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ПРИ БА ВЉА ЊЕ СВО ЈИ НЕ НА ПРЕД МЕ ТУ  
ЗА ЛО ГЕ ОД СТРА НЕ ЗА ЛО ЖНОГ ПО ВЕ РИ О ЦА  
У РИМ СКОМ ПРА ВУ (IM PE TRA TIO DO MI NII)1

Сажетак:Ма ње је по зна то да је од вре ме на ди на сти је Се ве ра по ве-
ри лац сте као мо гућ ност да упу ти ца ру по себ ну мол бу ка ко би до био до зво лу 
за при ба вља ње трај не сво ји не на пред ме ту за ло ге (im pe tra tio do mi nii). По-
зна то је, пак, да је за шти та ин те ре са ду жни ка, од ко јих се по рез лак ше на-
пла ћи вао не го од ве ле по сед ни ка, би ла од ве ли ке ва жно сти за цар ске фи нан си-
је. Сто га су, по ред Кон стан ти но ве за бра не уго ва ра ња ко ми сор не кла у зу ле 
(lex com mis so ria), те усло вља ва ња Мар ци јан ског пак та (pac tum Mar ci a num) 
пра вич ном це ном за ло же не ства ри, пра ва ду жни ка шти ће на и усло вља ва-
њем im pe tra tio do mi nii. Он је био усло вљен прет ход ним по ку ша јем про да је 
ко ја је мо ра ла да бу де јав но огла ше на, те по ни шта ва њем im pe tra tio do mi nii 
уко ли ко по ве ри лац на ста ви са узи ма њем ка ма те на кон сти ца ња сво ји не 
над за ло же ном ства ри. Не за до во љан што се ови усло ви у прак си ни су по што-
ва ли, Ју сти ни јан је 530. го ди не по ста вио до дат не усло ве за при ме ну овог 
ин сти ту та: оба ве зу на сто ја ња да се за ло га про да у ро ку од две го ди не; 
оба ве шта ва ње ду жни ка о то ме чак и по сле про те ка овог ро ка, да би му се 
да ла мо гућ ност ис ку пље ња за ло ге; по себ но одо бре ње ца ра за сти ца ње сво-
ји не по сле про те ка ових ро ко ва; на кнад на мо гућ ност ду жни ка да от ку пи 
за ло гу од по ве ри о ца у ро ку од две го ди не; нео по зи вост по ве ри о че ве сво ји не 

1 Овај рад је ре зул тат ис тра жи вач ког ра да на про јек ту Прав ног фа кул те та у 
Но вом Са ду: „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви.”
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на пред ме ту за ло ге са мо по сле про те ка око че ти ри го ди не; пра вич ну про це ну 
вред но сти за ло ге са оба ве зом по ве ри о ца да вра ти ви шак ду жни ку и са ње го-
вим пра вом да зах те ва ис пла ту не до ста ју ћег де ла од ду жни ка. У овом ра ду 
ће би ти раз ма тра на пи та ња на стан ка и ево лу ци је овог ин сти ту та и окол-
но сти у ко ји ма је по сто јао.

Кључнеречи: im pe tra tio do mi nii; за ло га; на пла та по тра жи ва ња; сти-
ца ње пра ва сво ји не над пред ме том за ло ге; за шти та ин те ре са ду жни ка

1. УВОД

С об зи ром на то да је за бра на уго ва ра ња ко ми сор не кла у зу ле (lex com mis-
so ria) пре у зе та у са вре ме но пра во европ ских зе ма ља, ро ма ни сти су пр вен стве-
но за о ку пље ни пи та њи ма ко ја се ве зу ју за ту за бра ну. Ме ђу тим, у рим ском 
пра ву по сто је и пра ви ла ко ја омо гу ћу ју по ве ри о цу да под од ре ђе ним усло-
ви ма стек не пред мет за ло ге у трај ну сво ји ну. По ред по зна тог Мар ци јан ског 
пак та (pac tum Mar ci a num), ко ји до зво ља ва по ве ри о цу да ку пи пред мет за ло ге 
од ду жни ка, ма ње је по зна то да је у вре ме ди на сти је Се ве ра по ве ри о цу би ла 
да та мо гућ ност да упу ти ца ру по себ ну мол бу да би до био до зво лу за при ба вља-
ње сво ји не на пред ме ту за ло ге (im pe tra tio do mi nii). Пра ви ла im pe tra tio do mi nii 
де таљ но су раз ра ђе на за вре ме ца ра Ју сти ни ја на. Има ју ћи у ви ду то да у са-
вре ме ном пра ву ра ди омо гу ћа ва ња на пла те по ве ри о че вог по тра жи ва ња по-
сто ји по тре ба да се по ве ри о ци ма омо гу ћи и сти ца ње сво ји не на пред ме ту 
за ло ге, ана ли зи ра ће мо од ред бе ко је се од но се на овај ин сти тут. Циљ на шег 
ис тра жи ва ња ни је да су ге ри ше мо уво ђе ње слич ног ин сти ту та у на ше пра во, 
већ да ука же мо на те жњу рим ског за ко но дав ца да во ди ра чу на о ин те ре си ма 
не са мо по ве ри о ца, не го и ду жни ка, јер без рaзличитих ме ра у ко рист ду жни-
ка и за бра на ко ми сор не кла у зу ле мо же да се из и гра. 

2. ОД РЕД БЕ О СТИ ЦА ЊУ СВО ЈИ НЕ НА ПРЕД МЕ ТУ ЗА ЛО ГЕ НА  
ОСНО ВУ ЗАХ ТЕ ВА УПУ ЋЕ НОМ ЦА РУ (IM PE TRA TIO DO MI NII)

Ове од ред бе се на ла зе у Ју сти ни ја но вом ко дек су под на сло вом „De iu re 
do mi nii im pe tran do (О оства ре њу пра ва сво ји не) /C. J. 8, 33/. Пр ва је ре скрипт 
ца ра Алек сан дра Се ве ра из дат 229. го ди не гра ђа ни ну Ни ко ли на ње гов зах тев.

