
- 141 -

УДК 340.15(38)
DOI: https://doi.org/10.22182/pr.5842018.8
Прегледни рад

Ивана Л. Вркатић
Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић,  

Универзитет Унион

КОНТРОЛА МАГИСТРАТА У АТИНСКОМ 
ПОЛИСУ

Сажетак
У атинском полису дужност магистрата (сем функције страте-
га) могао је да обавља сваки пунолетан и пуноправан грађанин, 
без икаквог искуства у обављању те функције. Због могућих 
злоупотреба или могућих неиспуњавања дужности услед не-
искуства у атинском полису су постојале одређене контроле 
магистрата у виду процедура dokimasia ton archon, eisangelia, 
epicheriotonia, apocheriotonia, apophasis и euthinai. Процедура 
euthinai се издваја у односу на остале процедуре по својој оба-
везности и аутоматској примени и кроз њу су морали проћи сви 
магистрати по истеку свог мандата. Ова процедура је имала ве-
лики значај у очувању демократског уређења атинског полиса, 
јер сама чињеница да су њој подвргавани сви магистрати након 
окончања мандата, говори о томе колико су Атињани били свес-
ни да мора постојати контрола државног апарата. Због горе на-
ведених специфичности ове процедуре које се уочавају анали-
зом правноисторијских извора, она ће детаљно бити обрађена, 
како сам ток процедуре, тако и казне које су проистицале из ње. 

Кључне речи: атински полис, магистрати, euthinai, смртна 
казна, новчана казна, атимија.

1. УВОД

Државни апарат демократског атинског полиса био је лаич-
ког карактера, што подразумева да се није тражило иску-

ство и знање за обављање неке функције, осим функције војног 
заповедника (стратега).1 Међутим, иако је владало демократско 

1 Ивана Вркатић, „Eisangelia-процедура импичмента у класичној Атини”, Правна ријеч, 
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уређење, нису сви грађани имали приступ свим функцијама, већ 
су постојала нека ограничења и услови које је кандидат морао да 
испуни.2 Наиме, приступ свим јавним функцијама био је могућ 
само мушким пунолетним становницима атинског полиса и то 
онима који су имали потпуно грађанство. Поред тога, постојала 
су и одређена ограничења на основу припадања сталежу тј. нису 
сви сталежи имали приступ свим функцијама. Наиме, Солоновим 
реформама с краја VI века пре н. е. становништво је, према висини 
годишњег прихода, подељено на четири класе и то на: пентакосио-
медимне3, коњанике4, зеугуте5 и закупце (тети).6 Овим реформа-
ма је одређено да последњи сталеж има приступ само судовима и 
скупштини, док су функције девет архоната, благајника, поверени-
ка (poletai)7, Једанаесторице8 и колакрета биле резервисане само за 
припаднике прва три сталежа.9 За поједине функције захтевали су 
се услови који су, са данашње тачке гледишта, задирали и у при-
ватни живот кандидата (попут захтева да је кандидат за генерала 
морао да живи у законитом браку10 или да је кандидат за архонта 
басилеуса морао да буде храбар човек и да његова жена буде рође-
на Атињанка, која је као девица ушла у брак11). Затим, странцима 
који су натурализацијом добили грађанство Атине било је онемо-
гућено приступање функцијама архонта и свештеника, док је већ 
њиховим потомцима то било дозвољено.12

И поред ових ограничења, већину државних функција оба вља-
ли су лаици, што је могло довести до деловања изван овла шћења 
(најчешће услед незнања), до злоупотребе положаја услед при-
мања мита или проневере државних финансија. Како би се овакве 

Удружење правника Републике Српске, Бања Лука 2017, стр. 244.
2 Gabriel Adeleye, “The purpose of Dokimasia”, Greek, Roman, and Byzantine Studies, vol. 24, 

No. 2 (2011), стр. 296.
3 Пентакосиомедимни имају годишњи приход  од 500 медимна жита, уља или вина. 

Један медимн отприлике одговара износу од 50 литара; Сима Аврамовић, Војислав 
Станимировић, Упоредна правна традиција, Правни факултет Београд, Београд 2016, 
стр. 107. 

