коишто биле користени при носењето на други 
судски пресуди [еден вид на „прецедентно право“]; и (д) конституциите 
кои ималe општозадолжителна правна сила при примена на правилата, 
т.е. нормите кои во нив биле запишани.52 Теодосиј II имал намера, кон 
„легалните кодекси“, да ги додаде мислењата на старите римски 
правници (veteres),53 како и пишувањата на класичните јуриспруденти – 
слично на методот кој подоцна е употребен при изработка на Дигестите 
(Digesta), најобемниот дел од Јустинијанова „кодификација“. Конечно, по 
околу седум години напорна работа на оваа првооснована Теодосиева 
комисија, во 435 година, почетната обемна верзија на Codex-от била 
завршена, но за жал таа не била на првично замисленото задоволително 
ниво и затоа не била ни издадена.  

 

2) Бидејќи задачата се покажала како преголема, а почетната 
проектирана амбициозна програма на Првата теодосиева комисија таа не 
успева да ја оствари – Царот, во 435-та, под притисок на околностите 
решава да се концентрира единствено на конституциите/законите кои 
датираат од Константиново време. Така тој формира друга Комисија, 
втора по ред, која брои вкупно 16 членови. Во составот на оваа нова 
комисија, која за разлика од првата имала поскромна задача, бил 
вклучен и Ероциј (Erotius), кој е оквалификуван како „доктор по право“ 
(iuris doctor) и кој - според уверувањето на еминентниот германски 
правен историчар од еврејско потекло д-р Ф. Шулц (Fritz Schulz / 1879–
1957) - бил универзитетски професор по право, иако претходно бил во 
царска служба и тоа во положба на намесник, т.е. викар (vicarius). А, пак, 
на нејзино чело бил поставен поранешниот преторски префект и 

                                                             
52 CJ. I, 14, 3 (426). 
53 Во периодот на Републиката дејствувале римски правници кои подоцна, во 

Класичниот период, биле наречени „стари правници“ (veteres). Делата на овие 
стари правници не се сочувани во оригинал, туку фрагменти од нивните книги 
се содржани во делата на јуриспрудентите и во Јустинијановата кодификација.   
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подоцнежен конзул Антиох Постариот (Antiochus / 429–438 или 444?) – 
кој уште како quaestor sacri palatii беше и член на Првата комисија, а кој 
според некои автори, спрема богатото наследство на римското право се 
однесувал дури и подобро отколку подоцнежниот Трибонијан 
(Tribonianus / 500–547) – познатиот „духовен татко“ на Јустинијановата 
кодификација.54 

Новата комисија била овластена да прави само технички измени, 
корекции и скратувања на одредени конституции, но не и да ја менува 
нивната смисла и суштина – така што Теодосиевиот кодекс e значајна 
граѓа за „изворното“ и автентично римско право, без поголеми 
интерполации.55 Ова доусовршување на првобитната редакција на 
Теодосиевиот кодекс трае нецели три години и конечно тој е издаден во 
438-та, по што оваа нацрт-верзија е доставена до Сенатите во 
Константинопол и во Рим на усвојување. Проф. Метјус верува дека двата 
обида не се резултат на погрешен прв обид туку „вториот обид покажува 
повторување и доработка на оригиналните цели во нов 
[пософистициран] степен на уредувачки процес“. 

 
 

4. За идејата, структурата и содржината на Kодексот  
 

Според едно гледиште на Питер Штејн (англ. Peter Stein / XX в.), 
професор по граѓанско право на Универзитетот Кембриџ во периодот 
1968–1993: „Теодосиј имал низок степен на правни вештини во својата 
империја на Истокот, [па] очевидно е дека тој почнал да го учи правото во 
Константинопол“. Оттука, токму во насока на следење на историјатот и 
оригиналноста на идејата за создавање на едно вакво капитално правно 
дело, треба да напоменеме дека и пред да биде објавен Codex 
Theodosianus, во Византија постоеја постари правни збирки кои беа 
нашироко познати и масовно употребувани. Имено, Теодосиј II беше и 
првиот император кој ги вреднуваше познатите Грегоријански и 
Хермогенијански кодекс – како веќе постоечки и одомаќинети приватни 
                                                             

54 Коптев, op. cit, 253–254. 
55 А токму овој стратегиски маневар во првичната Теодосиева замисла подоцна 

ќе ги генерира и големите концепциски разлики меѓу Теодосиевиот кодекс (V 
век) и Јустинијановата „кодификација“ (VI век). 
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правни колекции на царски конституции, кои се користеа при 
едукацијата на студентите по право на Високите правни школи низ 
Царството. Сепак тој посакал да креира официјален правен кодекс кој ќе 
му обезбеди многу поголем увид кон законите и правото од времето на 
Доцната империја (321–429). Но, интересно е тоа што овие два „кодекса“ 
тој не ги вбројува ниту во изворите на Ius, ниту во изворите на Leges – 
туку ним, како на неофицијални правни збирки, им дава службен, т.е. 
официјален карактер.56 Имено, овие два зборника, всушност, се 
комплементарни и се дополнуваат со она што подоцна ќе стане познато 
како Codex Theodosianus – бидејќи овој нов „законик“ првенствено содржи 
одредби од јавното право (Ius publicum) и општите закони (leges 
generalеs); додека пак претходните две „збирки“ во најголем дел содржат 
одредби од приватното право (Ius privatum)  и посебните закони (leges 
specialеs): 

а) Грегоријанскиот кодекс (Codex Gregorianus / III в.) е приватна 
збирка на позитивното право т.е. на тогаш важечките царски 
конституции, составена околу 291 год., за време на владеењето на 
императорот Диоклецијан. Во себе ги опфаќала императорските закони и 
одлуки кои датираат од владеењето на царот Адријан па сè до 
владеењето на Диоклецијан. Наречена е по нејзиниот составувач Грегориј 
/ Грегоријан (Gregorius) – за кого не се знае точно дали бил службеник на 
централната администрација или, пак, професор на Високата правна 
школа во Бејрут (Berytus), која била меѓу најдобрите во Империјата. 

б) Хермогенијанскиот кодекс (Codex Hermogenianus / III–IV в.) е 
приватна ограничена колекција на рескрипти која е издадена меѓу 293–
294 год. како пречистена збирка на прописи односно, на constitutines 
principum, наречена по нејзиниот творец Хермоген / Хермогенијан 
(Hermogenus – за кого, исто така, не се знае со сигурност дали тоа е оној 
истиот познат правник Hermogenianus!?). Овој „кодекс“ освен што содржи 
конституции од времето на Диоклецијан, донесени меѓу 291–294 год., 

                                                             
56 Ова, пак, подоцна ќе го упати Јустинијан I на решението конституциите од 

овие „официјализирани збирки“ да ги собере во една иста збирка со 
подоцнежните царски конституции, како заеднички извори на leges. Види: Сич, 
op. cit., 385. 
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опфаќа и други царски конституции кои сукцесивно му се придодавани 
подоцна, а кои се донесувани сè до 365 год.  

 

На Теодосиевата правна комисија која беше задолжена да го 
состави Кодексот и беше даден налог тоа да го стори аналогно на 
начинот на кој одредбите биле систематизирани во споменативе две 
неофицијални правни збирки. Не е погрешно да заклучиме дека 
Теодосиевиот кодекс начелно ја следи систематиката на неговиот идеен 
претходник Грегоријанскиот кодекс, а содржи политички, социо-
економски, културни и религиски правила кои важеа во IV и V век на 
просторот на Римската империја. Притоа, Комисијата добива задача од 
сите овие три кодекса да го издвои она што претставувало „позитивно 
право“, а по ова да го дополни со сѐ уште важечките правни правила 
содржани во делата на класичните римски правници, кои имаа неспорен 
авторитет (iuris auctoritatis). Од структуролошки аспект, тој е поделен на 
16 „книги“ (ед. liber / мн. libri), кои пак понатаму се делат на поглавја или 
„наслови“ (titulus) и на „параграфи“ (paragraphos) – во рамки на кои 
конституциите се подредени според времето на нивното донесување и 
влегување во сила. Но, мал број закони биле разделени така што одделни 
нивни делови влегуваат во различни титулуси; додека, пак, други закони 
биле неприродно обединети во еден ист титулус со закони или со делови 
од закони - поради истата година на донесување.57 

 

Во поглед на тематската содржина: Liber I опфаќа одредби кои се 
однесуваат на изворите на правото и на државните служби; Libri II–V, 
како и дел од Liber VIII, содржат одредби за приватното право и за низа 
граѓански должности; во Liber VI и VII има одредби за хиерархиската 
поставеност на функционерите и нивните бенефиции, како и одредби 
кои се однесуваат на военото право; Liber IX е посветена на кривичното 
право; Libri X–XI го опфаќаат финансовото право; Libri XII–XV содржат 
одредби за организацијата на градовите [општините] и корпорациите 
[здруженијата]; и, конечно, последната Libеr XVI се однесува на 
прашањата поврзани со црквата и црковното право.58  

 

                                                             
57 Коптев, op.cit., 254. 
58 Коптев, op.cit., 253. 
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Специфично е тоа што значаен дел од конституциите, покрај 
вообичаените податоци вон нивната нормативна содржина - како што се, 
на пример: имињата на императорите кои ја донеле конституцијата, 
датумот, т.е. времето и местото на носењето - содржат и она што денес го 
нарекуваме „автентично толкување на законите“, односно, 
интерпретации (interpretatio) кои исто така биле со задолжителна 
правна сила. А при цитирањето на Теодосиевиот кодекс, постапка која 
стручно се нарекува инскрипција (inscriptio), во литературата може да се 
сретнат три начини на кратење на неговото име: (а) Cod. Th.; (б) C. Th. – со 
или без оставање празно место; или само (в) Cth – со или без голема буква 
Т. По нив обично следуваат три бројки одделени со точки, без оставање 
празно место меѓу цифрите. На пример, ако е напишано: C. Th. 1.1.1. тоа 
значи дека е цитирана: Првата книга, првиот титулус и првиот параграф 
од Теодосиевиот кодекс. Често првата цифра, која ја означува книгата од 
Кодексот, може да се напише и со римски број. 

 
 

5. За обемноста на потфатот и за предизвиците  
    при создавањето на Кодексот 

 
Задачата на членовите на обете Теодосиеви правни комисии, 

главно беше да ги соберат сите општи конституции кои се донесени од 
времето на Константин Велики па наваму. Производот од нивната работа 
беше прилично обемна колекција од шеснаесет томови – означени со 
римски бројки, кои содржат околу 3.000 прописи. Поточно, според 
британскиот професор Тони Оноре (Anthony Maurice Honoré / род. 1921), 
Кодексот содржи вкупно 2.529 царски конституции кои беа издадени во 
изминатиот стодваесетипетгодишен период.59 Законите содржани во 
Кодексот датираат од 311/313 до 437/438 година, а по овој датум 
количината на царските конституции останала неразгледана. Најстарата 
од нив потекнува од 1 јуни 311 год. (CTh. XIII.10.2), а последната од 16 
март 437 год. (CTh. VI.23. 4).  

 

                                                             
59 T. Honore, The making Theodosian Code, ZSSt. RA., 1986, Bd. 103, 133-216 – цит. сп. 

Коптев. 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

88 
 

 Во поглед на изворните материјали и текстови, американскиот 
професор по класични студии на Универзитетот Чикаго, Kлифорд Андо 
(Clifford Ando / род. 1969) забележува дека издавачите на Теодосиевиот 
кодекс главно се потпирале на „западните провинциски извори од 
доцниот IV век, а подоцна и на централните источни архиви“. Рускиот 
специјалист по историја на древните права А. В. Коптев (Александр 
Викторович Коптев / род. 1955) наведува дека Комисијата предводена од 
Антиох се служела главно со оригиналните материјали добиени од разни 
места: архивите на централната влада, канцелариите и писарниците на 
префектурите, библиотеките на правните школи, приватните колекции и 
други збирки на писма и ракописи.60 Други автори изнесуваат и поинакви 
теории за да го објаснат долгиот уредувачки процес и двете различни 
изданија на Кодексот: на пример, холандскиот папирологист Б. Сиркс (A. J. 
Boudewijn Sirks / род. 1947), професор по граѓанско право на 
Универзитетот Оксфорд, наведува дека: „Кодексот бил собиран од копии 
на стари царски книги најдени во Константинопол, Рим или Равена [и] 
дополнет со материјал од неколку приватни колекции; а грешките [при 
пишувањето] биле предизвикани од некои проблеми, како што е 
проверката на правилноста на текстот и докажувањето на легалната 
складност во работата“. По овој процес на „чистење“ на сите собрани 
конституции од т.н. interpretationes и non ad vim sanctiones [pertinentia] – 
истите беа вклучувани во корпусот на Теодосиевиот кодекс.  