C. J. 8, 33, 1: Imp. Ale xan der A. Ni co la ae (a. 229).„Do mi nii iu re pig no ra 
pos si de re de si de rans no mi na de bi to rum, qu os in so lu ti o ne ces sa re di cis, ex pri-
me re et, an sol lem nia pe re gi sti, sig ni fi ca re de bu i sti, dum mo do sci as om nia bo na 
de bi to ris, qui pig no ri de dit, ut uni ver sa do mi nio tuo ge ne ra li ter ad di can tur, im-
pe tra re te non pos se.” (Ако зах те ваш да стек неш пра во сво ји не на пред ме ту 
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за ло ге, по треб но је да на зна чиш име на ду жни ка за ко је твр диш да ни су 
ис пла ти ли (дуг), као и да си ис пу нио фор мал но сти ко је се за то зах те ва ју; 
ипак тре ба да знаш да сва до бра (це ло куп ну имо ви ну) ду жни ка, ко ја је он 
за ло жио; не мо жеш да до би јеш ни он да ако су она у це ли ни пу тем оп ште 
за ло ге би ла оп те ре ће на у тво ју ко рист).

Овом кон сти ту ци јом је гра ђа нин, за ко га зна мо да се зо ве Ни ко ла, до био 
од ца ра пу тем ре скрип та при ви ле ги ју да стек не пра во сво ји не на ду жни ко-
вој за ло зи. Нај ве ро ват ни је ово ни је био је ди ни слу чај ка да се гра ђа нин обра-
тио ца ру да ре ши ње гов про блем ве зан за на пла ту по тра жи ва ња на осно ву 
за ло ге, јер су усло ви под ко ји ма мо же да оства ри свој зах тев уоп ште но фор-
му ли са ни без ика квог де таљ ног упут ства: тре ба да на зна чи име на ду жни ка 
и да ис пу ни зах те ва не фор мал но сти у по гле ду свог за ло жног пра ва. У да љем 
тек сту, има ју ћи у ви ду да је у прак си ко ри шће на и ге не рал на хи по те ка, цар 
(тј. прав ник ко ји је са ста вио ре скрипт) на по ми ње да ни у том слу ча ју не мо же 
да стек не сво ји ну на свим ду жни ко вим до бри ма.2 Ма да је реч о при ви ле ги-
ји, овим ре скрип том се ре ша ва и је дан прав ни про блем услед че га има оп шту 
при ме ну. То по твр ђу је и ње го во уно ше ње у Ју сти ни ја нов ко декс. 

По ред ових оскуд них са зна ња о усло ви ма под ко јим по ве ри лац мо же 
да стек не пред мет за ло ге у сво ји ну, ова кон сти ту ци ја нам пру жа дру га бит на 
са зна ња. Са зна је мо да, ма да ће уго ва ра ње ко ми сор не кла у зу ле тек мно го ка-
сни је, 320. го ди не, за бра ни ти Кон стан тин Ве ли ки,3 са при ме ном lex com mis-
so ria у слу ча ју за ло ге би ло је већ про бле ма и у ка сном кла сич ном пе ри о ду. 
На и ме, ако се вра ти мо у про шлост, мо же мо ви де ти да се lex com mis so ria при-
ме њи вао у слу ча ју фи ду ци је за кљу че не са по ве ри о цем (fi du cia cum cre do to re 

2 По је ди не вр сте ства ри ни су мо гле уоп ште да бу ду пред мет за ло ге. При ме ра ра ди, 
стро го је ка жња ва но узи ма ње ро бо ва ора ча и во ло ва за ора ње у за ло гу (C. Th. 2, 30, 1). У 
по чет ку су у за ло гу мо гле да се узму са мо те ле сне ства ри, да би уво ђе њем кон цеп та бо ни-
тар не сво ји не, њи хов круг био про ши рен и на бес те ле сне. О то ме вид. Do nald E. Phil lip son 
(Фи лип сон), “De ve lop ment of the Ro man Law of Debt Se cu rity”, Stan ford Law Re vi ew, Vol. 20, 
1968, 1237, фн. 65. Та ко су вре ме ном пра во пло до у жи ва ња, се о ске слу жбе но сти, слу жбе ност 
пу та, па чак, од дру гог ве ка, и са ма за ло жна пра ва сте кла мо гућ ност да бу ду за ло же на. Исто 
та ко, свој ство пред ме та за ло ге, у пр вим фа за ма раз во ја рим ског пра ва има ле су са мо по крет-
не, да би их ка сни је сте кле и не по крет не ства ри. О то ме вид. D. E. Phil lip son, 1239. Упра во 
у дру гом ве ку, услед ши ро ке упо тре бе pac tum ven den di, ус по ста ви ло се пра ви ло да све што 
мо же да се про да, мо же и да се за ло жи. Та ко, нпр. у тај круг ни су спа да ли сло бо дан чо век 
и шти ће ни ко ва имо ви на. О то ме вид. D. 20, 1, 9; D. E. Phil lip son, 1243. Чак и код ге не рал не 
хи по те ке, из у зе ти су би ли пред ме ти нео п ход ни за ду жни ко ву до бро бит: осим по ме ну тих 
ро бо ва и во ло ва (C. J. 8, 16 (17), 7; 8, 16 (17), 8), ту су спа да ли оде ћа, до бра нео п ход на за 
функ ци о ни са ње до ма ћин ства (D. 20, 1, 6), пред ме ти у сва ко днев ној упо тре би (D. 20, 1, 7), 
кон ку би на, ње на де ца, ше гр ти (D. 20, 1, 8, C. J. 8, 16 (17), 1). О то ме вид. Ro ger J. Go e bel (Ге-
бел), “Re con struc ting the Ro man Law of Real Se cu rity”, Tu la ne Law Re vi ew, Vol. XXXVI, 1961, 
47-48 и 57.