4 Коњаници имају приход између 500 и 300 медимна.
5 Зеугити имају приход између 300 и 200 медимна.
6 Закупци имају приход мањи од 200 медимна или уопште немају прихода.
7 Полеитаи су имали функцију да склапају уговоре о закупу државне имовине и да 

распродају имовину осуђеника, којима је прописана казна конфискације имовине, 
Аристотел, Устав атински, превод Петар Јевремовић, Плато, Београд 1997, 48.2

8 Једанаесторица надгледају тамнице, кажњавају смртном казном лопове, отмичаре и 
разбојнике који су ухваћени на делу, уз услов да признају кривицу; Исто, 52.1

9 Исто, 7.3; Благајници атинске благајне су морали припадати првом сталежу, 
пентакосиомедимнима; Исто, 8.1, 48.1

10 Динарх 1.71; Поред овог услова морао је да поседује и имовину на тлу Атике.
11 Демостен 59.75
12 Демостен 59.92.
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појаве предупредиле и спречиле, Атињани су створили неколико 
процедура контроле, попут:

a) Dokimasia13 ton archon
b) Epicheriotonia14

c) Apocheriotonia15

d) Euthinai
e) Eisangelia16 
f) Apophasis17

Из горе наведених процедура издваја се dokimasia, која је пред-
стављала проверу кандидата за магистрата пре ступања на дуж-
13 Dokimasia није била јединствена процедура, већ је имала неколико облика који су 

се односили на испитивање посебних категорија становништва попут: утврђивања 
пунолетства и грађанства младог Атињанина како би постао пуноправан грађанин 
(dokimasia ton ephebon), затим провере нових грађана којима је на основу декрета 
додељено грађанство, провере приватног живота појединца, као предуслова за обраћање 
Еклесији (dokimasia ton rhetoron) и утврђивања законских квалификација кандидата за 
преузимање дужности магистрата (dokimasia ton archon).

14 У преводу еpicheriotonia значи гласање, потврђивање избора или предлога, а 
аpocheriotonia значи изгласати да не, свргнути.

15 Еpicheriotonia и аpocheriotonia, у суштини, представљају повезане процедуре. Наиме, 
у свакој пританији се покретала процедура еpocheriotonia о раду магистрата тако што 
би се гласало у скупштини подизањем руке; Аристотел, Устав атински, нав. дело., 
61.2. Право на покретање процедуре еpicheriotonia имао је сваки грађанин уколико би 
сумњао да одређени магистрат или читав колегијум магистрата не обавља своју дужност 
у складу са овлашћењима; Mogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age 
of Demosthenes, University of Oklahoma Press, Norman 1999, стр. 220–221. Уколико би 
се изгласало неповерење – аpocheriotonia, магистрат би био суспендован и следило 
би му суђење пред судом; Аристотел, Устав атински, нав. дело, 65.2. Процедура 
аpocheriotonia је могла бити праћена и неким другим процедурама, попут процедуре 
еisangelia, а познат је и један случај да је након ње следио аpophasis; Мogens Herman 
Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав.дело, стр. 221; Динарх 
3.1, 16. Харисон (Harrison) износи тезу да је apocheriotonia, у суштини, представљала 
процедуру eisangelia и да је њена улога превасходно била политичка, а као пример 
наводи њену употребу у процесу против Перикла 430. г. пре н. е.; Alick  Robin Walsham 
Harrison, The Law of Athens-Procedure, Oxford University Press, Oxford 1971, стр 59.

16 Реч еisangelia потиче од глагола еiasngelo што значи унутра јављати, огласити, пријавити, 
извештавати, те се, сходно томе, реч еisangelia може превести као објава, пријава или 
призив. Еisangelia је представљала процедуру опозива магистрата и ретора у класичној 
Атини и могао ју је покренути било који пуноправни грађанин Атине пред скупштином 
или члан већа Буле пред самим већем, с тим да је коначну одлуку у поступку од средине 
IV века пре н. е. ипак доносио суд. Она се, у највећем броју случајева, покретала против 
стратега и ретора који су углавном били оптуживани за издају и корупцију. Као казне, 
у овом поступку су се могле изрећи: смртна казна, конфискација имовине, наследни 
губитак грађанских права (атимија), висока новчана казна (немогућност исплаћивања 
новчане казне доводила је до статуса државног дужника и наследне атимије), забране 
сахрањивања на тлу Атике, рушење дома и притвор; Ивана Вркатић, „Eisangelia-
процедура импичмента у класичној Атини”, нав. дело, стр. 243-256.

17 Аpophasis је врста процедуре која се у класичној Атини употребљавала у случајевима 
корупције магистрата и оратора. Она је уведена око 340. г. пре н. е. и представљала 
је једну врсту призива пред скупштином (еisangelia eis ton demon). За разлику од 
процедуре еisangelia, где је читава скупштина учествовала у процедури, у процедури 
аpophasis је учествовао Ареопаг, а тек по потреби скупштина и суд. Ова процедура је 
била финансијски исплативија по државну благајну у односу на процедуру еisangelia.
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ност. Она се одвијала у виду суђења пред већем Буле18, с тим да се 
девет архоната19 испитују и пред Већем и пред судом.20 Аристотел 
даје детаљан опис ове процедуре: 

„Током испитивања се постављају следећа питања: Ко ти је 
отац, којој фили припада? Ко је очев отац? Ко је мајка? Ко је мај-
чин отац и из које је филе? Потом га питају поштује ли Аполона 
Очинског и Зевса Кућнога и где су му те светиње; затим, има ли 
гробницу и где је; да ли се добро влада према својим родитељима; 
па, плаћа ли порез, те да ли је служио у војсци?“21

Кандидат је морао да обезбеди сведока који би потврдио њего-
ве наводе, али је и сам сведок могао бити тужен, уколико би неко 
посумњао у тачност његових изјава.22 Једина казна која се могла 
изрећи у овој процедури била је забрана обављања дужности горе 
наведених јавних функција. Међутим, извесно је да је постојала и 
морална казна.