 

Во поглед на предизвиците со кои се соочиле членовите на 
комисиите кои го составувале Кодексот – треба да се каже дека тие имале 
реален проблем и да ја утврдат автентичноста на текстот од 
ракописите, бидејќи за време на процесот на собирање на многубројните 
прописи компилаторите често, по пат на препишување, знаеја да 
размножат копии од еден ист закон, а згора на сѐ и изворниот ракописен 
материјал кој го добивале издавачите со тек на време бил менуван. Токму 
поради ова одбраните правници добар дел од времето посветиле на 
нивна проверка и исправка, без притоа особено да се стремат да ги решат 
појавените правни контроверзи. Честопати тие и самите укажувале на 
непотполноста на одредени конституции кои ги вклучувале, и тоа со 

                                                             
60 Коптев, op. cit., 254. 
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назначување на кратенките: post alia („по другото“) – која ја ставале пред 
текстот и еt cetera („и друго“) – која ја ставале по текстот. Во тој случај, 
основниот текст кој бил инкорпориран морал да остане нечепнат и без 
никакви интервенции и интерполации.61  

Уште на Првата комисијата и било наложено да го реши 
проблемот на постоење на воочените противречни одредби и 
конституции за едно исто правно прашање (quaestiones iuris). По замисла 
на царот, Кодексот требало да се направи така што тој „да не содржи 
никаква грешка, ниту пак да трпи некакви загатки“, а да биде наречен со 
името на Императорот – оти „треба да покаже што треба од страна на 
сите да се следи, а што да се избегнува“.62 Како начин за надминување на 
овој проблем бил одбран хронолошкиот метод, односно, конституциите 
требало да се подредат според времето на нивното подготвување и 
издавање – бидејќи „треба да биде појако тоа што подоцна е донесено“.63 
Сепак, вреди да нотираме дека и покрај макотрпната работа, низ текстот 
на Кодексот останале да се провлекуваат одредени меѓусебно 
противречни одредби.64 Токму во тој случај се претпочитал 
Модестијановиот принцип дека „подоцнежниот закон го става вон сила 
поранешниот“ (lex posteriori, derogat legi priori).65 Исто така, паѓа в очи 
фактот што при бегло читање на текстот, понекогаш се создава впечаток 
дека одредени конституции се повторуваат – а тоа е така бидејќи повеќе 
од нив се однесуваат на едно исто правно прашање. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
61 Ibid. 
62 Gesta Senatus Romani (4): ...Noster [codex] erit alius, qui nullum errorem, nullus 

patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque 
monstrabit. 

63 Gesta Senatus Romani (4): ...Quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum 
probetur ordine, non solum reputadis consulibus et tempore quaesito imperii, sed 
ipsius etiam compositione operis validora esse, quae sunt posterioria. 

64 На пример, конституциите на императорот Валентинијан Втори (Flavius 
Valentinianus II / 371–392) кои се сместени во: C.Th. XVI.1.4 (386); C.Th. XVI.5.6 
(381) и C.Th. XVI.5.11-12 (383). 

65 Dig. 1, 4, 4. 
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6. За важењето, примената и судбината на Кодексот  
 
 Видовме дека Втората комисија состави вкупно 16 томови правен 

текст, со што успешно ја завршува својата доверена задача. Па така 
конечно, на 15 февруари 438-та, во Источното Римско Царство е објавен 
долгоочекуваниот Codex Theodosianus со што е остварена почетната 
Теодосиева идеја да се состави еден зборник кој ќе претставува целина со 
поранешните „приватни зборници“. Делото на Комисијата било свечено 
промулгирано (promulgatio) и санкционирано од страна на Теодосиј II, по 
што било прифатено и ратификувано и на Западот. Поточно, на 25 
декември 438-та, преторскиот префект на Италија – Ахилиј Глабрио 
Фауст (Anicius Acilius Glabrio Faustus / ок. 425–443) го претставил 
Теодосиевиот кодекс пред Сенатот во Рим,66  така што во Западниот дел 
на Империјата кодификацијата стапува на сила по Нова година, односно, 
на 1 јануари 439-та. А, пак, според мислењето на споменатиот автор 
Будевијн Сиркс – дури во 443 година била потврдена оваа senatus consulta 
со конституцијата Quantum consulente донесена од страна на 
Валентинијан III. Тука Коптев појаснува дека наведената конституција 
само го утврдувала исклучителното право на т.н. constitutionarii, кои 
единствено биле овластени за издавање копии од Кодексот на Запад.  Со 
ова за последен пат во целата Империја се применува едно истоветно 
право, бидејќи подоцнежните императори носеа конституции кои 
претежно важеа само за нивниот дел од Царството.67 

 

Но, иако Теодосиевиот кодекс произведуваше правно дејство во 
обата дела на Имеријата – тој  в а ж е ш е  различно време:  

а) на Истокот се применуваше нецел век, поточно деведесетина 
години, сè до донесувањето на првиот дел од т.н. Јустинијанова 
кодификација, познат како „Нов Јустинијанов Кодекс“ (Novus Codex 
Iustinianus или Codex Vetus / 529) и подоцнежниот Codex Repetitiae 

                                                             
66 Gesta Senatus urbis Romae, којашто Теодор Момзен ја именува како Gesta 

Senatus Romani de Theodosiano publicando. Види: Mommsen Th., Meyer E., Kruger P., 
Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis, Bd. I, 1, Berlin, 1901, 1-4 – 
наведено кај Коптев, op. cit., 247 [ф. 2]. 

67 Види и кај A. Malenica, Praktikum iz Rimskog Prava (Prvi tom), Novi Sad, Pravnog 
fakulteta u Novom Sadu, 1997, 186–187. 
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praelactionis (или Codex Iustinianus / 534 год.) кога, всушност, 
Теодосиевиот кодекс е истиснат од правниот живот, односно, е 
дерогиран и ставен вон сила. А овие Јустинијанови кодекса, од кои 
првиот е изгубен а вториот зачуван, во себе ги содржеа правните правила 
на поредокот на leges и за чудо вклучуваа одреден број конституции 
коишто ги немаше, поточно кои биле изоставени при редактирањето на 
Теодосиевиот кодекс.68 

Конституциите кои биле донесени по официјалното објавување на 
Теодосиевиот кодекс биле собрани одделно како Новели или „Нови 
Закони“ (Leges Novellae или Novellae constitutiones), a се применувале од 
страна на судовите во обата дела на Империјата. Биле систематизирани и 
издадени во конституцијата со наслов „За ратификација на новите 
закони на Божествениот Теодосиј“ (1 октомври 477 год.), иако уште во 
периодот 460–461 имало одредено издание на т.н. Зборник на 
Теодосиевите новели. По смртта на Теодосиј II, негов наследник на 
престолот станува Маркијан (Marcianus / вл. 450–457), но неговите 
конституции не биле вклучени во овој зборник, туку биле искористени 
при подготовката на Алариковиот Бревијар (в. подолу).  

б) во Западниот дел на Империјата Теодосиевиот кодекс остана да 
се применува значително подолго – уште шест века, сè до XII век. Имено, 
по убиството на Валентинијан III накратко на престолот доаѓа Мајоријан 
(Majorianus / 420–461) за кој многумина историчари го поврзуваат 
последниот обид за доцноантичка реставрација на Западното Царство, и 
кој на подоцна донесените Новели од страна на Теодосиј II и 
Валентинијан III им ги придодава и конститициите донесени од негова 
страна, па така и ги објавува во еден единствен Корпус.69 Можеби затоа 
римските императори кои доаѓаа по Теодосиј II неговиот правен продукт 
го нарекуваа уште и Theodosianum corpus или Theodosiani codicis corpus.70 
А, пак, од овие т.н. Novellae posttheodosianae, кои му се додадени на 
Теодосиевиот кодекс по неговото влегување во сила, до денес опстанале 
само фрагменти. Содржините кои припаѓаат на овие „Пост-теодосиеви 

                                                             
68 З. В. Удальцова, „Законодательные реформы Юстиниана“, Византийский 

Временник. 1965 (Т. 26), 1967. (Т. 27) и История Византии, 1967 (Т. 1), 246–266. 
69 Коптев, op. cit., 257. 
70 INov., Theod. 16; 22; Nov. Val. 32; 35 и INov. Maior. 7. 
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новели“ се нумерирани според императорите кои ги издале – така што 
името на императорот треба да биде назначено по кратенката „Nov.“, 
како во примеров: Nov. Val. или само Nval = Novellae Valentiniani III. Но, 
битно е да напоменеме дека во ниту еден момент овие новели не треба да 
ги помешаме со подоцнежните Новели донесени од страна на Јустинијан I 
кои, пак, во романистиката се познати како Novellae leges.71 

 

Суштински дел од Теодосиевиот кодекс бил обновен во голем број 
ракописи и други извори, како и во некои т.н. Варварски кодификации 
на римското право кои често беа издавани во форма на едикт – како на 
пример: западноготскиот Еурихов кодекс (Codex Eureci / 475) изработен 
по наредба на визиготскиот крал Еурих, кој дејствувал како заменик-
префект во Галија; потоа Бургундскиот законик (Lex Romana 
Burgundionum / ок. 500) изработен по наредба на бургундскиот крал 
Гундобад; па Визиготскиот законик (Lex Romana Visigothorum / 506) 
изработен во време на западноготскиот крал Аларик Втори; и Едиктот на 
Теодорик (Edictum Theodorici / 507) изработен по наредба на 
остоготскиот крал Теодорик.72  

Споменатиот Визиготски законик од почетокот на VI век, уште 
познат и како „Бревијарот на Аларик“ (Breviarum Alaricianum), којшто 
содржи и најголем дел од Теодосиевите одредби – всушност, е рана 
средновековна варварска кодификација составена во 506 година од 
страна на правникот Гојариј (Goiarius), по наредба на визиготскиот крал 
Аларик Втори (Alaricus II или на готски Alareiks II / вл. 484–507). 
Бревијарот содржи делови од порано објавените кодификации, а според 
истражувањата на Германецот П. Кругер (Paul Krüger / XIX в.) особено 
обилно се користени делови од VII-та и XVI-та книга на Теодосиевиот 
кодекс; потоа одредени новели издадени од страна на Маркијан и 
Мајоријан; па конституции донесени од страна на западните императори 
Либиј Север (Flavius Libius Severus Serpentius / вл. 461–465)  и Антемиј 
(Procopius Anthemius / вл. 467–472); како и фрагменти од делата на 

                                                             
71 Габор Хамза и Андрас Фелди, „Јустинијановата кодификација и нејзината 

натамошна судбина“, Зборник на трудови ‘Современото право, правната наука и 
Јустинијановата кодификација’, Том I, Скопје, Правен факултет „Јустинијан 
Први“, 2004, 474. 

72 Пухан и Поленак-Аќимовска, op. cit., 56–57.  



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

93 
 

класичните римски правници: Гај, Паул и Папинијан. Бревијарот, кој во 
споредба со Теодосиевиот кодекс има инклинации кон вулгаризација на 
римското право, главно бил наменет за римското население кое живеело 
во тогаш освоената Галија (Galia) – Кралството на Остроготите и во 
Шпанија (Hispania) – Кралството на Визиготите.73 

 

Во денешно 
време познати се 
неколку непотполни 
ракописи и преписи од 
кои подоцна е 
реконструиран 
целокупниот текст на 
Теодосиевиот кодекс, 
притоа со помошно 
користење и на овој 
Визиготски законик. 
Според британскиот 
професор Бери Николас 
(Ј. К. Barry М. Nicholas / 
1919–2002):74  

Воскреснувањето на повторниот интерес за Римското 
право во ерата на хуманистите, доведе и до повторно 
откривање на некои од посткласичните дела кои 
опстанале независно од Јустинијан, како и до обнова на 
интересот за Codex Theodosianus – за којшто Јакобус 
Готофредус75 издал големо издание со коментари, кое и до 
ден денес сè уште се користи.  