3 C. Th. 3, 2, 1 = Brev. C. Th. 3, 2, 1 = C. J. 8, 34, 1.
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con trac ta),4 а пре ма не ким ми шље њи ма то пра ви ло се при ме њи ва ло и у 
слу ча ју пиг ну са (pig nus), ба рем на осно ву уго ва ра ња сти ца ња сво ји не по ве-
ри о ца на пред ме ту за ло ге уко ли ко ду жник не би ис пла тио свој дуг на вре ме.5 
Нај ве ро ват ни је да се lex com mis so ria при ме њи вао у слу ча је ви ма ка да је за јам 
дат про це ном вред но сти за ло же не ства ри. У том слу ча ју ду жник као да је 
про дао по ве ри о цу пред мет за ло ге и ако не би пла тио дуг, та про да ја би по ста-
ла де фи ни тив на (“si ad di em pe cu nia so lu ta non sit, ut fun dus emp tus sit”).6 То 
је у су шти ни су про тан слу чај уго ва ра ња lex com mis so ria код ку по про да је: 
да ако ку пац не ис пла ти це ну у од ре ђе ном ро ку, ствар ни је ку пље на („si ad di em 
pe cu nia solutа non sit, ut fun dus inemp tus sit”7). Ме ђу тим, раз во јем тр жи шних 
од но са за ло га је по ста ла сред ство обез бе ђе ња ко је се ко ри сти ло као оп ште 
сред ство обез бе ђе ња, при че му вред ност за ло же не ства ри ни је од го ва ра ла 
стрикт но вред но сти ду га. Са мим тим раз вој на пла те по тра жи ва ња из пред-
ме та за ло ге узео је дру ги вид и уме сто при ба вља ња сво ји не на пред ме ту 
за ло ге при ме њи вао се ис прав ни ји на чин пу тем уво ђе ња про да је пред ме та 
за ло ге (ius ven den di). Ово пра во по ве ри о ца у пр во вре ме би ло је ба зи ра но на 
спо ра зу му стра на ка, да би у кла сич ном пра ву по ста ло при род ни еле ме нат 
за ло ге, без об зи ра на то да ли се ра ди ло о фи ду ци ји, пиг ну су или хи по те ци,8 
а у Ју сти ни ја но во вре ме ни је се мо гло ис кљу чи ти ни спо ра зу мом стра на ка.9 
Ипак, по ред ius ven den di, сма тра се, да је у кла сич ном пе ри о ду и да ље био 
у при ме ни и lex com mis so ria, ако не и по са мом пра ву, он да ба рем на осно ву 
спо ра зу ма стра на ка.10 Ова мо гућ ност на пла те по ве ри о че вог по тра жи ва ња 
из кла сич них из во ра уне тих у Ју сти ни ја но ва Ди ге ста из о ста вље на је због 
уса гла ша ва ња прав них пра ви ла са пост кла сич ним и Ју сти ни ја но вим пра ви-
ли ма и по себ но са из ри чи том за бра ном уго ва ра ња lex com mis so ria у слу ча ју 
за ло ге уне том у Ју сти ни ја нов ко декс.11 Пре ма овим са зна њи ма lex com mis so ria 

4 Вид. Маг дол на Сич, „Ку по ви на пред ме та за ло ге од стра не за ло жног по ве ри о ца 
пре ма Па пи ни ја ну (Fragm.Vat 9)”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2010, 
157, фн. 5, као и 158, фн. 11; Mag dol na Szűcs (Сич), “Cre di tor rem si bi op pig no ra tam a de bi to re 
eme re non po test”(Brev. IP. 2, 12, 6)”, Jo ur nal on Eu ro pean Hi story of Law, Vol. 2/2011, 67, по-
себ но фн. 19, као и D. E. Phil lip son, 1235. и да ље.

5 М. Сич (2010), стр. 158. О ово ме вид. и R. J. Go e bel, 35.
6 Вид. Frank Pe ters (Пе терс), “Der Er werb des Pfan des durch den Pfand gla u bi ger im 

klas sischen und nac hklas sischen Recht”, Stu dien im römischen Recht, Ber lin 1973, 166.
7 Pomp. D. 18, 3, 2.
8 М. Сич (2010), 159; D. E. Phil lip son, 1241, фн. 100; R. J. Go e bel, 35 и 52; John He nry 

Wig mo re (Виг мор), “The Pled ge-Idea: A Study in Com pa ra ti ve Le gal Ide as III”, Har vard Law 
Re vi ew, Vol. 11, No. 1, 1897, 28 – 30; Re in hard Zim mer mann (Ци мер ман), The Law of Obli ga ti ons, 
Ro man Fo un da ti ons of the Ci vi lian Tra di tion, New York, 1996, 223 – 224.

9 М. Сич (2010), 159; D. E. Phil lip son, 1244; R. J. Go e bel, 35 и 52.
10 R. J. Go e bel, 35.
11 C. J. 8, 34, 3: Im pe ra tor Con stan ti nus. “Qu o ni am in ter ali as cap ti o nes pra e ci pue com mis-

so ri ae pig no rum le gis cre scit aspe ri tas, pla cet in fir ma ri eam et in po ste rum om nem ei us me mo ri am 
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је у вре ме из да ва ња на ве де не кон сти ту ци је (ре скрип та) нај ве ро ват ни је мо гао 
би ти уго во рен као ал тер на ти ва про да ји пред ме та за ло ге. Пре ма то ме, по тре-
ба за омо гу ћа ва њем im pe tra tio do mi nii мо гла је на ста ти због не мо гућ но сти 
ре а ли за ци је ius ven den di, као и не мо гућ но сти из деј ство ва ња са гла сно сти ду-
жни ка да уме сто ис пла те ду га по ве ри о цу до зво ли сти ца ње сво ји не на пред-
ме ту за ло ге пу тем уго ва ра ња lex com mis so ria или da tio in so lu tum (да ва ње 
уме сто ис пу ње ња). Ду жник нај ве ро ват ни је ни је при ста јао на ове на чи не 
га ше ња оба ве зе, јер је вред ност за ло ге пре ма ши ла вред ност ду га. 

Сле де ћа кон сти ту ци ја је ре скрипт ца ра Гор ди ја на из дат 238. го ди не 
гра ђа ни ну по име ну Ју ста. 

C. J. 8, 33, 2: Imp. Gor di a nus A. Iu stae. „Si cre di tor pig nus iu re do mi nii a no stra 
se re ni ta te pos si de re pe ti it et post for mam pra e scrip ti alio an no usu ras a vo bis 
ac ce pit, a be ne fi cio im pe tra to re ces sis se vi de tur.” (Ако по ве ри лац зах те ва од 
на ше бла го сти да пред мет за ло ге по се ду је на осно ву пра ва сво ји не и по сле 
го ди ну да на од до би је не до зво ле (ре скрип та) узи ма ка ма ту од вас, сма тра се 
да је од у стао од до би је не бе не фи ци је). 

Овај ре скрипт по твр ђу је да је по ве ри лац мо гао да стек не сво ји ну на 
пред ме ту за ло ге ако је ту при ви ле ги ју одо брио цар. По ред то га ука зу је и на 
то да је ду жни ков дуг у пот пу но сти уга шен овим на чи ном и да по ве ри лац 
ни шта ви ше не мо же да зах те ва од свог бив шег ду жни ка. Ако би из ко ри сто-
љу бља, по зи ва ју ћи се на ин фла ци ју, узи мао и ка ма ту, из гу био би и до би је ну 
бе не фи ци ју. По ред то га што је оп ште пра ви ло да је оба ве за ду жни ка на овај 
на чин уга ше на,12 услед еко ном ске кри зе и ра ста це на за ло же не ства ри по ве-
ри лац би по ред за ло ге, чи ја је вред ност у ме ђу вре ме ну по ра сла, ка ма та ма за 
дуг оства рио дво стру ку до бит на ште ту ду жни ка. Санк ци ја је пре ма то ме 
гу би так пра ва сво ји не на пред ме ту за ло ге, што је у тим усло ви ма не по вољ-
ни је за по ве ри о ца.