Остале процедуре су се могле покретати у току мандата а неке 
и након окончања мандата магистрата. Најчешћа дела за која су 
магистрати оптуживани била су: примање мита, затим незаконито 
трошење државног новца и деловање ван овлашћења. Све наведене 
процедуре, изузев процедуре еuthinai, покретале су се на иницијати-
ву појединца и то у току обављања мандата. За разлику од осталих 
процедура, еuthinai се аутоматски покретала по окончању мандата и 
процене су да је сваке године око 1.200 магистрата било проверавано 
на овај начин. Процедура еuthinai је старија од осталих процедура и, 
према подацима из извора, нарочито се користила током V века пре 
нове ере. Већ у IV веку пре н. е. она губи на значају и бива замење-
на неким другим процедурама, попут процедура еisangelia и graphe 
paranomon. Ова процедура је имала велики значај у очувању демо-
кратског уређења атинског полиса, јер сама чињеница да су њој под-
вргавани сви магистрати након окончања мандата, говори о томе ко-
лико су Атињани били свесни да мора постојати контрола државног 
апарата. Због горе наведених специфичности ове процедуре, те ње-
ног значаја за атински полис, она ће детаљно бити обрађена у овом 
раду, како сам ток процедуре, тако и казне које су проистицале из ње. 
18 Веће Буле је уведено Солоновим реформама и у почетку је имало 400 већника (булеута), 

а са Клистеновим реформама та бројка је повећана на 500. Булеути су бирани коцком и 
њихов мандат је трајао годину дана. Били су подељени на 10 мањих одбора (пританија) 
који су наизменично вршили функцију по месец дана. Основна надлежност Већа била је 
припрема законских предлога за скупштину и управљање финансијама; С. Аврамовић, 
В. Станимировић, Упоредна правна традиција, нав. дело, стр. 111.

19 Девет архоната су чинили: архонт епоним, архонт басилеј, полемар и шест тесмотета.
20 Аристотел, Устав атински, нав. дело, 45.2.
21 Исто
22 Исто
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2. ТОК ПРОЦЕДУРЕ EUTHINAI

Процедура еuthinai је компликованија у односу на процедуре 
еpicheriotonia и аpocheriotonia. У Аристотеловом Уставу атин-
ском могу се пронаћи подаци како је она изгледала. Наиме, веће 
Буле је жребом првобитно бирало тридесет а касније десет рачу-
новођа (logistai) са задатком да воде рачуна о магистратима који-
ма је помагало десет синегора.23 Logistai су као веће вероватно 
установљени након Ефијалтових реформи 462. г. пре н. е., док је 
служба еутина, претпоставља се, била доста старија.24 Овим ре-
формама је највероватније процедура еuthinai изузета из делокруга 
Ареопага25 и пренесена у делокруг већа Буле, скупштине и суда.26 
Разлог премештања, претпоставља се, била је честа злоупотреба 
ове функције, нарочито у случају суђења Кимону 463/462. г. пре н. 
е.27 Друга реформа процедуре еuthinai десила се 403/402. г. пре н. 
е. или у првој половини IV века пре н. е. када је број рачуновођа 
смањен са тридесет на десет,28 односно на број који се и помиње 
у Аристотеловом Уставу атинском. Треба нагласити да су проце-
дури еuthinai били подложни не само званични магистрати, већ и 
тријерајси29, свештеници, амбасадори30, чланови већа Буле и чла-
нови Ареопага, али не и дикасти (судије-поротници).31 Процедура 
еuthinai се покретала крајем године, јер су се тада окончавали и 
мандати скоро свих магистрата. Она је имала два дела – финан-
сијски пред рачуновођама (logistai) и део пред еутинима. Logistai 
су имали рок од месец дана да након окончања нечијег мандата 
испитају његове финансијске извештаје. Док је трајала ова про-
вера, бивши магистрате није смео да напушта територију Атике. 
23 Aристотел, Устав атински, нав. дело 48.3.
24 Edwin Carawan, “Eisangelia and Euthyna: the Trials of Miltiades, Themistocles and Cimon”, 

Greek, Roman and Byzantine Studies, 28, 1987, стр. 187–188.
25 Ареопаг припада најстаријим органима власти у Атини. Њега су чинили доживотно 

изабрани најугледнији грађани, бивши архонти. Његова најважнија функција је била 
судска, нарочито у случајевима убиства.