 
                                                             

73 Andrew Borkowski & Paul du Plesis, Textbook on Roman Law (3rd ed.), Oxford, 
Oxford University Press, 2005, 359. 

74 Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford, Oxford University Press, 
1962 (Hardback), 1975 (Papaerback), 38 and 50. 

75 Јакоб Готофред или Жак Годефрој (Jacobus Gothofredus / 1587–1652) беше син 
на познатиот хуманист и претставник на француската Школа на елегантна 
јуриспруденција – Готофредус Дионисиус (1549–1622) кој е познат по тоа што во 
1583, во Женева, ја издава првата печатена верзија на Corpus Iuris Civilis, по што 
овој назив стана и општоприфатен за големата Јустинијанова кодификација. 
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А, пак, други познати преписи на Теодосиевиот кодекс денес се: 
а) Ракописот на Турин, кој се среќава и како Мanuscript T, а се состои 

од 43 листови кои, во голема мера, се испрекинати.  
б) Вториот ракопис е познат како Бревариум (Brevarium) и добар дел 

од него, кој е вклучен во првата книга, всушност, содржи оригинален 
текст од соодветниот дел на автентичниот Теодосиев кодекс. 
Подоцнежниот дел од Кодексот, книгите VI–XVI, главно се напишани во 
два текста. 

в) Книгите VI–VIII од Кодексот биле зачувани во дел од текстот на 
документот познат како Парсинус (Parsinus 9643). Овој древен документ 
циркулирал во раните средновековни француски библиотеки. 

г) Ист е случајот и со другиот прописен документ од подоцнежните 
изданија на Теодосиевиот кодекс – манускрипт кој се чува во 
библиотеката во Ватикан (Ват. Рег. 886), а кои научниците кратко и 
симболично го нарекуваат [documentum] V.  

д) Денес најчесто се користи критичкото издание на нобеловецот 
Теодор Момзен (герм. C. M. Theodor Mommsen / 1817–1903), кој меѓу 
другото е одговорен и за најдобрите изданија на јустинијановите Дигести, 
кои датираат од крајот на XIX век.  

Но, често поради целисходност, Теодосиевиот кодекс обично се издава 
заедно со т.н. Сирмондиеви конституции (Constitutiones Sirmondi) кои се 
вкупно 16 на број и се однесуваат на односите меѓу државата и црквата, а 
се донесени меѓу 333–425 год. Тие за прв пат се објавени во 1631 година 
од страна на францускиот језуит Јакоб Сирмонд (Jacobus Sirmondus или 
фр. Jacques Sirmond / 1559–1651), по кого што и го добиле името.  

Исто така, Теодосиевиот кодекс се издава заедно сосе споменатите т.н. 
Теодосиеви новели (Novellae constitutiones) кои беа донесени по 
влегувањето во сила на Кодексот од страна на императорите Теодосиј II, 
Валентинијан III и Мајоријан – иако тие во тоа време не биле официјално 
кодифицирани, туку биле вклучени во разни приватни збирки со коишто 
се служеле тогашните византиски правници.76 

 
 
 
 
 

                                                             
76 Malenica, op. cit., 187. 
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7. Приказ на некои фрагменти од зачуваните текстови  
    на Кодексот (со различни модалитети на цитирање)77 

 
 

LIBER I78 
 
 

а) За конституциите и едиктите на Принцепсот 
 

C. Th. 1.1.1. [н.з. датира од 26 јули 322 година] 
(Imp. Constantinus Augustus ad Lusitanos): 

SI QUA POSTHAC EDICTA SIVE CONSTITUTIONES SINE DIE ET CONSULE 
FUERINT DEPREHENSAE, AUCTORITATE CAREANT.  

Dat. VIII al. avg. Savariae Probiano et Iuliano Conss. 
Interpretatio: Quaecumque leges sine die et consule fuerint 

prolatae, non valeant. 
Ако по ова се пронајде некој едикт или конституција без 

ознака на денот и конзулот – таа останува без правна сила. 
Издадена на осмиот ден пред августовските календи,79 за 

време на конзулатот на Савариј Пробијан и Јулијан.  
Толкување (интерпретација): Кои и да било закони да 

бидат наведени без ознака на датумот и конзулот [кој ги 
издал]– не треба да важат! 

 
 
 
 

                                                             
77 В. http://www.ostia-antica.org/atexts/codex.htm. 
78 Извадоците од првата книга се преземени од кај Malenica, op. cit., 187–191. 

Превод: Д. Апасиев. 
79 Деновите во римскиот месец не се едноставно набројувани како денес (1-ви, 

2-ри, 3-ти итн.) туку се сметале „наназад“, односно, со реден број којшто го 
изразувал временското растојание до идниот „ориентационен ден“ којшто бил 
утврдуван според месечевите мени. А, пак, такви ориентациони денови биле три 
на број, и тоа: а) Kalendae (календи) - секогаш паѓале на првиот ден од месецот; 
б) Idaе / Idus (иди) - паѓале на средината од месецот, т.е. на 15-от ден во март, мај, 
јули и октомври и на 13-от ден во сите преостанати месеци; и в) Nonnae (нони) - 
паѓале на деветтиот ден пред Идите, т.е. или на 7-от или на 5-от ден во месецот. 
Така, на пример, наместо денешниот 5 март, Римјаните велеле „третиот ден пред 
мартовските Нони“; 18 март бил „петнаесеттиот ден пред априлските Календи“ 
итн. 
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C. Th. 1.1.3. [од 27 февруари 393 год.] 
(Impp. Valentianus Theodosius et Arcadius AAA.80 Aureliano - 
praefecto urbi): 

OMNIA CONSTITUTA NON PRAETERITIS COLUMNIAM FACIUNT, SED 
FUTURIS REGULAM PONUNT. 

Dat. III kal. mart. Constantinopoli D.N. Theodosio A. III et 
Abundantio V. C. Conss. 

Interpretatio: Omnes leges non ea, quae anteriore tempore 
acta sunt, damnant, sed in futurum observanda constituent. 

Сите конституции не го менуваат поранешното право, 
туку воведуваа правила за во иднина! 

Издадена на третиот ден пред мартовските календи, во 
Константинопол, за време на третиот конзулат на нашиот 
господар Теодосиј Август [заб. Божествениот] и на уважениот 
маж Абунданциј. 

Толкување: Сите закони не го осудуваат она што било 
направено во минатите времиња, туку го востановуваат она 
кон што треба да се придржуваме во иднина. 

 
 

б) За противречните рескрипти81 
 

C. Th. 1.2.2. [29 август 315] 
(Imp. Constantinus A. ad populum): 

CONTRA IUS RESCRIBTA NON VALEANT, QUOCUMQUE MODO FUERINT 
INPETRATA. QUOD ENIM PUBLICA IURA PERSCRIBUNT, MAGIS SEQUI INDICES 
DEBENT. 

Proposita IV kal. septemb. Romae Constantino A. IIII et IIII 
Conss. 

Interpretatio: Quaecumque contra leges fuerint a principibus 
obtenta, non valeant. 

Не треба да важат рескриптите коишто се спротивни на 
правото, без оглед на начинот на којшто ќе бидат изработени. 

                                                             
80 Големата буква A е кратенка од латинскиот збор „Аugustus“ (Август), односно, 

за принцепсовата, а подоцна и царска, официјална титула „Божествениот“. 
81 Во своето првично значење рескриптите (rescripta) биле писмени одговори на 

Принцепсот за прашање коешто до него ќе го упателе граѓани-поединци, или, 
пак, ќе го поставеле одредени државни органи. Специфично за нив е тоа што тие 
имале сила на прецедент, нешто слично како денешните судски одлуки во 
земјите од т.н. Common Law – англосаксонско правно семејство. 
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Всушност, судиите најнапред треба да го следат она што со 
јавното право е пропишано! 

Објавено на четвртиот ден пред септемвриските календи, 
во Рим, за време на четвртиот конзулат на Божествениот 
Константин и на четвртиот конзулат на Лициниј. 

Толкување: Сè што, од страна на принцепсот, ќе биде 
одлучено спротивно на законот – не треба да важи! 
 
C. Th. 1.2.3. [3 декември 316] 
(Imp. Constantinus A. Septimio Basso – Praefecto urbi): 

UBI RIGOREM IURIS PLACARE AUT LENIRE SPECIALITER EXORAMUS, ID 
OBSERVETUR, UT RESCRIPTA ANTE EDICTUM PROPOSITUM IMPETRATA SUAM 
HABEANT FIRMITATEM, NEC RESCRIBTO POSTERIORE DEROGETUR PRIORI. 
QUAE VERO POSTEA SUNT ELICITA, NULLUM ROBUR HABEANT, NISI 
CONSENTANEA SINT LEGIBUS PUBLICIS; MAXIME CUM INTER AEQUITATEM 
IUSQUE INTERPOSITAM INTERPRETATIONEM, NOBIS SOLIS ET OPORTEAT ET 
LICEAT INSPICERE.  

Dat. III non decemb. Sabino et Rufino Conss. 
Таму кадешто строгоста на правото е ублажена или 

намалена на тој начин што од нас е посебно измолена, треба 
да се смета дека рескриптите, коишто се донесени пред 
објавувањето на едиктот, треба да си останат во сила и дека 
подоцнежните рескрипти не ги укинуваат поранешните. 
Оние, пак, рескрипти кои подоцна се измолени не треба да 
имаат никаква сила, освен по исклучок – ако бидат во 
согласност со јавното право. Најдобро е само на нас да ни биде 
дозволено и само ние да го надгледуваме толкувањето меѓу 
правичноста и даденото право. 

Издадено на третиот ден од декемвриските нони, за време 
на конзулатот на Сабин и Руфин. 
 
C. Th. 1.2.7. [5 јули 356] 
(Imp. Constantius A. et lulianus C. ad Taurum – Praefectum 
praetorio): 

MULTABUNTUR IUDICES, QUI RESCRIPTA CONTEMPSERINT AUT 
DISTULERINT. 

Dat. III non. iul. Mediolano Constantio A, VIII et luliano Caes. 
Conss. 

Interpretatio: Feriantur indices damno, qui data secundum 
leges principis praecepta contempserint aut conludio quocumque 
distulerint. 
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Ќе се казнат оние судии коишто не водат сметка за 
рескриптите или коишто нема нив да ги објавуваат! 

Издадено на третиот ден од јулските нони, во Медиолан, 
за време на осмиот конзулат на Божествениот Констанциј и 
првиот конзулат Јулијан Цезар. 

Толкување: Треба да сносат одговорност [за штета] оние 
судии коишто нема да водат сметка за издадените правила, во 
склад со принцепсовите закони или коишто, поради било 
каква немарност, нема да ги објават [истите]. 

 
 

в) За упатствата на Принцепсот 
 

C. Th. 1.3.1. [16 јуни 383] 
(Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad 
Eusignium – Proconsulem Africae): 

SI QUIS ADSERAT CUM MANDATIS NOSTRIS SE VENIRE SECRETIS, OMNES 
SCIANT NEMINI QUICQUAM, NISI QUOD SCRIPTIS PROBAVERIT, ESSE 
CREDENDUM, NEE ULLIUS DIGNITATE TERRERI, SIVE ILLE TRIBUNE, SIVE 
NOTARIII, SIVE COMITIS PRAEFERAT POTESTATEM, SEDSACRAS NOSTRAS 
LITTERAS ESSE QUAERENDAS. 

Dat. XVI kal. iul. Verona, accepta prid. kalend. avg. Merobaude 
II et Saturnino Conss. 

Interpretatio: Si quis asserat cum mandatis dominorum se 
venire secretis, оmnes sciant nemini quicquam, nisi quod scriptis 
probaverit, esse credendum, nec ullius dignitate tereri, sed in 
omnibus scriptis principis esse credendum. 