По сле ове две од ред бе сле де де таљ на пра ви ла ца ра Ју сти ни ја на у оп штој 
кон сти ту ци ји из да тој 530. го ди не упу ће ној Де мо сте ну, пре фек ту пре то ри ја. 
У увод ном де лу по ду же кон сти ту ци је, Ју сти ни јан ука зу је на не до стат ке 
прет ход не прав не ре гу ла ти ве, пр вен стве но у по гле ду усло ва ко ји тре ба да 
бу ду ис пу ње ни. 

C. J. 8, 33, 3: Imp. Iu sti ni a nus A. De most he ni p.p. (530). “Ve tu stis si mam ob-
ser va ti o nem, qu ae nul la te nus in ip sis re rum cla ru it do cu men tis, pe ni tus es se 
du xi mus am pu tan dam, im mo ma gis cla ri o ri bus re me di is cor ri gen dam. Igi tur in 

abo le ri. 1. Si qu is igi tur ta li con trac tu la bo rat, hac san cti o ne re spi ret, qu ae cum pra e te ri tis pra-
e sen tia qu o que de pel lit et fu tu ra pro hi bet. Cre di to res enim re amis sa iu be mus re cu pe ra re qu od 
de de runt.” О то ме вид. Mag dol na Sič, “Re marks on the Re a sons of Com mis so ria Re scin den da”, 
Ac ta Univ. Sa pi en ti ae, Le gal Stu di es 3, 1, 2014; М. Сич (2010), 171 и да ље, као и R. J. Go e bel, 
35, 38, 51 и 54; M. Szűcs (2011), 68-69; D. E. Phil lip son, 1244.

12 Сма тра се да је узи ма ње ка ма та ин ком па ти бил но са lex com mis so ria.
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pig no ri bus, qu ae iu re do mi nii pos si de re ali qu is cu pi e bat, pro scrip tio pu bli ca et 
an nus lu i ti o nis an ti qu us in tro duc ti sunt, pig nus au tem pu bli ce pro scrip tum ne que 
vi di mus ne que ni si tan tum mo do ex li bro rum re ci ta ti o ne au di vi mus.” (Сма тра мо 
да ста ро пра ви ло, има ју ћи у ви ду и то да до ку мен ти ко ји се на то од но се ни су 
ја сни, тре ба да бу де пот пу но уки ну то и за ме ње но ја сни јим од ред ба ма. На-
и ме, јав ну об ја ву про да је и мо гућ ност ис ку пље ња за ло ге у ро ку од го ди ну 
да на ко је је ста ро пра во га ран то ва ло у слу ча ју ако би не ко же лео да при ба ви 
сво ји ну на пред ме ту за ло ге, мо же мо по твр ди ти са мо пре гле дом књи га, јер 
ни кад ни смо ви де ли да је про да ја за ло ге би ла јав но огла ше на).

Из ове од ред бе са зна је мо мо гу ће усло ве за im pe tra tio do mi nii, ко ји су 
нај ве ро ват ни је би ли у при ме ни већ од вре ме на Алек сан дра Се ве ра. То су: 
јав но огла ша ва ње про да је и рок од го ди ну да на у ком је ду жник ис пла том ду га 
мо гао да ис ку пи и осло бо ди сво ју за ло гу. Исто вре ме но са зна је мо и то да у 
прак си ови усло ви ни су по што ва ни. Ју сти ни јан не за до во љан прет ход ном 
прак сом, ста ра пра ви ла уки да и уво ди но ва. Пу тем сво јих пра ви ла уво ди не-
ко ли ко усло ва чи је ис пу ње ње се зах те ва да би по ве ри лац мо гао да оства ри 
пра во сво ји не на пред ме ту за ло ге.

Пр ви услов и по чет ни је сте да се при сту пи про да ји пред ме та за ло ге. 
C. J. 8, 33, 3, 1: „San ci mus ita que, si qu is rem cre di to ri suo pig ne ra ve rit, si 

qu i dem in pac ti o ne ca u tum est, qu e mad mo dum de bet pig nus dis tra hi, si ve in tem-
po re si ve in ali is con ven ti o ni bus ea ob ser va ri, pro qu i bus in ter cre di to rem et 
de bi to rem con ven tum est. Sin au tem nul la pac tio in ter ces se rit, li cen tia da bi tur 
fe ne ra to ri ex de nun ti a ti o ne vel ex sen ten tia iu di ci a li post bi en ni um, ex quo at te-
sta tio mis sa est vel sen ten tia pro la ta est, nu me ran dum eam ven de re.” (Сто га, 
од ре ђу је мо да уко ли ко је не ко за ло жио ствар по ве ри о цу, и би ло је пред ви-
ђе но у спо ра зу му на ко ји на чин да се про да пред мет за ло ге, би ло у по гле ду 
вре ме на или дру гих до го во ра, тре ба узе ти у об зир оно што је из ме ђу по ве-
ри о ца и ду жни ка би ло уго во ре но. Ме ђу тим, ако ни је би ло ни ка квог спо ра-
зу ма, да та је мо гућ ност зај мо дав цу да на кон две го ди не од оба ве шта ва ња или 
до но ше ња суд ске пре су де, ра чу на ју ћи од мо мен та ка да је оба ве ште ње упу-
ће но или пре су да до не та – ствар мо же про да ти).

У Ју сти ни ја но во вре ме про да ја пред ме та за ло ге би ла је оба ве зна, ни је 
се мо гла ис кљу чи ти ни спо ра зу мом стра на ка. Њој се мо гло при сту пи ти у 
ро ку и на на чин ка ко су се по ве ри лац и ду жник до го во ри ли, а ако се о то ме 
ни су из ја сни ли он да на кон две го ди не од оба ве ште ња ду жни ка о до спе ло сти 
ду га на на пла ту или до но ше ња пре су де. 

По про те ку овог ро ка, ако ни ко ни је ку пио пред мет за ло ге, ду жник се 
по но во оба ве шта вао и да та му је до дат на мо гућ ност да ис пла том ду га осло-
бо ди пред мет за ло ге.