26 Edwin Carawan, “Eisangelia and Euthyna: the Trials of Miltiades, Themistocles and Cimon”, 
нав. дело, стр.  189. 

27 Исто, стр. 191.
28 Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав. дело, 

стр, 340.
29 Тријерархија припада реду литургија на које су били обавезани најбогатији грађани. 

Ова литургија се састојала од опремања и командовања војним бродом (тријером) у 
току једне године.

30 Можда је најпознатији пример оптужбе амбасадора у процедури euthinai Демостенов 
говор О лажној амбасади (Оratio 19).

31 Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав. дело, 
стр. 222; Douglas MacDowell, The law in Classical Athens, Thames and Hudson LTD, 
London 1978, 170; Eсхин 3.20.
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Без обзира на одлуку коју донесу logistai, позитивну или негатив-
ну, покреће се поступак пред дикастима.32 Наиме, могла се десити 
ситуација и да неко лице није проневерило државни новац, али је 
примило мито, па је због тога било подложно процедури еuthinai. 
Порота је у овој етапи процедуре могла ослободити оптуженог, али 
га је, такође, могла и осудити за klope – у овом случају не подразу-
мева само крађу, већ и проневеру; doron – примање мита и adikion 
– губитак новца услед непажње или злоупотребе положаја.33 На-
кон ове финансијске истраге следио је поступак пред десет еутина, 
који су иначе били и чланови већа Буле, бирани жребом из сваке од 
десет триба.34 Седиште еутина било је на агори и било који грађа-
нин или метек (странац са пребивалиштем на Атици)35 могао је у 
року од три дана да им поднесе пријаву против лица које је про-
шло процедуру пред рачуновођама.36 Треба нагласити да се пријава 
подносила само оном еутину који је потицао из исте трибе као и 
оптужени.37 Уколико је сматрао да је оптужба основана, предавао 
би тужбу локалним судијама – ако се ради о приватној ствари, од-
носно тесмотетима – ако је реч је о оптужби која јавних ствари.38 
Детаљи описане процедуре еuthinai потичу из половине IV века 
пре н. е. тј. из Аристотеловог времена. Евидентно је, међутим, да је 
сама процедура много старија и да је временом еволуирала. Мек-
дауел (MacDоwell) сматра да је осуда еутина у V веку пре н. е. била 
финална и да је она изгубила своју финалност током IV века пре н. 
е.39 Хансен се слаже са Мекдауеловим ставом да су еутини имали 
неку судску моћ у V веку пре н. е., али да су са реформом проце-
дуре, на прелазу из V у IV век пре н. е. или у првој половини IV 
века пре н. е. претворени више у администраторе који су случајеве 
прослеђивали или тесмотетима40 или четрдесеторици.41

Иако је више од 1.200 атинских дужносника морало сваке го-
дине да прође кроз ову процедуру, извори дају податке да је у пе-
риоду од преко сто година (мисли се на период од средине V до 
32 Douglas MacDowell, The law in Classical Athens, нав. дело, стр. 171.
33 Aристотел, Устав атински, нав.дело 54.2.
34 Исто, 48.4.
35 Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав. дело, 

стр.  223.  
36 Aристотел, Устав атински, нав. дело 48. 4. 
37 Douglas MacDowell, The law in Classical Athens, нав. дело, стр, 171.
38 Aристотел, Устав атински, нав. дело 48.5.
39 Douglas MacDowell, The law in Classical Athens, нав. дело, стр.171.
40 Тесмотети су одговорни за припремање распореда дана за суђења у којима ће суд 

заседати, али могу и да подужу тужбе. Такође се њима предају и пријаве за низ дела, 
пре свега из домена корупције; Aристотел, Устав атински, нав.дело  59.

41 Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав. дело, 
стр. 341.
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средине IV века пре н. е.) само десетак случајева ове процедуре 
окончано тужбом graphe.42 У IV веку пре н. е. не постоји ниједан 
случај процедуре еuthinai против већника, док су против осталих 
магистрата позната свега четири случаја.43 Овако мали број слу-
чајева ове процедуре у IV веку пре н. е. говори о томе да је она 
изгубила на важности и да је замењена другим проcедурама, попут 
поступка еisangelia и тужбе graphe paranomon.44