Ако некој се прикажува дека доаѓа со наш доверлив налог, 
нека сите знаат дека на никого од таквите не треба да му се 
верува, освен [по исклучок] – ако тоа биде докажано со 
писмена исправа; и нека никој не биде заплашен од неговото 
достоинство, било тој да се диви и со трибутско овластување, 
[било да бил] писар или управител, бидејќи нашите 
доверливи писма треба да бидат исполнувани. 

Издадено на шеснаесеттиот ден пред јулските календи, во 
Верона, примено ден пред августовските календи, за време на 
вториот конзулат на Меробауд и првиот [конзулат] на 
Сатурнин. 

Толкување: Ако некој се претставува дека доаѓа со 
доверливи господареви налози, сите нека знаат дека на 
никого од таквите на треба [веднаш] да му веруваат, освен ако 
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[тој] тоа го докаже со писмена исправа; и нека никој не се 
плаши од неговото достоинство, туку нека во сè и верува на 
принцепсовата писмена исправа. 

 
      

г) За одговорите на учените правници 
 

C. Th. 1.4.1. [28 септември 321/4] 
(Imp. Constantinus A. ad Maximum - praefectum urbi):  

PERPETUAS PRUDENTIUM CONTENTIONЕS ERUERE CUPIENTES ULPIANI 
AC PAULI IN PAPINIANUM NOTAS, QUI, DUM INGENII LAUDEM SECTANTUR, 
NON TAM CORRIGERE EUM, QUAM DEPRAVARE MALUERUNT, ABOLERI 
PRAECIPIMUS. 

Dat. IIII k. oct. Crispo et Constantino Conss. 
Непрестајните правни расправи коишто се предизвикани 

од Улпијановите и Пауловите напомени на Папинијан, чијшто 
дела уживаат неизмерна слава, не го поправаат повеќе 
отколку што, со нагризување, [него] го расипуваат – па 
наредуваме да се укинат. 

Издадено на четвртиот ден пред октомвриските календи, 
за време на конзулатот на Крисп и Константин. 
 
C. Th. 1.4.2. [27 септември 327?] 
(Imp. Constantinus A. ad Maximum – Praefectum praetorio):  

UNIVERSA, QUAE SCRIPTURA PAULI CONTINENTUR, RECEPTA 
AUCTORITATE FIRMANDA SUNT ET OMNI VENERATIONE CELEBRANDA. 
IDEOQUE SENTENTIARUM LIBROS PLENISSIMA LUCE ET PERFECTISSIMA 
ELOCUTIONE ET IUSTISSIMA IURIS RATIONE SUCCINCTOS IN IUDICIIS 
PROLATOS VALERE MINIME DUBITATUR. 

Dat. V k. oct. Treviris Constantio et Maximо Conss. 
Сè што содржат Пауловите записи треба да се оснажи, 

поради прифатениот авторитет и, со сето уважување, да се 
огласи. И затоа, нека нема ни најмало сомневање дека 
[неговата] книга Сентенции (Sententiae), којашто ја красат 
најголема јасност, најсовршен јазик и најправични правни 
причини – важи, кога на суд ќе биде приложена. 

Издадено на петтиот ден пред октомвриските календи, во 
Тревир, за време на кунзулатот на Констанциј и Максим. 
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д) За заштитниците на градовите 
 

C. Th. 1.29.1. [27 април 364] 
(Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Probum – Praefectum 
praetorio): 

ADMODUM UTILITER EDIMUS, UT PLEBS OMNIS INLYRICI OFFICIIS 
PATRONORUM CONTRA POTENTIUM DEFENDATUR INIURIAS. SUPER SINGULAS 
QUASQUE PRAEDICTAE DIOECESEOS CIVITATES ALIQUOS IDONEIS MORIBUS 
QUORUMQUE VITA ANTEACTA LAUDATUR TUA SINCERITAS AD HOC ELIGERE 
CURET OFFICIUM, QUI AUT PROVINCIIS PRAEFUERUNT AUT FORENSIUM 
STIPENDIORUM EGERE MILITIAM AUT INTER AGENTES IN REBUS 
PALATINOSQUE MERUERUNT. DECURIONIBUS ISTA NON CREDAT; HIS ETIAM, 
QUI OFFICIO TUI CULMINIS VEL ORDINARIIS QUIBUSCUMQUE RECTORIBUS 
ALIQUANDO PARUERIT, NON COMMITTAT HOC MUNUS; REFERATUR VERO AD 
SCIENTIAM NOSTRAM, QUI IN QUO OPPIDO FUERINT ORDINATI. 

Dat. V k. mai. divo loviano et Varroniano Conss. 
Поради најголемо добро, наредуваме дека плебсот во цел 

Илирик треба да биде заштитен од неправдите на моќниците, 
по пат на официјален заштитник. Нека се огласи, во секоја 
поединечна диоцеза82 и [во секој] град, во склад со 
[тамошните] обичаи, дека ќе бидат избрани да се грижат за 
оваа служба оние коишто со својот досегашен живот ја 
заслужиле твојата доверба, оние коишто или предничеле во 
провинцијата или, со јавна плата, вршеле судиска служба или, 
пак, тоа го заслужиле [истакнувајќи се] меѓу посланиците во 
дворските работи. Ова не може да им се довери на 
декурионите,83 а исто така оваа должност не може да им се 
препушти ни на оние кои можат да се споредат со твојата 
највиша служба и со било кој од редовите на управникот на 
провинцијата. Поради наше сознание, треба да биде 

                                                             
82 Во периодот на Доминатот називот провинција (provincia) го губи првичното 

значење и со него почнуваат да се означуваат бројните новонастанати 
административни области на чие чело стоеле ректори (rectores). Повеќе 
провинции се обединувале во „диоцези (грч. diocesis), на чие чело се наоѓале 
намесници или викари (vicarius), a повеќе диоцези формирале префектура 
(praefectura) на чие чело стоел преторски префект (praefectus praetorio).  

83 Народот во римските колонии (coliniae) се собирал во Kомициум (comitium) a 
„локалните сенатори“ биле наречени декуриони (decuriones) и тие се собирале во 
Kуријата (curia). 
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испратено известување за оние коишто, во некој град, ќе 
бидат поставени. 

Издадено на петтиот ден пред мајските календи, за време 
на конзулатот на Божествениот Јовијан и Варонијан. 

 

* * * 
ѓ) За религијата (IV век)84 

 
C.Th. XI.vii.13:  
Сите законски тужби и сета работа нека биде запрена во 
недела, која нашите татковци обично ја викаат „ден 
Господов“, и никој да не се обидува да собира ниту јавен, ниту 
приватен долг, и да нема расправи ниту од страна на судиите, 
ниту од страна на оние кои имаат потреба да му служат на 
законот, а ниту од страна на оние кои доброволно се избрани 
да дискутираат. И ќе бидат казнети не само нечесните, туку и 
безбожниците кои ќе и свртат грб на службата и 
почитувањето на светата религија на тој ден.  

Gratian, Valentinian еt Valens Augusti 
 
C.Th. XV.v.1:  
На денот Господoв - кој е прв ден во неделата - на Божиќ, и на 
деновите на Епифаниј, Велигден и Духовден, секогаш кога 
[белите] фустани [на Христијаните] ја симболизираат 
светлината на рајското прочистување, сведочејќи за новата 
светлина на светото крштевање, во времето на страдањето на 
апостолите, пример за сите христијани, задоволството на 
одење во театар, како и сите игри, ќе бидат забранети за 
луѓето во сите градови и сите мисли на христијаните и 
верниците ќе бидат насочени кон обожување на Господ. И ако 
некој се оттргне од обожувањето по пат на лудилото на 
Еврејската безбожност или грешката и лудоста на 
будалестиот паганизам, нека знае дека едно е времето за 
молитва, а друго е времето за задоволство. И да не мислиме 
дека секој е присилен да биде чесен, иако тоа е најнеопходно 
во неговата царска служба, или ако не се обидел да изигрува 
презир кон религиските забрани, тој можеби ја напаѓа нашата 

                                                             
84 В. http://www.fordham.edu/halsall/source/codex-theod1.html. Oliver J. Thatcher, 

ed., The Library of Original Sources (Milwaukee: University Research Extension Co., 
1907); Vol. IV: The Early Medieval World, pp. 69–71. 
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рамнодушност со тоа што покажува многу помала верност кон 
нас, отколку што е тоа вообичаено; нека не се сомнева никој 
дека нашата добрина е на највисок степен на човечност кога 
обожувањето на Бог во целиот свет ја изразува моќта и 
добрината на Бог.  

Theodosius Augustus et Caesar Valentinian 
 
C.Th. XV.xii.1: 
Крвавите спектакли не се прикладни за цивилната удобност и 
домашната тишина. Затоа што ги забранивме гладијаторите, 
оние кои беа навикнати да бидат осудени на каква било 
работа како казна за нивните злосторства, тоа би требало да 
биде причина што служиме во рудниците, па така тие можеби 
ќе бидат казнети без да биде пролеана нивната крв.  

Constantine Augustus 
 
C.Th. XVI.i.2:  
Ние посакуваме сите луѓе, под власта на нашата добрина, да 
бидат дел од оваа религија која светиот апостол Петар им ја 
дал на Римјаните, и којашто очито дека папата Дамасус и 
Петар - бискупот од Александрија, човек со апостолска 
светост, ја следеа; ние би требало да веруваме во едно 
обожување на Отецот, Синот и Светиот Дух со еднакво 
достоинство, и во Светото Тројство, во согласност со тоа што 
не учеле апостолите и во согласност со авторитетот на 
Eвангелието.  

Gratian, Valentinian еt Theodosius Augusti 
 

C.Th. XVI.ii.16:  
Gaudere enim et gloriari ex fide semper volumus, scientes magis 
religionibus quam officiis et labore corporis vel sudore nostram 
rem publicam contineri. 
Оти нашата волја е секогаш да се радуваме и да ја славиме 
верата, бидејќи знаеме дека нашата држава повеќе ја 
поддржува верата отколку јавните служби и телесните работи 
или потта. 

Constantius Aug. (14 февруари 361) 
 
C.Th. XVI.v.1:  
Неопходно е привилегиите, кои се најдобри за растење на 
религијата, да им бидат дадени само на следбениците на 
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Католичката вера. Ние посакуваме еретиците и шизматиците 
да не бидат само настрана од овие привилегии, туку и да 
бидат подложени на разни парични казни.  

Constantine Augustus 
 
C.Th. XVI.v.3:  
Секогаш кога ќе биде направен собир на толпата на 
Манихеја,85 лидерите нека бидат казнети со тешки парични 
казни, а тие кои ќе присуствуваат нека бидат познати како 
нечесни и непочитувани, нека бидат исклучени од било каква 
друштвена асоцијација, а куќите и живеалиштата во кои биле 
учени на сквернавење нека биде запленета од 
градоначалниците.  

Valentinian еt Valens Augusti  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
C.Th. XVI.vii.1:  
Способноста и правото да решаваат ќе им биде одземено на 
сите оние кои ќе се свртат од христијанство кон паганство, и 
тестаментот на секој од нив, доколку го има, ќе биде 
поништен по неговата смрт.  

                                Gratian, Valentinian et Valens Augusti  
 

C.Th. XVI.x.4: 
Одлучено е дека во сите места и сите градови храмовите треба 
да бидат затворени веднаш, и по општото предупредување ќе 
биде одземена можноста за грев од страна на послабите. Ние, 
исто така, одлучивме дека ќе си дозволиме да казнуваме и со 
жртви. Ако некој изврши злосторство, тогаш тој ќе биде 
нападнат со одмазнички меч. Одлучивме дека имотот на тие 
кои ќе бидат егзекутирани ќе му припадне на градот, и дека 
владетелите на провинциите ќе бидат казнети на ист начин 
доколку пропуштат да казнат било каков криминал.  