C. J. 8, 33, 3, 2: „Sin ve ro ne mo est, qui com pa ra re eam ma lu e rit, ut ne ces-
sa ri um fi at cre di to ri sal tem si bi eam iu re do mi nii pos si de re, in hu i u smo di ca si bus 
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ca u sam es se ob ser van dam cen se mus, ut, si ve pra e sens sit de bi tor, de nun ti a tio ei 
sci li cet post bi en ni um mit ta tur, si ve afu e rit, pro vin ci a le tri bu na le cre di tor pe tat 
et iu di cem cer ti o ra re fe sti net, qu a te nus il le eum re qu i si e rit, cer to tem po re su per 
hoc ab eo sta tu en do, ut fi at de bi to ri ma ni fe stum per ap pa ra ti o nem iu di cis, qu od 
a cre di to re pe ti tum est, et cer tum tem pus sta tu a tur, in tra qu od et, si fu e rit in ven tus, 
de bet qui pe cu ni as cre di tas ac ce pit de bi tum of fer re et pig nus re cu pe ra re.” (Ме-
ђу тим, ако не ма ни ког ко би је ку пио, та ко да је нео п ход но да је по ве ри лац 
по се ду је на осно ву пра ва сво ји не, од ре ђу је мо, да у овим слу ча је ви ма тре ба 
има ти у ви ду сле де ће: ако је ду жник при су тан по треб но му је упу ти ти оба-
ве ште ње, чак и по ис те ку две го ди не; или ако је од су тан, по ве ри лац мо же 
зах те ва ти од про вин циј ског су ди је да упу ти по зив да се ду жник по ја ви у 
од ре ђе но вре ме; овај по зив тре ба да бу де са чи њен од стра не суд ског слу жбе-
ни ка и тре ба да са др жи оно што по ве ри лац зах те ва и тре ба да бу де од ре ђен 
да тум у ком се ду жник мо же про на ћи да би пла ћа ју ћи дуг осло бо дио пред мет 
за ло ге). 

Пре ма овој од ред би во ди ло се ра чу на о то ме да ли се ду жник на ла зи у 
ме сту ко је је од ре ђе но за ис пла ту ду га или се на ла зи у дру гој про вин ци ји, 
што од ре ђу је на чин ње го вог оба ве шта ва ња. Уко ли ко се ду жник не би мо гао 
про на ћи ни на овај на чин, до био би још до дат но вре ме за ис пу ње ње оба ве зе.

C. J. 8, 33, 3, 3:“Sin au tem nul la te nus fu e rit in ven tus, iu dex cer tum tem pus 
de fi ni at, in tra qu od li cen tia ei da bi tur se se ma ni fe sta re et of fer re pe cu ni as et pig nus 
ab op pig ne ra ti o ne li be ra re”. (Ако се не би мо гао ни ка ко про на ћи, су ди ја тре-
ба да на зна чи од ре ђе но вре ме у ком му је до зво ље но да се по ја ви, по ло жи 
но вац и ис ку пи за ло гу).

Тек по сле ис пу ње ња ових усло ва и ис те ка на ве де них ро ко ва мо же по-
ве ри лац оства ри ти сво ји ну на пред ме ту за ло ге. 

C. J. 8, 33, 3, 3a: “Sin au tem in tem po re sta tu to vel mi ni me fu e rit in ven tus vel 
cre di tam pe cu ni am to tam of fer re no lu e rit, tunc cre di tor ade at cul men prin ci pa le 
et pre ci bus por rec tis iu re do mi nii ha be re ean dem rem ex pe tat ha be a tque ex di vi no 
ora cu lo eam in suo do mi nio.” (Ме ђу тим, ако се ду жник по ис те ку од ре ђе ног 
вре ме на не про на ђе или од би ја да пла ти пу ни из нос нов ца узе тог на за јам, 
по ве ри лац та да мо же да се обра ти ца ру и да зах те ва од ње га сти ца ње пра ва 
сво ји не на тој ства ри и оче ки ва но ће је има ти из бо жан ске ми ло сти (ца ра) у 
сво јој сво ји ни).

Ипак, ка ко са зна је мо из на став ка од ред бе, по ве ри о че ва сво ји на овим 
још ни је по ста ла де фи ни тив на. Ма да је сте као сво ји ну на пред ме ту за ло ге, 
ду жни ку из ху ма них раз ло га да је се рок од две го ди не у ком ро ку мо же да 
от ку пи пред мет за ло ге од свог по ве ри о ца. 

C. J. 8, 33, 3, 3b:„Et post qu am hoc fu e rit sub se cu tum, pi e ta tis in tu i tu ha be at 
de bi tor in tra bi en nii tem pus in su am rem hu ma num re ver sum ex die sac ri ora cu li 
nu me ran dum, et li ce at ei, cre di to ri qui iam do mi nus fac tus est of fer re de bi tum cum 
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usu ris et dam nis vi tio ei us cre di to ri il la tis, qu o rum qu an ti ta tem cre di tor de bet suo 
iu ra men to ma ni fe sta re, et su um pig nus re cu pe ra re.” (По сле ка да је то по стиг ну-
то, ду жни ку је да та мо гућ ност из ху ма них раз ло га да у ро ку од две го ди не 
ра чу на ју ћи од да на из да ва ња цар ске од лу ке по вра ти сво ју ствар; то ће по сти-
ћи та ко што ће по ну ди ти по ве ри о цу, ко ји је са да вла сник, ис пла ту из но са 
ду га са ка ма та ма и на кна дом ште те ко ју је по ве ри лац пре тр пео, чи ју ви си ну 
по ве ри лац мо ра сво јом за кле твом да до ка же, и та да мо же сво ју за ло гу по-
вра ти ти).

Да би по вра тио пред мет за ло ге ду жник је тре ба ло да пла ти свој дуг са 
ка ма та ма и да на кна ди и ште ту ко ју је по ве ри лац пре тр пео. По ве ри лац је ви-
си ну ште те ко ју је пре тр пео тре ба ло да по твр ди сво јом за кле твом. Ни је пре-
ци зи ра но да ли је реч о ште ти ко ја је на ста ла због не ис пу ње ња ду жни ко ве 
оба ве зе на вре ме или због то га што је по ве ри лац као вла сник пред ме та за ло-
ге утро шио сред ства за одр жа ва ње ове ства ри, или мо жда због оба раз ло га? 
Ма да је у прет ход ној од ред би по ве ри лац на зна чен као зај мо да вац, с об зи ром 
на то да тре ба да пла ти и ка ма ту ни ка ко ни је реч о бес плат ном при ја тељ ском 
зај му (mu tu um), јер је ко ри шћен из раз „fe ne ra tor”, ко ји ука зу је на про фе сио-
нал не зај мо дав це и на зе ле на ше. Има ју ћи у ви ду ове усло ве, от куп за ло же не 
ства ри ни је био под по вољ ним усло ви ма за ду жни ка. 