3. КАЖЊАВАЊЕ МАГИСТРАТА ПО ПРОЦЕДУРИ 
EUTHINAI

3.1. Aтимија

Институт атимије подразумева губитак грађанских права који 
је могао бити потпун или делимичан. Циљ овог института био 
је да грађанина који није поштовао моралне норме полиса казни 
унутрашњим изгнанством, односно аtimos је доживљавао друштве-
ни заборав или друштвену изолацију.45 Наиме, атимија је за собом 
повлачила забрану приступа јавним и религијским институцијама 
тог доба (попут агоре, храмова, суда), што је имало за циљ да се 
преступник изолује из заједнице.46 Атимија се, као казна, у проце-
дури еuthinai наводи у Андокидовом говору О мистеријама, иначе 
најзначајнијем античком извору о институту атимије: 

„Након губитка флоте и инвестиција у Атини, разматрани су 
начини и средства за поновно уједињење града. Последица тога 
била је одлука да се врате грађанска права онима који су их из-
губили, што је била одлука Патрокла. Ко је, дакле, био лишаван 
личних права и који су били облици њихове онеспособљености? 
Објаснићу у даљем тексту. 
42 Mogens Herman Hansen, “Rhetores and Strategoi in Fourth- Century Athens”, Greek, Roman 

and Byzantium Studies, 1983, 154. 
43 Исто, 154–155.; Тужба graphe се врло често преводи као „јавна тужба“, а тужба dike као 

„приватна тужба“. Међутим,  употреба термина „јавна тужба“ може довести до помисли 
да је у атичком праву постојала подела на јавно и приватно право, што није тачно. 
Атињанима је та врста поделе била непозната. Оно што се са данашње тачке гледишта 
посматра као јавно право, „за пуноправног Атињанина је била и његова приватна 
ствар“. Тужбу graphe је могао подићи било који пуноправни атински грађанин, али не 
само за дела која се са данашње тачке гледишта тичу јавног права, већ и за дела за која 
се данас сматра да имају искључиво приватноправни карактер (попут graphе против 
нежења или graphe за прељубу); Сима Аврамовић, „О подели на јавно и приватно право 
у грчким полисима“ Анали ПФБ 1982/5, стр. 821–826.

44 Мogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, нав.дело, 
стр. 224.

45 Ивана Вркатић, „Развој института атимије у грчком праву“, Civitas, 2018/1, стр.36.
46 Ивана Вркатић, „Eisangelia-процедура импичмента у класичној Атини”, нав. дело,  стр. 

254.
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Пре свега, појединци који су дуговали држави. Сви они који 
су били проглашени радно неспособнима након што су отишли са 
свог радног места, сви они које је суд прогласио за дужнике, сви 
они који су новчано кажњени у јавном поступку или на основу од-
луке у надлежности магистрата, сви они који су убирали новчана 
средства, а потом нису били у могућности да иста врате или су 
подлегли одредбама државе као повереници неких дужника, мо-
рали су да надокнаде дугове у оквиру осам ‘пританија’. У против-
ном би се свота удвостручила, а на имовину починиоца била би 
стављена забрана.“(превод са енглеског језика И.В,)47

У цитату Андокидовог говора може се уочити навођење про-
цедуре еuthinai, као и осуде за крађу и примање мита. У случају 
процедуре еuthinai наводи се да је за осуђене следила потпуна и 
привремена атимија која је подразумевала и конфискацију имови-
не.48 Из цитата није јасно да ли се та казна односила на сваку осуду 
из процедуре еuthinai или само у случају када новчана казна није 
плаћена до осме пританије. Мекдауел сматра да се ради о особама 
које су у процедури еuthinai осуђене за аdikou и које су кажњене 
новчаном казном.49 Тек након кашњења са уплатом, ове особе су 
постајале државни дужници и биле су додатно кажњене дупли-
рањем новчаног износа и потпуном атимијом.50 Уколико првобит-
ни дужник за живота не би исплатио дуг, атимија би се преносила 
на његове наследнике и тек исплатом првобитног дуга би се и они 
ослободили атимије.51 Поред ових мера, државним дужницима је 
следила додатна казна у виду записивања њихових имена и висине 
њихових дугова на стели у центру полиса. Данијел Ален сматра да 
чин записивања има двоструку улогу – истовремено се меморише 
њихов дуг у социјалној меморији града и дужник се брише из те 
исте меморије.52

О казни наследне атимије у процедури еутхинаи, као после-
47 Андокид 1.73: “After the loss of your fleet and the investment of Athens you discussed ways 

and means of reuniting the city. As a result you decided to reinstate those who had lost their 
civic rights, a resolution moved by Patrocleides. Now who were the disfranchised, and what 
were their different disabilities? I will explain.

First, state-debtors. All who had been condemned on their accounts when vacating a public office, 
all who had been condemned as judgement-debtors,3 all those fined in a public action or under 
the summary jurisdiction of a magistrate, all who farmed taxes and then defaulted or were 
liable to the state as sureties for a defaulter, had to pay within eight Prytanies; otherwise, the 
sum due was doubled and the delinquent’s property distrained upon.”