                                                             
85 Манихејството било еретичко учење коешто било развило во III век, од страна 

на персискиот еретик, философ и верски реформатор Мани (Manes / Манеј / 
Манихеј, 216–277). Ова дуалистичко учење проповедало двојство на 
божествената природа (Добро и Зло) и се раширило дури и на Исток (Кина), а 
особено на Запад – во Персија, Мала Азија, Сирија, Египет, Северна Арабија, 
Северна Африка и Шпанија, а имало големо влијание врз нашето подоцнежно 
„богомилство“, кое како верско движење се развило на овие балкански простори 
во X-от век, од каде потоа се раширува низ цела Европа. 
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Constantine еt Constans Augusti 
 

* * * 
е) Останати одредби 

 
C. Th. 10, 19, 10 [a. 382] 
(Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Floro – 
Praefecto praetori):  
Сите кои на приватно земјиште со макотрпно ископување ис-
тражуваат камена жица, [можат тоа да чинат] ако 1/10 платат на 
државата [во својство на fiscus]; втората десетина е на 
сопственикот, а останатото се ползува по сопствена волја. 
 
C. Th. 13.5.4  
(Thessalonica, 8 март 324 година; упатена до Helpidius): 
Ex quocumque hispaniae litore portum urbis romae navicularii 
navis intraverit, quae onus dumtaxat fiscale subvexerit, eandem 
sine interpellatione cuiusquam abire praecipimus nec ulli 
extraordinario oneri deservire, ut facilius iniuncta sibi possit 
implere obsequia.  
Ако бродот на било кој бродски заповедник влезе во римското 
пристаниште од кој и да било шпански брег, се преземаат 
мерки на тој брод да му се даде финансиски товар. Ние 
наредуваме,  гореспоменатиот брод, да си замине, без никакво 
друго барање од лицата. Тој не би требало да биде субјект на 
никаков необичен товар и тогаш ќе може многу полесно да ги 
исполни услугите кои му се потребни.  
 
C. Th. 13.5.38  
(Ravenna, 17 септември 414 г.н.е.; упатена до Albinus – 
Praefectus urbi):86 

                                                             
86 Во Византија имало сложена хиерархиска административна, т.е. управна 

структура, кадешто едни од позначајните функции биле следниве: Преторискиот 
префект (Praefectus praetorio); Народен претор (Praetor plebis); Дворски квестор 
(Questor pacis palate); Градски префект – епарх (Praefectus urbis); Магистер, т.е. 
началник на сите служби во престолнината (Magister officiorum); Комит т.е. 
раководител на семејните имоти на императорот (Comes sacrarum largitionum); 
Сакерал т.е. оној кој стоел на чело на финансиската управа и бил задолжен за 
општиот надзор над финансиите (Sacelarii); Големиот Логоријаст т.е. чуварот на 
царското злато; Hortularii итн. Види кај Гоце Наумовски и Димитар Апасиев, „За 
авторството на Historia arcana“ [наобјавен труд], Скопје, 2009. 
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... Si quando navicularius extra modum centesimarum diametrum 
incidisset, intra quinque dies, ex quo portum venerabilis urbis 
esset ingressus, ...quid evenisset detrimenti, inquireret... 
... Aко бродскиот заповедник, било кога, се изложи на трошок 
над мерките кои му се процентуално дозволени, за пет дена 
од времето на неговото влегување во пристаништето на 
почитуваниот град, ... градоначалникот ќе истражи што го 
предизвикало тој недостаток... 
 
C. Th. 14.4.9  
(Ravenna, 26 декември 417 год.; упатена до Palladius – 
Praefectus praetorio): 
Ad excludendas patronorum caudicariorum fraudes et 
portuensium furta mensorum unus e patronis totius consensu 
corporis eligatur, qui per quinquennium custodiam portuensium 
suscipiat conditorum. 
За да се елиминираат навиките на заштитниците на крадците 
и кражбата на структурните мерила на пристаништето, еден 
од заштитниците требало да биде селектиран по пат на 
обична согласност од страна на целиот одбор и требало да ги 
надгледува сите залихи на пристаништето, во период од пет 
години. 
 
C. Th. 14.6.3  
(6 август 365 г.; упатена до Volusianus – Vicarius): 
Hoc autem excepto a Tarracinensis praestationis canone suggera, 
quae vetusto praeberi fari ac Portus usibus more consuevit. 
Освен тоа, би бил направен исклучок од регуларната такса за 
плаќање на Терасина, која е обично воведена во согласност со 
старата употреба, на сметка и за потребите на пристаништето.          
 
C. Th. 14.15.2  
(Reims, 14 јуни 366; упатена до Julianus – Praefectus 
annonae): 
Nautici aput curatorum vel magistratuum acta fateantur 
incorruptas sese species suscepisse eorumque, aput quos 
deponitur ista testatio, praesens aspectus probet nihil in his esse 
vitii. quod eo tempore, quo ad sacrae urbis portum pervenit, 
praefecturam iugiter observare praeceptum est. 
Бродските заповедници би требало да декларираат, во 
записниците на општинските писари, незапленети залихи, и 
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тие лица кои биле подложени на заклетва треба да докажат, 
со свое сопствено сведочење, дека нема недостаток во секоја 
од залихите. На државната служба и е наредено да ја 
набљудува секоја постапка, во време кога залихите ќе 
пристигнат во Светиот град.  
 
C. Th. 14.15.4  
(Milan, 12 April 398; упатена до Flavius Mallius Theodorus – 
Praefectus praetorio): 
Simili autem poena teneantur, qui aliquid ex his horreis cellulisve, 
quae intra urbem romam adque in portu constitutae pistorio iure 
retinentur, sibimet tamquam possessione privata ausi fuerint 
vindicare. 
Освен тоа, на слична казна биле подложувани оние лица кои 
ќе се осмелеле да си присвојат имот за себеси, исто како да го 
имаат во приватен посед, било какви залихи од државните 
складишта или помалите магацини кои биле лоцирани во 
градот Рим и во пристаништето, и кои се ставени под 
контрола на чуварите на храната.     
 
C. Th. 14.19.1  
(Milan, 12 април 398; упатена до Flavius Mallius Theodorus 
– Praefectus praetorio): 
De pretio panis ostiensis. Panem Ostiensem adque fiscalem uno 
nummo distrahi volumus. Sancimus autem, ut nullus per sacrum 
rescribtum audeat pretium ampliare; qui si obtulerit 
supplicationem, duarum librarum auri multa ferietur. 
За [максимирање на] цената на Остијанскиот леб:  
Наша одлука е Остијанскиот и фискалниот леб да биде 
продадаван за еден нумус. Покрај тоа, ние потврдуваме дека 
ниту едно лице, покрај авторитетот на светата царска држава, 
нема да се осмели да ја зголеми цената и ако било кое лице 
поднесе некаква молба до Царот тој ќе биде казнет со парична 
казна од две либри злато.    
 
C. Th. 14.22.1  
(Nish, 8 јуни 364; упатена до Symmachus – Praefectus urbi): 
De saccariis portus romae. Omnia, quaecumque advexerint privati 
ad portum urbis aeternae, per ipsos saccarios vel eos, qui se huic 
corpori permiscere desiderant, magnificentia tua iubeat 
comportari et pro temporum varietate mercedes considerata iusta 
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aestimatione taxari, ita ut, si claruerit aliquem privatum per suos 
adventicias species comportare, quinta pars eius speciei fisco 
lucrativa vindicetur. 
За вратарите на Римското пристаниште:   
Ако обичните жители сакаат да пренесат нешто до 
пристаништето на Вечниот Град, Неговото Височество ќе 
нареди сето тоа да биде транспортирано од страна на самите 
вратари или од страна на неколку луѓе што би се здружиле да 
помогнат. Во споредба со варијациите предизвикани од 
различните сезони,  трговската стока би била проценета 
повнимателно и ако се утврди дека секој обичен граѓанин ги 
транспортира своите залихи за увоз со помош на сопствени 
помагачи, 1/5 од залихите ќе биде додадена на профитот од 
државната сметка.     
 
C. Th. 14.23.1  
(Altinum, 27 март 400; упатена до Messala – Praefectus 
praetorio): 
De patronis horreorum portuensium. Patronos horreorum 
portuensium singulis tantum annis praeesse decernimus omni 
subreptione cessante, ne umquam veteris erogationis ratiocinium 
novis commeatibus inseratur. nec ultra tempus constitutum 
quispiam sibi administrationem horreorum portuensium 
fraudulenter usurpet, nisi prioris anni ratiocinio ante deducto in 
alium annum quasi fidelis iam et idoneus subrogetur. 
За заштитниците на градските складишта на 
пристаништето:  
Ние нагласивме дека заштитниците на градските складишта 
на пристаништето би биле една година во служба на 
администрацијата. Сите тајни престануваат и сите сметки на 
старите исходи на јавните залихи никогаш нема да бидат 
вметнати во сметката на новите залихи. Секој човек кој ќе ја 
узурпира администрацијата на градските складишта на 
пристаништето по истекот на неговата служба, освен ако 
сметката од претходната година била заклучена предвреме и 
тој би бил избран уште една година,тој би бил неверен и 
[поради тоа] одговорен.                                                                       
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C. Th. 15.1.12  
(Nish, 8 јуни 364; упатена до Symmachus): 
Horrea fiscalia apud urbem romam nec non etiam portus in usus 
translata privatos cognovimus. haec ad pristinum....Inferioribus 
horreorum frumenta condantur, quae natura loci et umore 
vitiantur. annonas quoque horreis antiquitus deputatas hos 
redhibere compelles, qui eas in damna publica ausi sunt occupare, 
quarum substantiam enthecae populi romani proficere praecipies. 
sane quos invenies fabricarum destructionis auctores, ad 
reparationem necessario tenebis. 
Ние дознавме дека финансиските складишта на градот Рим и 
на пристаништето биле користени за приватни потреби. 
Треба да се внимава секое складиште да се реновира и да се 
доведе до поранешната состојба. Структурата не треба да 
изобилува со големи катови на секое складиште, бидејќи така 
се расипува природата на местото. Ако било кои лица, на јавна 
штета, се осмелат да ги присвојат залихите на храна кои 
одамна се наоѓаат во складиштата, треба да им се нагласи да 
ги реституираат, и треба да се нагласи дека средствата од 
секоја од залихите треба да оди како бенефиција во благајната 
на Римскиот народ. Секако, треба да им се каже на луѓето кои 
ќе бидат фатени како уништуваат згради, да направат итна 
реставрација.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

109 
 

ГЛАВА ЧЕТВРТА 
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CORPVS IVRIS CIVILIS 
ЗА КОНТРОВЕРЗИТЕ ПРИ СОЗДАВАЊЕТО  
НА ЈУСТИНИЈАНОВАТА КОДИФИКАЦИЈА 

 
 

 

1. За целите на Јустинијановата кодификација 
 

Историјата, пред да стори што било 
друго, мора да направи една темелна 
чистка – со цел да ги отстрани сите оние 
измислици кои, и покрај тоа што се 
стремат да бидат „историја“, не се 
ништо повеќе од најобични импровизации. 

 Theodor Mommsen (1817–1903) 
 
Фоербах (Ludwig Feuerbach / 1804–1872) знаел да каже дека во 

целокупната европска историја постојат три книги кои никогаш не 
смеат да се турнат во заборав: христијанската Biblia, Јустинијановиот 
Corpus Iuris Civilis и Марксовиот Das Kapital, бидејќи токму од нив 
„најмногу се храни човештвото“. Можеби затоа и секој обид за критика 
кон овие колосални дела, макар и да претендира да го носи епитетот 
„научен“, треба да се пишува со рака која трепери. А токму намерата на 
овој дел е преку еден историско-компаративен и логичко-телеолошки 
пристап, да го истражи досега запоставеното прашање: Како е можно, за 
толку кратко време (околу шест години) да се создаде едно вакво 
грандиозно правно дело кое е скоро трипати поголемо од Светото писмо, 
т.е. од Стариот и Новиот завет заедно? Нашата цел е скромно и 
непретенциозно, само да додадеме длабочина на она што досега беше 
разочарувачки плитка дебата за начинот и за приликите во кои, 
всушност, настанала прочуената Јустинијанова кодификација (VI век). 
Притоа, главната линија на аргументација е дека правниците, што тогаш 
биле повикани да го одработат ова кодификаторско дело, се потпирале 
на солидна граѓа од веќе претходно создадени законици и правни збирки 
кои, пак, биле користени при правната едукација во високите правни 
школи коишто постоеле низ тогашниот источен дел на Империјата. 
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„Великиот император и триумфатор“ Јустинијан I имаше две 
инкомпатибилни цели во својата правна мисија: прво, тој сакаше да го 
зачува најдоброто од римската класична правна литература и, второ, да 
го реформира и прикаже правото на неговото „славно време“. Но, 
обидувајќи се да ги постигне двете цели истовремено тој, за жал, не успеа 
да оствари ниту една од нив во целост, а овој неуспех само е понагласен 
со брзоплетоста со која работата експресно била завршена и 
публикувана. Па така, настојувајќи да ја зачува величественоста на 
минатото Јустинијан не успеа да создаде практична кодификација која би 
можела широко да ја користат неговите поданици; а, пак, настојувајќи да 
го прикаже правото на неговото време, тој го измени токму она што 
сакаше да го сочува. Можеби затоа најобемниот дел од кодификацијата, 
Дигеститe, набргу по нивното официјално влегување во сила, се 
напуштени и заборавени сѐ до нивното повторно откривање во темниот 
среден век, кога на Запад ќе продолжи познатиот процес на рецепција на 
римското правно наследство во тогашните недоволно развиени евро-
континентални правни системи. 