Ако је ду жник про пу стио овај рок од две го ди не за от куп за ло ге, по ве-
ри о че ва сво ји на по ста ла је де фи ни тив на.

C. J. 8, 33, 3, 3c: „Sin au tem bi en ni um fu e rit elap sum, ple nis si me ha be at rem 
cre di tor ide mque do mi nus iam in re vo ca bi lem fac tam.” (Ме ђу тим, ако је ис те кло 
вре ме од две го ди не, по ве ри лац ће има ти ствар у пу ној сво ји ни и ње го ва 
сво ји на по ста је нео по зи ва).

У да љем тек сту кон сти ту ци је во ди се ра чу на о екви ва лен ци ји вред но-
сти, да ни по ве ри лац, ни ду жник не би пре тр пе ли ште ту или оства ри ли 
нео сно ва ну до бит пу тем ове цар ске бе не фи ци је. Пре ма по след њој од ред би, 
ко ја је из гле да до да та на кра ју, да би се из бе гла су бјек тив на про це на за ло ге, 
ње ну вред ност тре ба да про це ни су ди ја.

C. J. 8, 33, 3, 6:„Ae sti ma ti o nem au tem pig no ris, do nec apud cre di to rem 
eun de mque do mi num per ma ne at, si ve am pli o ris si ve mi no ris qu an tum ad de bi tum 
qu an ti ta tis est, iu di ci a lis es se vo lu mus di scep ta ti o nis, ut, qu od iu dex su per hoc 
sta tu e rit, hoc in ae sti ma ti o ne pig no ris ob ti ne at.” (Ме ђу тим, про це ну вред но сти 
за ло ге док она оста је код по ве ри о ца у ње го вој сво ји ни, да ли је ве ћа или ма-
ња од вред но сти ду га, од ре ђу је мо да из вр ши су ди ја, и да оно што у по гле ду 
то га су ди ја утвр ди, то да се при ме ни у по гле ду про це не вред но сти за ло ге). 

Ако је вред ност пред ме та за ло ге би ла ма ња од из но са ду жни ко вог ду га 
сти ца њем сво ји не на пред ме ту за ло ге по ве ри лац ни је из гу био пра во да зах-
те ва од ду жни ка да ис пла ти и раз ли ку.
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C. J. 8, 33, 3, 4: „Sed si qu i dem mi nus in pig no re, plus in de bi to in ve ni a tur, 
in hoc, qu od no sci tur abun da re, sit cre di to ri om nis ra tio in te gra.” (Али ако за-
ло га вре ди ма ње од ду га, по ве ри о цу при па да сво пра во да зах те ва оно што 
не до ста је). 

Ако су вред но сти јед на ке ја сно је да ни ду жник, а ни по ве ри лац не ма ју 
до дат не оба ве зе.

C. J. 8, 33, 3, 4a:„Sin au tem ex utra que par te qu an ti tas ae qua in ve ni a tur, 
si ne om ni du bi ta ti o ne to tam rem an tea pig ne ra tam re ti ne at.” (Ме ђу тим, ако се 
на ђе да су вред но сти јед на ке са обе стра не, по ве ри лац без сум ње за др жа ва 
це лу ствар прет ход но да ту у за ло гу). 

Ако је пред мет за ло ге ве ће вред но сти од из но са ду га, ви шак (su per flu um 
или hype ro ha) слу жи за на пла ту по тра жи ва ња дру гих ду жни ко вих по ве ри-
ла ца, а ако њих не ма, или не што пре о ста је и по сле на ми ре ња њи хо вих по тра-
жи ва ња, тај из нос се вра ћа ду жни ку.

C. J. 8, 33, 3, 4b:„Sin au tem mi nus qu i dem in de bi to, am pli us au tem in pig-
no re fi at, tunc in hoc qu od de bi tum ex ce dit de bi to ri om nia iu ra in te gra le ge no stra 
ser va bun tur, cre di to ri bus qu i dem fe ne ra to ris non sup po si tum, ali is au tem de bi-
to ris cre di to ri bus vel ip si de bi to ri ser va tum.” (Али ако је дуг ма њи од вред но-
сти за ло ге, та да из нос ко ји пре ла зи дуг, чу ва ју ћи сва пра ва ду жни ка пу тем 
на шег пра ва, тре ба да при па да, не прет по ста вља ју ћи по ве ри о че ве зај мо дав це, 
дру гим ду жни ко вим по ве ри о ци ма или са мом ду жни ку).

У по гле ду овог ви шка по ве ри о цу је да та до зво ла да тај из нос про це ни 
и да за то пру жи по себ ну га ран ци ју.

C. J. 8, 33, 3, 4c: „Et ne ex com mu ni ca ti o ne fi at ali qua dif fi cul tas, li cen tia 
da bi tur cre di to ri seu do mi no ae sti ma ti o nem su per flui de bi to ri vel cre di to ri de bi-
to ris cum com pe ten ti ca u te la in eum ex po nen da of fer re.” (И да не би на ста ле 
по те шко ће у по гле ду овог ви шка, да та је до зво ла по ве ри о цу од но сно вла сни-
ку да про це њу ју ћи вред ност ви шка по ну ди по себ ну га ран ци ју за ис пла ту 
тог ви шка ду жни ку или ду жни ко вим по ве ри о ци ма).

У да љем тек сту ви ди мо да се о екви ва ле ни ци ји вред но сти ду га и за ло ге 
во ди ра чу на и у слу ча ју ако би по ве ри лац, са да већ вла сник, ка сни је про дао 
пред мет за ло ге. С об зи ром на то да је ду жник имао рок од две го ди не од 
одо бре не im pe tra tio do mi nii, да от ку пи пред мет за ло ге, ова про да ја је мо гла 
усле ди ти са мо по сле про те ка овог ро ка, ка да је по ве ри о че ва сво ји на по ста-
ла нео по зи ва. Ово ре ше ње не од го ва ра са вре ме ном схва та њу о сво ји ни. У 
са вре ме ном пра ву ако вла сник про да сво ју ствар по стиг ну та ви ша це на на 
тр жи шту иде у ње го ву ко рист, а ма ња на ње го ву ште ту. Сто га тек сто ви ко-
ји сле де до во де у сум њу де фи ни тив ност по ве ри о че ве сво ји не.