48 Исто 
49 Douglas MacDowell, “Athenian Laws about Bribery”, RIDA ser. 3 vol 30, 1983,  стр. 71.
50 Исто
51 Iсej, 10.17.
52 Danielle Allen,  The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens, 

Princeton University Press, New Jersey 2000, стр. 208.
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дици graphe doron53 и graphe klopes54, говори и Лисија у говору У 
одбрану против оптужби за корупцију (Лисија 21). Наиме, у овом 
говору, који датира из 403/402. г. пре н. е., непознато лице је оп-
тужено за примање мита ради поткопавања демократског режима 
који је тек био успостављен.55 Овај говор није у потпуности јасан и 
оставља многа питања отворена, као на пример: коју службу је вр-
шило оптужено лице, кога је подмитио и које процесно средство је 
употребљено? Постоји могућност да је подмићен од стране Спар-
танаца,56 пошто би са историјске тачке гледишта то била најверо-
ватнија опција. Оно што је сигурно јесте да је оптужени вршио 
неку јавну службу, али се не може тачно утврдити коју.57 Харисон 
сматра да је овај говор највероватније био коришћен у процедури 
еuthinai.58 Остаје, међутим, отворено питање која врста тужбе је 
употребљена – graphe doron или graphe klopes. И сам говор није 
доследан за које дело је оптужени оптужен, пошто се спомињу и 
проневера јавних средстава59 и примање мита како би се нашкоди-
ло полису.60 Међутим, и поред свих недоумица које овај говор про-
изводи, он даје једну значајну информацију у вези са кажњавањем 
коруптивног понашања магистрата. Наиме, у последњем пасусу 
говорник моли дикасте да га ослободе пошто ће у супротном не 
само он, већ и његова деца бити атимисани и осиромашени.61 Из 
наведеног следи да је једна од казни могла бити и наследна ати-
мија, само остаје недоумица да ли је у питању била привремена 
или трајна. Привремена наследна атимија се најешће јавља код 
државних дужника и она постаје наследна тек уколико првобит-
ни дужник за живота не исплати дуг. Државни дужници су могли 
спасти своје потомство од атимије, тако што би потомак (најчешће 
син) напустио свој оikos и био би адоптиран у други.62 Код трајно 
атимисаних лица (каthapax аtimoi), наследна атимија је почињала 
одмах да важи и није им било дозвољено да децу дају на усвајање, 
а уколико би до усвајања и дошло онда би и усвојитељ био кажњен 
53 Graphe doron је могао покренути сваки грађанин против трећих лица у случају да 

постоји сумња на примање мита.
54 Graphe klope се као тужба покретала у случају сумње на крађу.
55 Лисија 21.22; Aggelos Kappelos, Lysias 21- A Commentary, Trends in Classic, vol 28, Walter 

de Gruyter Gmbh, Boston–Berlin 2014, стр. 26.
56 Исто,  29.
57 Лисија, 21.18.
58 Alick  Robin Walsham Harrison, The Law of Athens-Procedure, нав.дело, стр. 208.
59 Лисија 21.16; “os tou demosiou hremata ehonta”
60 Лисија 21.18; “epi de to tes poleis kako para ton allon dorodokoien”
61 Лисија 21.35; Харисон тврди да Лисија у свом говору (20.35.) такође говори о наследној 

атимији и то као казни у процедури euthinai; Alick  Robin Walsham Harrison, The Law of 
Athens-Procedure, нав.дело, стр. 208.

62 Iсej, 10.17.
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атимијом.63 Говорник из Лисијиног говора највероватније алуди-
ра на трајну наследну атимију, али се не може са сигурношћу то 
тврдити, јер су многи подаци, везани за овај случај, непотпуни а, 
такође, не постоји ни пресуда.

3.2. Новчана казна

Аристотел у делу Устав атински наводи да су казне које су 
се изрицале у финансијском делу процедуре euthinai гласиле на 
десетроструки износ у случају проневере (klope) и примања мита 
(dorа) а на једноструки износ у случају злоупотребе положаја 
(аdikou) уколико се подмири до девете пританије, у супротоном је 
гласила на двоструки износ.64 Хиперид доноси скраћену верзију 
новчаних казни за процедуру euthinai. Наиме, он наводи да су особе 
са статусом аdikou кажњаване једноструким новчаним износом, а 
они који су примили мито (dorodokai) десетоструким.65 Изоставио 
је категорију klope тј. проневере. И Динарх, такође, наводи могућ-
ност не само новчане, већ и смртне казне у процедури еuthinai:

„Закони налажу да се за све остале прекршаје који се тичу нов-
ца плати двоструки износ од штете која је нанета, а за примање 
мита за оне који то чине предвиђене су само две казне – или смрт, 
не би ли након извршења казне кривац послужио као пример дру-
гима или глоба, десетоструки износ од примљене суме тако да онај 
који се усудио да учини такво дело не би стекао било какву корист 
од тога.“66 (Превод И. В.) 