 

Имено, во историјата на државата и правото, како научно подрачје 
– а особено меѓу правните романисти и византолози – сè уште се водат не 
само терминолошки туку и суштински расправи 
околу неразјаснетото прашање: Дали делото на 
Јустинијан Први Велики (Iustinianus Primus Maximus 
/ 482–565), кое дури десет векови подоцна ќе стане 
општопознато како Corpus Iuris Civilis, претставува 
кодификација,  компилација или, пак, може да 
стане збор само за негова своевремена легислатива, 
односно, за објективно важечко право во тогашното 
Источно Римско [Ромејско / Византиско] Царство? 
Поради многуте и важни разлики меѓу 
Јустинијановиот потфат и модерните правни 
кодификации, некои автори – како, на пример, стариот холандски 
професор по римско право од Универзитетот во Амстердам Ханс Анкум 
(Hans Ankum) – свесно го одбегнуваат зборот „кодификација“ и го 
употребуваат компромисниот термин Јустинијаново законодавство. 

 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

113 
 

Уште на самиот почеток треба да напоменеме дека досегашните 
истражувања кај нас, прво, се многу ретки, а второ, главно се проткаени со 
панегиричен тон преку кој се воспеваат ликот и делото на 
„Божествениот Јустинијан“. Од друга страна, пак, критичките пристапи 
околу тоа како било можно да се создаде едно такво колосално правно 
дело за толку кратко време речиси и да ги нема. И бидејќи ние не сакаме 
да бидеме жртва на она што Кестлер (Arthur Koestler / 1905–1983) го 
нарекува „Тhe Law of Diminishing Returns или Закон за смалување на 
аршините при навраќање кон минатото“, во продолжение ќе се обидеме 
да фрлиме едно поинакво светло на самиот процес на создавање на 
Јустинијановата кодификација, со посебен осврт на настанувањето на 
нејзиниот најобемен и круцијален дел познат како Дигести. 

 
 

2. За работата на византиските правници врз  
        Кодификацијата  

 
[Историчарот] …ne quid falsi dicere audeat, 
ne quid vera non audeat – ниту смее да 
каже нешто лажно, ниту, пак, да 
премолчи нешто верно. 

Marcus Tullius Cicero (I век пр. Хр.) 
 

Обемната работа врз кодификацијата на Јустинијан, всушност, е 
реализирана со помошта на тогашните образовани правници-
кодификатори (јуристи, компилатори, интерполатори) кои паралелно се 
занимаваа како со практична, така и со теоретска работа. При оваа 
макотрпна задача Јустинијан се потпра главно на двете најдобри Високи 
правни школи во тоа време: онаа во Константинопол (Constantinopolis), 
денешна Турција, и онаа во Бејрут (Berytos), денешен Либан.87 Собраните 
правници беа предводени од учениот Трибонијан (Тribonianus / ок. 475–

                                                             
87 Покрај овие, постоела и Правна школа во Александрија (Alexandria или на 

арапски Искандерија) – денешен Египет. Види и: Gábor Hamza and András Földi, 
“Justinian’s Codification and its Subsequent fate”, Proceedings of the International 
Symposium ‘Contemporary Law, Legal Science and the Iustinian’s Codification’, Vol. 1, 
Skopje, University “Ss. Cyril and Methodiuos”, Faculty of Law “Iustinianus Primus”, 
2004, 461. 
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547) кој имал продлабочено знаење за римското право и практично бил 
духовен татко, односно, главен и вистински творец и редактор на 
Кодификацијата.88 

 

Но, ненадминливиот јуристички споменик или оваа своевидна 
„правна фреска“ (monumentum iuris), како што го нарекуваат некои 
историчари на правото, не беше подигнат само од еден човек, туку од 
кодификациона комисија чија цел, според зборовите на самиот 
Јустинијан, беше да создаде едно живо и „разговетно право“ (iuris 
enusleati). Но, за волја на вистината, de facto станува збор за повеќе 
Јустинијанови комисии со различен број членови и со различен 
персонален состав кои работеле во различни временски интервали, 
односно, етапно, сукцесивно и независно една од друга, создавајќи ги на 
тој начин, еден по еден, четирите засебни делови од кои е составена 
големата Кодификација:  

1) Десетчлената комисија – Јустинијан Први набрзо по 
официјалното стапување на власт, односно, во февруари 528 год., дава 
налог да се формира првата комисија која требало да ги кодифицира 

дотогаш донесените царски конституции 
(constitutiones principum). Основната коми-
сиска цел била да се направи збирка на сите 
императорски одлуки (constitutio haec quae 
necessario), т.е. примарно да се позанимава 
со она што се нарекувало „императорско 
право“. Во оваа десетчлена комисија члену-
ваа и еминентните правници од калибарот 
на Трибонијан, идниот раководител на ком-
пилацијата, како и Теофил (Theophilus кој 
некаде погрешно се преведува и како 
Теодофил), познатиот професор на Цари-

                                                             
88 За пикантериите од неговиот живот најмногу дознаваме преку пишувањата 

на личниот секретар на Јустинијан и истовремено, царски историчар Прокопиј 
(Procopius / VI век), пред сè, во неговото контроверзно дело Anecdota. Види:  
Прокопиј Кесариски, Тајната историја, Скопје, Ѓурѓа, 2007 – особено главите XIII 
и XX. 
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градската правна школа. За жал, создаденото дело, кое е резултат на 
работата на оваа прва комисија, не е сочувано. 

2) Шеснаесетчлената комисија – таа, всушност, работеше на 
создавањето на капиталното дело познато како Дигести. Нејзините 
членови главно се избрани од страна на раководителот Трибонијан и се 
состоеше од 16 „разборити мажи“ бидејќи, според зборовите на царот 
Јустинијан, „само слободни луѓе можат да ја градат меморијата на 
историјата“.89 Од нив, дури единаесетмина беа правници-практичари, т.е. 
адвокати (advocates); четворица беа угледни професори (antecessores) со 
најголема репутација: двајца доктори по право (iuris doctorеs) од Високата 
правна школа во Константинопол, меѓу кои беше и споменатиот Теофил, 
и двајца од Правната школа во Бејрут: Доротеј (Dorotheius) и Анатолиј 
(Аnatholius); а само еден, и тоа раководителот Трибонијан, беше висок 
државен службеник, кој веќе од 529-та е именуван за Мagister sacri 
palati.90 

3) Тричлената комисија – оваа стручна комисија на „светото 
[правно] тројство“ е, всушност, онаа која гo создаде делот од 
Кодификацијата познат како Институции. Таа е назначена од страна на 
самиот Јустинијан уште за време на подготовката на Дигестите, со т.н. 
Constitutio Omnem. И повторно, на нејзино чело стои Трибонијан, а 
останатите двајца членови беа угледните и веќе споменати професори по 
право Теофил и Доротеј. 

4) Четиричлената комисија – оваа комисија работи на издавањето 
на вториот Јустинијанов кодекс, познат како Codex Repetitio Praelactionis, 
што во буквален превод значи: „Кодексот прифатен по второто читање“ 
или „Кодексот усвоен по повторното разгледување“. Делото создадено од 
страна на оваа комисија, за наша среќа, е сочувано до ден денес. 

                                                             
89 Јordan Plevneš, Юстиниан Первый (драматический монолог), Skopje, Prosvetno 

delo AD, 2006, 99. 
90 Но, во стручната литература, ова прашање сѐ уште не е разјаснето бидејќи се 

среќаваат и други цифри околу бројниот состав на оваа комисија: некаде 
фигурира бројката од 15, а некаде 17 членови. Исто така, има и различни теории 
околу бројниот сооднос: постојат мислења (на пр. Хамза и Фелди) дека во 
комисискиот состав биле вклучени и познати судии од Високите судови, како и 
т.н. Comes sacrarum largitionum кои управувале со „личните добра и имоти на 
Императорот“ (Res privatа), како и со неговото „наследство“ (Patrimonium). 
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3. За структурата на Kодификацијата 

 
ΟΝΗ ΘΥΤΕΟΝ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΓΡΑΦΩΝ ΕΤΣΙ 

Оној што има намера да пишува историја, должен е  
да ѝ принесува жртва само на вистината. 

Lucian (II век) 
 

Според германскиот философ на 
правото Дулкејт (Gerhard Dulckeit / 1904–
1954), деловите на Кодификацијата на 
царот Јустинијан биле создавани по 
следниов хронолошки редослед:  Codex I е 
создаден во периодот од 528 до 529 
година; Дигестите се создавани од 530 до 
533 год.; потоа следуваат Институциите 
кои се создадени во 533-та; па Codex II во 
534 и, конечно, Новелите се собирани од 
535, па сѐ до 555-та година.91 Значи, она 
што ние го знаеме како „Јустинијанова 
кодификација“, всушност, е систематски 
создавана компилација низ повеќе етапи, 
па согласно на тоа, таа се состои од четири 
[а не од пет] составни делови кои 
опстојуваат и како посебни, самостојни 
целини.92 Во продолжение ќе кажеме збор-
два за секој дел поединечно, но оправдано најмногу ќе се задржиме на 
контроверзите при создавањето на Јустинијановите Дигести, како 
најважен и најобемен дел на Кодификацијата. 

  
 

                                                             
91 Цит. сп. Гоце Наумовски, „Концептот на Societas во Јустинијановото 

законодавство“, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум ‘Современото 
право, правната наука и Јустинијановата кодификација’, том I, Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“, 2004, 
516. 

92 Пухан и Поленак-Аќимовска, op. cit., 63. 
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а) Codex 
 

Најчесто, при споменувањето на Кодексот на Јустинијан доаѓа до 
забуни поради тоа што се заборава дека, всушност, постоеле два 
Јустинијанови кодекса: едниот издаден во април 529, чиј текст, за жал, е 
изгубен и не ни е познат; а другиот донесен во декември 534 и чиј текст е 
зачуван:  

1) Novus Codex Iustinianus, кој подоцна е познат и како Codex Vetus 
(Стариот законик) или накратко Codex I, всушност, е почетокот на 
императорското кодификаторско дело кое интензивно ќе продолжи и во 
наредните години од Јустинијановото владеење. За овој „Прв кодекс“ се 
знае само дека по повод неговата изработка, како пробен дел од својата 
идна планирана кодификација, Јустинијан, во Constitutio Summa rei 
publicae, вели:  

Најјаката заштита на државата потекнува од две 
работи: од оружјето и од донесените закони, кои потоа, 
снабдени со својата сила, овозможуваат среќниот римски 
род да им се наметне на сите народи и со сите [нив] да 
владее, како во минатите времиња така, со помош на 
Божјата милост, и во иднина – засекогаш! А што се 
однесува до двете, тие секогаш едното со помош на 
другото нека јакнат, така што војната во целина да биде 
уредена со закони, а самите закони да бидат чувани со 
заштита на оружјето.93 

 

Всушност, Кодексот е збирка исклучиво на царски конституции, 
односно, приказ на позитивноправниот поредок на доцноримскиот leges, 
и тој го замени дотогаш важечкиот и мошне респектабилен Теодосиев 
кодекс (Codex Theodosianus / 438 год.) кој претходно важеше скоро еден 
век. Првиот Јустинијанов кодекс е изработен од Десетчлената комисија, и 
тоа само за една година (!?), што е несфатливо кусо време за ваква 
сложена и деликатна работа. Токму овој факт нѐ наведува на заклучокот 
дека членовите на Десетчлената [прва] комисија искористиле некои од 

                                                             
93 Summa rei publicae tuitio de stripe duarum rerum, armorum atque legum veniens 

vimque suam exinde muniens felix Romanorum genus omnibus anteponi nationibus 
omnibus dominari tam praeteritis effecit temporibus quam deo propitio in aeterum 
efficient. Istorum etenim alterum alterius auxilio simper viguit, et tam militaris res 
legibus in tuto collocata est, quam ipsae leges armorum praesidio servante sunt. 
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веќе постоечките, претходно создадени кодекси. Но, овој Прв кодекс на 
Јустинијан немаше долг век на важење бидејќи само по петгодишна 
примена, во 534 год., ќе биде заменет со новодонесениот Втор кодекс.  