C. J. 8, 33, 3, 5: „Sin ve ro cre di tor, post qu am iu re do mi nii hoc pos si de at, 
ven de re hoc ma lu e rit, li ce at qu i dem ei hoc fa ce re, si qu id au tem su per flu um sit, 
de bi to ri se r va re.” (Ако би по ве ри лац, по сле ка да је по стао вла сник за ло же не 
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ства ри, же лео да је про да, то му је до зво ље но, с тим да ви шак про дај не це не 
са чу ва за ду жни ка). 

C. J. 8, 33, 3, 5a: „Sin au tem du bi ta tio exor ta fu e rit pro ven di ti o ne ut po te 
vi li o re pre tio fac ta, sac ra men ti re li gi o nem cre di tor pra e sta re com pel la tur, qu od 
nul la mac hi na ti o ne vel cir cum scrip ti o ne usus est, sed tan ti ven di dit rem, qu an ti 
po tu e rit ve ni re: et hoc tan tum mo do red di, qu od ex iu ra men to su per flu um fu e rit 
vi sum. Sin au tem ex iu re i u ran do eti am mi nus ha bu is se cre di tor in ve ni a tur, in re si duo 
ha be at in te gram ac ti o nem.” (Али ако је не што спор но у по гле ду про да је, на 
при мер, да је по стиг ну та ни жа це на, по ве ри лац тре ба да по ло жи за кле тву 
да ни је ко ри стио ни ка кву ма хи на ци ју или пре ва ру, не го је ствар про дао за 
оно ли ко за ко ли ко је мо гао: и би ће оба ве зан да вра ти ду жни ку онај ви шак за 
ко ји се за клео. Ме ђу тим, ако је ја сно из за кле тве по ве ри о ца да је про да јом при-
мио ма њу це ну од вред но сти ду га, има ће пра во да ту жи ду жни ка за из нос 
ко ји не до ста је).

Пре ма то ме, ако би по ве ри лац/вла сник про да јом оства рио ви шу це ну од 
вред но сти за ло ге, овај ви шак је био оба ве зан да усту пи ду жни ку, али ако би 
би ла оства ре на ни жа це на по ве ри лац је тре ба ло да по ло жи за кле тву да ни је 
ко ри стио ни ка ву пре ва ру, па ни ону ко ја је би ла до зво ље на у кла сич ном пе-
ри о ду (cir cum scrip tio, do lus bo nus), не го је про дао по пра вој це ни ко ју је мо гао 
да оства ри на тр жи шту. Евен ту ал ни ви шак вред но сти је и у овом слу ча ју 
тре ба ло да вра ти ду жни ку, а ако би ње го во по тра жи ва ње пре ва зи шло оства-
ре ну це ну, тај не до ста так је мо гао још увек да зах те ва од ду жни ка.

Ове не у о би ча је не од ред бе на сто је у још ве ћој ме ри да спре че да ова цар-
ска бе не фи ци ја по ста не ин стру мент еко ном ског ис ко ри шћа ва ња ду жни ка, али 
и по ве ри о ца. С об зи ром на то да се ове од ред бе не укла па ју у прав но-тех нич-
ка пра ви ла пра ва сво ји не, њих мо же мо об ја сни ти са мо на ве де ним прав но-по-
ли тич ким раз ло зи ма.

3. РАЗ ЛОГ УВО ЂЕ ЊА И КА СНИ ЈЕ ПРИ МЕ НЕ  
У ЈУ СТИ НИ ЈА НО ВО ВРЕ МЕ

Ви де ли смо да је овај ин сти тут уве ден за вре ме ца ра Алек сан дра Се ве-
ра 229. го ди не. У то вре ме фи ду ци ја је још би ла у при ме ни, а ни уго ва ра ње 
ко ми сор не кла у зу ле ни је би ло за бра ње но. Сход но то ме, ма да је основ ни 
на чин на ми ре ња по ве ри о че вог по тра жи ва ња био пу тем про да је пред ме та 
за ло ге, ни је би ло оне мо гу ће но ни то да уз са гла сност ду жни ка по ве ри лац 
стек не сво ји ну на пред ме ту за ло ге.13 То ме је слу жи ла и мо гућ ност да по ве-

13 Вид. Pa o lo Frez za (Фре ца), Le ga ran zie del le ob bli ga zi o ni II. Le ga ran zie re a li, Pa do va 
1963, 230 – 232; An to nio Sac coc cio (Са ко ћо), Aliud pro alio con sen ti en te do mi no in so lu tum da re, 
Mi la no 2008, 123. 
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ри лац сам ку пи пред мет за ло ге или да га при ба ви пу тем да ва ња уме сто ис пу-
ње ња. Сви ови на чи ни су би ли мо гу ћи са мо ако је ду жник дао сво ју са гла-
сност. У не до стат ку овог усло ва по ве ри лац је био при ну ђен да са че ка док се 
ја ви не ко ко ће куп ти ти за ло гу. Пре ма то ме, циљ уво ђе ња im pe tra tio do mi nii 
био је да уко ли ко се не про на ђе аде ква тан ку пац пред ме та за ло ге, омо гу ћи 
по ве ри о цу да га сам стек не у сво ји ну на осно ву по себ не бе не фи ци је ца ра.

Сле де ћи ре скрипт ко ји је из дат по сле па да ди на сти је Се ве ра, 238. го ди не, 
по чет ком вој не анар хи је, ко ја је би ла по сле ди ца пр вен стве но еко ном ске кри-
зе, ука зу је на про бле ме ве за не за ин фла ци ју, јер за бра њу је да по ве ри лац 
ко ји је већ сте као сво ји ну на пред ме ту за ло ге ка сни је зах те ва од ду жни ка и 
ка ма те.