Иако се у наведеном цитату реч еuthinai не наводи експлицит-
но, Мекдауел сматра, на основу коришћења израза ton eis argiriou 
logon, да се ради управо о тој процедури, односно њеном финан-
сијском делу.67

Новчана казна се могла изрећи по осуди за graphe doron и за 
случајеве који нису обухваћени процедуром еuthinai. Током V века 
63 Mogens Herman Hansen, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakouroi, Atimoi and 

Pheugontes, Odense University Press, Odense, 1976 , стр. 71.
64 Aристотел, Устав атински, нав.дело, 54.2.
65 Хиперид 5.6.
66 Динарх 1.60; ” For other pecuniary offences the laws prescribe damages twice as great as the 

sum involved,1 but in cases of bribery they have laid down two penalties only: either death, to 
ensure that by meeting with this punishment the guilty man is an example to others, or a fine 
for bribery ten times as great as the original bribe, so that men who dare to commit this offence 
shall not gain by it.”; Dinarchus, Minor Attic Orators in two volumes, енглески превод J. O. 
Burtt, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 
1962, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Din.+1+60&fromdoc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0081, 

20.  март  2018.
67 Douglas MacDowell, “Athenian Laws about Bribery”, нав. дело, стр. 60.
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пре н. е. овој тужби су, поред наследне атимије, придодате и казна 
у десетоструком износу мита, као и смртна казна.68

3.3. Смртна казна

Горе наведени Динархов цитат говори о томе да је у процедури 
еuthinai била могућа и смртна казна. И Лисија, Демостен и Хипе-
рид, такође, спомињу могућност смртне казне у овој процедури.69 
Непознаница је да ли је смртна казна стварно коришћена у прак-
си или је већ постојање њене могућности било довољно да делује 
превентивно, односно, како Динарх каже, да осуђени буду пример 
другима.70 Мекдауел сматра да је средином V века пре н. е. донет 
посебан закон о процедури euthinai магистрата и да је негде у то 
време, или мало касније, казна у овој процедури фиксирана на де-
сетоструки новчани износ примљеног мита или на смртну казну.71 
Коновер, с друге стране, сматра да је смртна казна у процедури 
еuthiai уведена после 403. г. пре н. е. а да је до тог времена кажња-
вање било у виду атимије.72

68 Kellam Conover, „First Atenian Law Against Bribery“, april 2013, стр. 15; 
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2231641,  20. март 2018); Динарх 

2.17.
69 Демостен 19.273: “In my judgement, men of Athens, you will do well, not to emulate your 

forefathers in some one respect alone, but to follow their conduct step by step. I am sure you 
have all heard the story of their treatment of Callias, son of Hipponicus, who negotiated the 
celebrated peace under which the King of Persia was not to approach within a day’s ride of the 
coast, nor sail with a ship of war between the Chelidonian islands and the Blue Rocks. At the 
inquiry into his conduct they came near to putting him to death, and mulcted him in fifty talents, 
because he was said to have taken bribes on embassy”; Demosthenes, Demosthenes, енглески 
превод C. A. Vince, M. A. and J. H. Vince, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; 
London, William Heinemann Ltd. 1926; http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Dem.
+19+273&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0072, 25. март 2018;

  Хиперид 5.6: “If neither of these sources suffices for them, and they have now accepted 
bribes which threaten the city’s life itself, can we doubt our right to punish them? Suppose 
that one of you, mere private individuals, during the tenure of some office, makes a mistake 
through ignorance or inexperience; he will be overwhelmed in court by the eloquence of 
these men and will either lose his life or be banished from his country.”, Hyperides, Minor 
Attic Orators in two volumes,  енглески превод J. O. Burtt, M.A. Cambridge, MA, Harvard 
University Press; London,  William Heinemann Ltd. 1962; 

 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hyp.+5+6&fromdoc=Perseus%3Atext%
3A1999.01.0140, 25. март 2018;

 Лисија 29.2: “But I expect, gentlemen, that you are all aware that the reason why you voted 
for the death-sentence upon Ergocles was because his misappropriation of public funds had 
procured him a fortune of more than thirty talents.”; Lysias, Lysias, eнглески превод  W.R.M. 
Lamb, M.A. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 
1930. 

 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0154%3Aspeec
h%3D29%3Asection%3D2, 25. март 2018.