 

2) Codex Repetitae Praelactionis или скратено наречен и Codex 
Iustinianus, односно, само Codex II, e прогласен со Constitutio Cordi nobis и, 
всушност, е преработено и пречистено издание на првичниот „пробен“ 
Кодекс. Вториов кодекс е донесен под директно влијание на Трибонијан, 
откако претходно пропаѓа обидот со познатите т.н. Педесет одлуки 
(Quinquaginta decisiones) да се решат несогласувањата и противречностите 
кои постоеле меѓу Дигестите и Институциите, од една, и Novus Codex 
Iustinianus, од друга страна.94 Овој Втор кодекс беше компилиран од 
Четворочлената комисија, а по својата големина е колку една половина од 
Дигестите. Среден е по хронолошки редослед, како и според предметната 
материја на декретите (decreta) и опфаќа над 4.652 царски укази, т.е. 
конституции, од кои само 150 се на грчки јазик.95 Со исклучок на 
Јустинијановите одлуки, сите поранешни декрети биле темелно 
повторно напишани и скратени од страна на компилаторите преку 
методот на интерполација [в. подолу].  

 
б) Digesta  
 

Вториот и најобемен дел од Јустинијановата кодификација се 
нарекува Digesta (Дигести) или Pandecta (Пандекти). Грчкиот назив 
Pandektae, всушност, е кованица од зборовите pan dechesthai = „сè да се 
опфати“. Дигестите се објавени на 16 декември 533 год., а влегле во сила 
четиринаесет дена подоцна, на 30 декември 533 год. Тие имаат општ, 
енциклопедиски карактер, односно, претставуваат еден голем правен 
билтен sui generis. Од аспект на структурата,  поделени се на седум 
делови (pars) и содржат вкупно 50 книги (libri), кои се независни од 

                                                             
94 Но, и за овие „50 решенија“, кои не се зачувани и се сметаат за загубени, нема 

единствен став во науката: на пример, професорите Хамза и Фелди од 
Универзитетот „Етвеш Лоранд“ од Будимпешта (Унгарија) сметаат дека тие биле 
одделно издадени во официјална збирка, во 531, и биле зборник на декрети кои 
се однесувале на подготовка на робусниот материјал на Дигестите. В. кај Gábor 
Hamza and András Földi, op. cit., 463. 

95 G. Hamza and A. Földi, op. cit., 465. 
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деловите и во кои се обработени сите прашања од областа на јавното и 
приватното право. Понатаму книгите се делат на наслови (titulus) – освен 
три, кои содржат само по еден титулус. Одделни титулуси се поделени на 
извадоци или фрагменти (fragmentum), притоа со педантно означување 
на името на авторот и делото од кое е земен конкретниот фрагмент.96 Во 
средниот век, правниците ги нарекоа овие фрагменти leges и ги поделија 
во натамошни единици наречени параграфи (paragraphos). Но, често, 
фрагментите се состојат и само од една единствена реченица, а 
подолгите може да бидат составени од „вовед“ (principium) и натамошни 
параграфи означувани со добропознатиот симбол §. Материјалот на 
Дигестите примарно служел за образовни цели, така што не одговара за 
тематско средување на материјата. На пример, некои делови (VI и VII) 
воопшто немаат ниту посебни наслови.  

Затоа, за полесно снаоѓање во ова море од прописи е 
стандардизиран и општоприфатен еден вообичаен начин на цитирање на 
Дигестите – постапка која стручно е позната под името инскрипција. На 
пример, кратенката D. 50, 17, 110, 4 означува: Digesta, книга 50, титулус 
17, фрагмент 110, параграф 4. Токму овој систем на работа овозможи 
подоцна да се изврши реконструкција на многу дела на класичните 
правници (iurisprudentes), како и на едиктите на магистрите-претори 
(praetores). Со оглед на начинот на работа, овој огромен дел на 
Jустинијановата кодификација посебно е значаен и за изучување на 
историјата на целиот римски правен поредок – па затоа, заедно со Светото 
писмо, Дигестите беа и останаа еден од носечките столбови на кои почива 
европското културно наследство.  

Опфатот на материјалот кој е собран – гледано и од тогашна, но и 
од денешна перспектива – едноставно е огромен. Имено, само работната 
верзија на овој – по сите критериуми – преобемен правен материјал 
содржеше околу три милиони редови текст! Тие, потоа, во фазата на 
редигирање, биле редуцирани на „само“ 150.000 редови – но, и овој опус 
                                                             

96 Токму овој факт му овозможил на германскиот правен историчар со еврејско 
потекло Ото Ленел (Otto Lenel / 1849–1935) да ги обнови изгубените дела на 
римските правници. Затоа, неговото познато двотомно дело Palingenesia iuris 
civilis (1887-1889), кое ги става фрагментите во нивниот посреден контекст, 
претставува суштинско средство за анализа на „изворите на правото“ (fontes 
iuris). Наведено кај Hamza & Földi, op. cit., 464. 
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претставува труд кој е еден и пол пати поголем од целата Библија. 
Најголем дел од трудот (дури 95%) е земен од автори кои твореле во 
периодот меѓу 100 и 250 год. по Христа, и тоа, главно од делата на 
легендарните петмина големи јуриспруденти кои го сочинувале т.н. 
„Сенат на мртвите правници“, а кои произлегувале од познатиот Закон за 
цитирањето (Lex citationis / 426). Тоа беа познатите правници: Папинијан 
(Aemilius Papinianus) на чии цитати отпаѓа 1/8 од Дигестите; Улпијан 
(Domitius Ulianus) од чии дела е преземена рекордна 1/3 од Дигестите; 
Паул (Iulius Paulus) од кого доаѓа 1/6 од целокупниот материјал; потоа Гај 
(Gaius) и, на крајот, Модестијан (Herrenius Modestinus). Но притоа, како 
што може да се види и од собраните фрагменти, Шеснаесетчлената 
комисија не се приклонила само кон „позајмување“ на учењата на овие 
пет правни авторитети (iuris auctoritatis) туку таа дополнително ги 
разгледувала и делата на сите правници кои го имале царското 
овластување да даваат правни одговори (ius respondendi), како и на 
неколку други видни iurisconsulti – тргнувајќи од најстариот цитиран 
автор Скајвола (Q. Mucius Scaevola / ум. 82 год. пр.н.е.), па сè до двајца, 
инаку непознати римски правници кои, најверојатно, твореле во IV век, 
од кои едниот е посткласичниот правник Аркадиј (Arcadius Charisius).97  

 
в) Institutiones  
 

Паралелно со објавувањето на Дигестите е објавен и официјален 
правен учебник, односно, „прирачник“ по Римско право, наречен 
Institutiones (Институции). За Институциите се знае дека се напишани 
истата година кога се публикувани и Дигестите. Разликата е во тоа што 
тие [Институциите] се соствени од Тричлената, а нe од Шеснаесетчлената 
комисија. По повод нивната изработка, во воведот, поточно во Consitutio 
Imperatoriаm maiestatem, Јустинијан буквално вели: 

Императорското величество треба да е украсено не само 
со оружје туку [истото треба] да биде вооружено и со 
закони за да и во едно и во друго време, и во војна и во мир, 

                                                             
97 Magdolna Sič, „Оdnos Iusa i Legesa od Justinijana do danas“, Зборник на трудови 

од меѓународниот симпозиум ‘Современото право, правната наука и 
Јустинијановата кодификација’, том I, Скопје, УКИМ, Правен факултет 
„Јустинијан Први“, 2004, 367. 



 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
 

121 
 

би можело правилно да владее и за да римскиот принцепс 
би излегол како победник не само во битките со 
непријателот туку и на патот на правото – прогонувајќи 
ја неправедноста на измамниците. За да стане како 
најверен чувар на првото, така и триумфатор над 
победените непријатели.98 

 

Овие Јустинијанови Институции, всушност, претставуваат кратка 
правна скрипта за студенти кој има уводен карактер, а беше наменета за 
„младината желна за изучување на законите“ (cupida legum iuventus). Тие 
првенствено имале педагошки цели, да ги едуцираат младите почетници 
па, оттука, можеме да заклучиме дека за овој Јустинијанов проект како 
нацрт-учебник послужил Гајевиот т.н. институционален модел, со 
неговата прочуена и до ден денес релевантна трипартитна поделба на 
„сето право со кое се служиме“: Ius quod ad personas pertinent (лично 
право); Ius quod ad res pertinent (имотно право) и Ius quod ad actionеs 
pertinent (процесно право).99 

 
г) Novellae 
 

Новелите (Novellae од лат. novus = „нов“) уште се познати во 
правната повест и како Novellae leges или, пак, Novellae constitutiones – 
Новите закони, Новите конституции или, накратко, само „Новели“. Тие се 
последната збирка која е изработена на крајот од Кодификацијата, по 
веќе завршената работа врз Дигестите, Институциите и Кодексот. 
Новелите се правен зборник на одлуките донесени како плод на 
законодавната дејност на Јустинијан. Во поглед на временскиот период 
кој го покриваат, некои автори го наведуваат периодот 535–557 год. и 
споменуваат само 134 новели;100 други го наведуваат временскиот 

                                                             
98 Imperatoriаm maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet 

esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte posit gubernari et 
princeps Romanus victor existat non sloum in hostilibus proeliis, sed etiam per 
legitimos tramites calumniantum iniquitates expellens. Et fiat tam iuris religiosissimus 
quam victis hostibus triumphator. 

99 Gai, Inst., 1, 8. 
100 На пример: Ана Шукарова, „Јустинијана Прима според Кодексот на 

Јустинијан“, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум ‘Современото 
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распон 534–565 год. и споменуваат околу 168 новели; а трети, пак, велат 
дека во нив имало и конституции кои биле издадени дури и по 
Јустинијановата смрт (565). За разлика од останатите делови на 
Кодификацијата, најголем број од Новелите се на грчки јазик, дел се на 
латински, а дел од нив се „двојазични“ (и на грчки и на латински). Тоа е 
систематизирано дело, собирано претежно од приватни лица, односно, 
збирка на низа посебни закони донесувани за мноштво различни 
предмети кои ги опфаќаат речиси сите области на динамичниот правен 
живот.101  
 
 

4. За „скратената постапка“ при носењето на Дигестите  
 

Историчарот, спротивно од поетот, 
треба да се стреми кон вистината –  

а не кон убавината. 
Procopius (VI век)  

 
Во поглед на ферментацијата на самата идеја за создавање едно 

вакво правно дело какво што се Дигестите, вреди да се напомене дека 
само една година по создавањето на споменатиот прв Novus Codex 
Iustinianus, најверојатно под влијание на комисискиот раководител 
Трибонијан, решено е да се пристапи кон изработка и на нови зборници. 
Ова првенствено поради тоа да се земат предвид највредните делови од 
римското право – почнувајќи од најстариот легендарен Закон на 12 
таблици (Lex XII tabularum / 450 год. пр.н.е.), па сè до изворите на правото 
во посткласичниот Рим. Значи идејата-водилка била да се опфати т.н. 
„старо [правничко] право“, односно, конфузниот и паралелно важечки 
поредок на римскиот Ius.102 Па така, била формирана и споменатата 
Шеснаесетчлена комисија која ги изработила Дигестите, најобемниот и, 
воедно, најзначаен дел на Кодификацијата, односно, нејзината централна 
тополошка димензија, која претставува антологија на извадоци главно од 
познатите јуриспруденти. По повод изработката на оваа колосална 
                                                                                                                                                            
право, правната наука и Јустинијановата кодификација’, том I, Скопје, УКИМ, 
Правен факултет „Јустинијан Први“, 2004, 481. 