70 Динарх  1.60.
71 Douglas MacDowell, “Athenian Laws about Bribery”, нав. дело, стр. 77.
72 Kellam Conover, „First Atenian Law Against Bribery“, нав. дело , стр. 273.
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ЗАКЉУЧАК

Иако је државни апарат у античкој Атини био лаичког карак-
тера, евидентно је да је постојала свест о потреби контроле рада 
магистрата. У атинском полису се речју polites означавао грађанин, 
али не сваки, већ грађанин који активно учествује у јавном и поли-
тичком животу полиса. С друге стране, речју idiotes означавао се 
грађанин који гледа само сопствене интересе који нису компати-
билни са интересима полиса. Тај тренутак поистовећивања приват-
ног и јавног интереса од битног је значаја за разумевање функцио-
нисања атинског полиса. И управо због тога су Атињани створили 
процедуре контроле рада магистрата како би спречили преовлађи-
вање приватног интереса наспрам колективног. Процедуре попут 
dokimasia ton archon, eisangelia, epicheriotonia, apocheriotonia и 
apopfasis имале су значајну улогу у тој контроли, међутим проце-
дура еутхинаи се издваја у односу на остале по својој обавезности, 
аутоматској примени и казнама које су се у овој процедури могле 
изрећи. Сам податак да је око 1.200 државних дужносника у кла-
сичној Атини прошло кроз процедуру euthinai, која је била прилич-
но сложена и која је захтевала и велико ангажовање контролора, 
говори у прилог да су Атињани имали развијену свест о томе како 
да сачувају свој полис од злоупотреба државних дужносника. Ари-
стотелов Устав атински је најзначајнији извор за разумевање тока 
процедуре еuthinai, јер даје детаљан опис оба дела процедуре (фи-
нансијског и дела пред еутинима). Извори, нажалост, не дају тако 
детаљне податке о казнама које су се изрицале по овој процедури, 
а нарочито је приметан недостатак судских пресуда које су изрица-
не. Из тих малобројних извора може се уочити да су постојале три 
врсте казне које су се могле изрећи: смртна казна, новчана казна и 
атимија. Смртна казна се помиње у неколико релевантних извора, 
међутим у литератури постоје различити ставови о томе када је 
она уведена као вид кажњавања у овој процедури. Новачана каз-
на је, у зависности од дела које је почињено, могла да гласи на 
десетоструки износ у случају проневере (кlopе) и примања мита 
(doron), односно на једноструки износ у случају злоупотребе поло-
жаја (аdikou). Уколико осуђени не би исплатио наведену новчану 
казну добио би статус државног дужника који је са собом повлачио 
и наследну привремену атимију. Такође, као посебна казна могла 
се изрећи и атимија која је значила губитак грађанских права, а по-
стоје и неки наговештаји у изворима да је било могуће изрицање и 
наследне атимије, чиме би и потомство било ускраћено за активно 
учешће у животу полиса.
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Ivana Vrkatić

THE CONTROL OF MAGISTRATES IN THE ATHENIAN 
POLIS

Resume

In the Athenian polis, the word polites was used to refer to citizens, 
but not any citizens – only those who actively participated in the 
public and political life of the polis. On the other hand, idiotes was 
used to refer to citizens who only cared about their own interests, 
even though they were incompatible with the interests of the 
polis. The identification of the public interest with the private is 
crucial for understanding the functioning of the Athens polis. For 
this reason, the Athenians created procedures for controlling the 
work of the magistrates in order to prevent the private interests 
to override the collective. The procedures such as dokimasia 
ton archon, eisangelia, epicheirotonia, apocheirotonia and 
apophasis had a significant role in this control. The euthinai 
procedure, however, is distinctive for its commitment, automatic 
application and high penalties that could be imposed. The fact 
that about 1,200 state officials in classical Athens went through 
the euthinai procedure, a complex process that demanded a 
considerable controllers’ involvement, shows that the Athenians 
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had a developed awareness of how to protect their polis from 
the abuse of power. Aristotle’s Constitution is the most important 
source for understanding the stages of the euthinai procedure, as 
it provides a detailed description of both parts of the procedure 
(the financial and euthin part). Unfortunately, the sources lack 
detailed information on the penalties imposed in this procedure, 
especially court verdicts. The few sources we have mention that 
there were three types of verdicts: capital punishment, fines 
and atimia. The death penalty is mentioned in several relevant 
sources; however, scholars have different views on when it was 
introduced as a form of punishment in this procedure. Depending 
on the offense committed, the fine could be a tenfold amount in 
the case of fraud and bribe (doron), or a single amount in case 
of abuse of the position (adikou). If the offender failed to pay 
the fine, he would be pronounced a state debtor and a hereditary 
temporary atimia. A special form of punishment was an atimia 
that led to the loss of civil rights. The sources indicate that it was 
also possible to impose a hereditary atimia, which would have 
banned the offender’s progeny from active participation in the 
life of the polis.

Keywords: Athenian Polis, Magistrates, Euthinai, Death Penalty, 
Fine, Atimia.
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