101 Бери Николас, Вовед во Римско право, Скопје, Просветно дело, 2009, 42–43. 
102 Види и кај Malenica, op. cit. 
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правна збирка дури и од денешен аспект, самиот Јустинијан, во Constitutio 
Deo auctore, вели:  

Бидејќи меѓу сите нешта не може да се пронајде ништо 
што е вредно за толкаво внимание како што е владеењето 
на законите, кое и божествените и човековите работи 
добро ги доведува во ред и ја отстранува секоја неправда – 
се свртуваме сега кон сето она пренесување на законите, 
кое тече од основањето на градот Рим и од Ромуловите 
времиња.103 

 

Што се однесува до самиот процес на создавање на Дигестите, 
првичниот план и проценка биле дека на овие правници би им требал 
временски период од околу една деценија за пронаоѓање, 
препрочитување и редактирање на старата граѓа од целата класична 
правна литература. Но, сепак, изненадува тоа што истиот овој обемен 
труд бил завршен за само три години!? Имено, податоците ни говорат 
дека Комисијата неуморно работела од 530 до 533 год. и за ова релативно 
кратко време успеала да прочешла околу 2.000 правни книги составени 
од страна на 39 правни автори. Нив главно ги пронашле во личната 
Трибонијанова библиотека, а ги позајмиле и од своите приватни 
колекции, како и од државните архиви. Зачудува податокот на 
оксфордскиот професор Бери Николас (Berry Nicholas) дека солиден дел 
од овие цитирани книги тогаш биле напознати дури и за најучените луѓе 
од тоа време.104 

Самиот Јустинијан го нарекува ова „најголем, речиси невозможен 
потфат“. Но, тука мора да го нотираме фактот дека овој тригодишен 
период, сепак, е мошне кус временски интервал за создавање на едно 
вакво епохално дело – што сè уште е своевидна мистерија за која се 
даваат различни можни сценарија како нејзина солуција. Ова неизбежно 
нè упатува на заклучокот дека членовите на Kомисијата се служеа со веќе 
половично подготвен терен за кодификација, и тоа, најверојатно во 
лицето на претходните, приватни и јавни, кодификаторски дела кои се 

                                                             
103 Const. Deo actore (1):  Cum itaque nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur 

quam legume auctoritas, quae et divinas et humanas res bene dispopnit et omnem 
iniquitatem expellit, repperimus autem omnem legum tramitem, qui ab urbe Roma 
condita descendit temporibus. 

104 Бери Николас, op. cit., 41. 
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користеле при изведувањето на наставата на правните факултети во 
Константинопол, Бејрут и Александрија: Codex Gregorianus (III век), Codex 
Hermogenianus (III–IV век) и Codex Theodosianus (V век).105 

 

Затоа, во правно-историската наука постојат различни автори кои 
имаат спротивставени мислења, хипотези и теории за тоа како правната 
Комисија на Јустинијан успеала за толку кратко време да го создаде овој 
правен монумент: 

а) Луцидниот истражувач Блум (Friederich Bluhme / XIX век), кој е 
основоположник на т.н. Massentheorie, верува дека правниците-
кодификатори ги поделиле сите извадоци на три основни, плус една 
дополнителна група, кои тој ги нарекува „маси“ (Sabinus–, Papinian–, 
Edicta– и Додатоци–). Тој уште тврди дека на нив одделно работеле 
соодветни [пот]комитети, под финална супервизија на Трибонијан. Во 
1818 год. овој млад Германец, со помош на оваа теорија, го откри 
вистинскиот редослед на цитатите користени во Дигестите, и тоа, преку 
проучување на нивните посвети. Тој аргументирано докажа дека 
постоеле три главни „групации“ на трудови и една помошна; исто така, 
успеа да докаже дека иако редоследот на групациите е различен и 
варира, внатре во секоја групација тој најчесто е ист! Од ова тој заклучил 
дека творците-составувачи биле поделени на три подгрупи, секоја од нив 
задолжена за изготвување извадоци од една „маса“, а дека целиот состав 
на Шеснаесетчлената комисија се состанал само еднаш, и тоа, за 
потребите на издавањето на целината. На крајот – оценува тој – целата 
работа била многу слабо сработена. На ова гледиште се надоврзува и 
рускиот професор на МГУ „Ломоносов“, Иван Борисович Новицки (И. Б. 
Новицкий / 1948), кој наведува дека сиот материјал собран во Дигестите, 
всушност, се состои од три големи групи: Libri ad Sabinum – дела на 

                                                             
105 Codex Gregorianus е неофицијална, приватна збирка на царски конституции 

кои биле донесувани од владеењето на Адријан до она на Диоклецијан. 
Составена е околу 291 година, а наречена по нејзиниот творец Грегориј. Codex 
Hermogenianus, исто така, е приватна збирка на императорски одлуки, донесена 
293–294 год., која го добива името по нејзиниот творец Хермоген (за кој не се 
знае дали бил правникот Hermogenianus). За разлика од нив, Codex Theodosianus e 
официјална предјустинијанова кодификација на римскиот leges, донесен за 
време на Теодосиј II и Валентијан III – како збирка на царски конституции на т.н. 
„христијански цареви“ (од Константин Велики до Теодосиј II). 
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класиците јуриспруденти кои содржат коментари на граѓанското право; 
Libri ad edictum – дела на класиците посветени на преторските едикти; и 
Libri ad Papinianum, плус трудови на некои други правници – кои 
содржински не можат да се класифицираат во претходните две групи.106 

б) Други автори –на пример Хофман (F. Hofman), Петерс (H. Peters) и 
Руис (V. Arangio Ruiz) – претпоставуваат дека морало да постојат некакви 
т.н. Преддигести (Praedigesta) како иницијален [прото]текст, кои биле 
само повторно напишани и козметички дотерани од страна на 
компилаторите.  

в) Трети автори, пак, како Диозди (G. Diósdi) и Оноре (А. Honoré), 
опстојуваат на ставот дека колку и да била тешка, сепак, оваа задача не 
била „невозможна мисија“ – притоа не заборавајќи да потсетат дека 
сигурно и претходно постоеле одредени збирки, создадени првенствено 
за образовни потреби, кои содржеле алузии на други извори од 
соодветниот период.107 

 

Веќе изработените Дигести добиваат сила на закон, а како 
официјална потврда на нивната финална верзија Јустинијан 
законодавецот, во Constitutio Tanta, самоуверено вели: 

Наредуваме нашите закони, кои ги внесовме во оваа правна 
збирка, т.е. во Институциите или Основите, како и во 
Дигестите или Пандектите, да стапат во сила во времето 
на нашиот трет, мошне среќен конзулат – во сегашната 
дванаесетта индукција, на третиот ден пред јануарските 
календи и засекогаш, во иднина, да важат и со еднаква 
вредност како и нашите конституции да бидат користени 
од судовите во сите спорови.108 

 

Но, бидејќи оригиналните автентични текстови кои служеле како 
подлога биле пишувани во временски распон од три и пол века и станале 

                                                             
106 Иван Борисович Новицкий, Римское право – Учебник, Москва, Wolters Kluwer, 

2009, 35. 
107 Hamza & Földi, op. cit., 463. 
108 Const. Тanta (3, 23): Leges autem nostras, que in his condicibus, id est 

Institutionium seu Elementorum et Digestorum vel Pandectarum posuimus, suum 
optinere robur ex tertio nostro felicissimo sancimus consulate, praesentis duodecimae 
indictionis tertio calendas Ianuarias, in omne aevum validituras et una cum nostris 
constitutionibus pollentes et suum vigorem in iudiciis ostendentes in omnibus causis. 
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доста конфузни и противречни, императорската наредба ги упати и 
советува составувачите-компилатори да ги одбегнуваат повторувањата и 
контрадикциите. Дотолку повеќе, таа ним им даде и дискрециони 
надлежности: ги овласти дури и да ги променат изворните цитати, ако 
сметаат дека тоа е неопходно и потребно, сѐ со цел да ги отстранат 
застарените правила. Самиот Јустинијан изјавува дека „човекот кој го 
поправа она што несовршено е направено, заслужува поголема почест од 
вистинскиот автор“. Оваа [не]благородна дејност на компилаторите 
резултира со контроверзната т.н. постапка на интерполација (од 
латинскиот глагол interpolare = „променува“). Колку за илустрација на 
кажаното, во Јустинијановите Дигести постои еден фрагмент (D. 1. 7. 2) за 
кој е наведено дека е извлечен од првата книга на Гајевите Институции. 
Во него се вели дека „начинот на посинување е преку издавање наредба 
од страна на принцепсот“ (principis auctoritate). Но, за наша среќа, 
оригиналните Институции на Гај допреле до нас бидејќи во 1816 год. тие 
се пронајдени во библиотеката во Верона од страна на класичниот 
историчар Нибур (Niebuhr). А таму [1. 98], всушност, се вели дека 
„начинот на посинување е преку издавање наредба од страна на народот“ 
(populi auctoritate)!? Оттука, не е тешко да се забележи дека 
интерполаторите, едноставно, зборот „народ“ го замениле со зборот 
„принцепс“ бидејќи во VI век, власта на римските народни собранија веќе 
беше целосно замрена и пренесена во рацете на царот.109 

 

Ете затоа Јустинијановата Кодификација не претставува само 
прост механички збир на класичното римско право туку и право кое е 
сообразено со новите општествени прилики кои тогаш постоеле. Но, 
лошата страна на оваа методолошка операција е тоа што собирачите не 
само што не успеале да ги отстранат контрадикторностите во 
оригиналните текстови туку тие додале и нови слабости на начин што, 
определени текстови приспособиле на новонастанатата ситуација; а 
други, пак, ги оставиле неизменети и несоодветни. Исто така, и покрај 
сета внимателност на професорите, ним им се провлекле и одредени 
„грешки“, односно, технички пропусти бидејќи во конечниот текст 
постојат и т.н. leges geminatae – повторени извадоци кои се вклучени по 

                                                             
109 Така и И. Б. Новицкий, op. cit., 34–35. 
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двапати во текстот; како и leges fugivatae – измешани извадоци кои не 
фигурираат под соодветниот наслов.110  

А и покрај овие инклинации, Паксли (David Pugsley / XX век), еден 
од најеминентните проучувачи на компилаторската дејност на 
Јустинијан, вели: „Дигестите се… подвиг без преседан кој останува 
недостижен [дури] и од денешен аспект“.111 Ова, пак, е резултат 
првенствено на извонредниот тренинг на римските правници што го 
добиваа во т.н. процес на преродба на класичното учење, кој се одвиваше 
на прочуените правни факултети, т.е. високите правни школи во 
Византија. Сепак, во крајна линија, ако сакаме да останеме објективни, 
мора да потенцираме дека многу векови подоцна, на многу врвни правни 
умови им требаа огромно трпение, време и труд да ги лоцираат и 
отклонат споменативе „добронамерни“ спротивставености произлезени 
од перото на правниците-кодификатори, кои сите редум пловеа под 
Јустинијаново знаме.112  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
110 Hamza & Földi, op. cit., 463. 
111 Во трудот “Justinian’s Digest and the Compilers“, Connecticut Journal of 

International Law, Faculty of Law, University of Exeter, 1995. 
112 Види и кај Николас, op. cit., 43.  
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видни наши професори и академици; како и над 50 статии, односно, научни и 
стручни трудови, поглавја, прикази на книги, истражувачки студии и есеи. 
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англиски јазик.  

Бил правен консултант на неколку организации и граѓански 
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електронски медиуми. 

Контакт: dimitar.apasiev@ugd.edu.mk 
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