По сле ових од ред би, пр вен стве но су у за пад ном де лу Им пе ри је на ста ли 
озбиљ ни про бле ми због еко ном ске кри зе. До шло је до ја ча ња и по сте пе ног 
оса мо ста љи ва ња ве ле по сед ни ка, ко ји се у из во ри ма на зи ва ју „моћ ни ци ма” 
(po ten ti o res). Они су вр ши ли при ти сак на ду жни ке од ко јих би, ако не би мо-
гли да на пла те сво је по тра жи ва ње, од у зи ма ли и при сва ја ли до бра, не во де-
ћи ра чу на о екви ва лен ци ји вред но сти ду га и при сво је не ства ри. То су из деј-
ство ва ли нај ве ро ват ни је не са мо у слу ча ју ако је дуг био пре то га обез бе ђен 
за ло гом, не го и у не до стат ку исте. О то ме све до чи и Кон стан ти но ва кон сти-
ту ци ја о за бра ни уго ва ра ња ко ми сор не кла у зу ле до не та 320. го ди не у ко јој 
се не на во ди да је реч о за ло зи,14 као и за бра на по ве ри о ци ма да ку пе пред мет 
за ло ге од ду жни ка.15 Пр вен стве ни раз лог ових за бра на био је да се спре чи 
при сва ја ње ства ри ве ће вред но сти од ду га од стра не моћ ни ка, јер би то до-
ве ло до њи хо вог бо га ће ња уз исто вре ме но оси ро ма ше ње и про па да ње сит них 
по сед ни ка, ко ји би по ста ли ко ло ни ве ле по сед ни ка. Ма да на пр ви по глед ове 
ме ре из гле да да шти те ду жни ке, оне су слу жи ле у су шти ни за шти ти ин те ре-
са Ца р ства. На и ме, по ре зи су мо гли би ти на пла ћи ва ни са мо од не за шти ће-
них сит них по сед ни ка, као и бе зе мља ша, јер су ве ле по сед ни ци За па да си лом 
спре ча ва ли са ку пља че по ре за да тај за да так оба ве на њи хо вим по се ди ма. 
Пре ма то ме, овим ме ра ма Ца р ство је шти ти ло свој ин те рес за на пла том по-
ре за. Има ју ћи у ви ду ове окол но сти, а по себ но моћ ве ле по сед ни ка ко ји би 
при ти ском на осла бље ног ца ра на сто ја ли да из деј ству ју по год но сти у сво ју 
ко рист,16 im pe tra tio do mi nii ни је био у при ме ни у за пад ном де лу Им пе ри је.

На Ис то ку, ка ко са зна је мо из на ве де не Ју сти ни ја но ве кон сти ту ци је im-
pe tra tio do mi nii остао је и да ље у при ме ни. У овом де лу Им пе ри је ве ле по сед-
ни ци ни су би ли оса мо ста ље ни, не го су за ви си ли од ца ра, јер су сво је по се-
де до би ли због оба вља ња цар ске слу жбе и мо гли су да их за др же са мо док 

14 M. Sič (2014), 93. Реч је о кон сти ту ци ји C. Th. 3, 2, 1 = Brev. C. Th. 3, 2, 1.
15 M. Szűcs (2011), 65-72.
16 Маг дол на Сич, „Ту ма че ње пра ва у скла ду са пра вич но шћу”, Збор ник ра до ва ПФНС, 

2/2015, 628.



472

Др Маг дол на И. Сич; Ми лан М. Ми лу тин, Прибављање својине на предмету... (стр. 461–474)

слу же ца ру. Из и гра ва ња на ме не im pe tra tio do mi nii, ме ђу тим, би ло је и у овом 
де лу ца р ства, јер Ју сти ни јан ука зу је на то да огла ша ва ње јав не про да је у 
прак си ни је би ло по што ва но, не го је са мо кон ста то ва но у до ку мен ти ма, да 
је овај услов био ис пу њен. Не за до во љан прет ход ном прак сом Ју сти ни јан је 
530. го ди не по ста вио до дат не усло ве за при ме ну овог ин сти ту та: оба ве зу на-
сто ја ња да се за ло га про да у ро ку од две го ди не; оба ве шта ва ње ду жни ка о 
то ме чак и по сле про те ка овог ро ка, да би му се да ла мо гућ ност ис ку пље ња 
за ло ге; по себ но одо бре ње ца ра за сти ца ње сво ји не по сле про те ка ових ро ко ва; 
на кнад на мо гућ ност ду жни ка да от ку пи за ло гу од по ве ри о ца у ро ку од две 
го ди не; нео по зи вост по ве ри о че ве сво ји не на пред ме ту за ло ге по сле про те ка 
око че ти ри го ди не; пра вич ну про це ну вред но сти за ло ге са оба ве зом по ве-
ри о ца да вра ти ви шак ду жни ку и са ње го вим пра вом да зах те ва ис пла ту не-
до ста ју ћег де ла од ду жни ка. По ред то га, на сто јао је, та ко ђе, да и дру га прав-
на пра ви ла, ко ја омо гу ћу ју по ве ри о цу да стек не пра во сво ји не на пред ме ту 
за ло ге до ве де у са гла сност са овим усло ви ма. Услед то га фи ду ци ја као сред-
ство обез бе ђе ња по ве ри о че вог по тра жи ва ња (fi du cia cum cre di to re con trac ta), 
ко ја је у пост кла сич ном пе ри о ду иза шла из упо тре бе,17 из о ста вље на је у 
пот пу но сти из Ју сти ни ја но ве ко ди фи ка ци је. Кон стан ти но ву кон сти ту ци ју 
о за бра ни уго ва ра ња ко ми сор не кла у зу ле Ју сти ни јан пре у зи ма у свој ко декс 
уз из ме ну да се ова за бра на од но си на за ло гу, оста вља ју ћи та ко мо гућ ност 
да се и да ље уго ва ра у слу ча ју ку по про да је. Мар ци јан ском пак ту, ко ји омо-
гу ћу је по ве ри о цу да ку пи пред мет за ло ге од ду жни ка до да је се услов да 
це на тре ба да бу де пра вич на (iu sto pre tio tunc ae sti man dum), из бе га ва ју ћи 
при то ме да по ве ри о ца као куп ца на зо ве вла сни ком пред ме та за ло ге, јер се 
на во ди да ће ку пац сте ћи за ло гу у по сед на осно ву пра ва ку по ви не (iu re 
emp ti pos si de at).18 Па пи ни ја но ву од ред бу, са чу ва ну у Ва ти кан ском фраг мен ту 
(Fragm.Vat. 9), ко ја куп цу омо гу ћу је сти ца ње сво ји не на пред ме ту за ло ге ку-
по ви ном (iu re emp ti do mi ni um re ti ne at), пот пу но из о ста вља.19 Је ди но за др жа-
ва da tio in so lu tum,20 јер то ну ди сам ду жник свом по ве ри о цу као на чин 

17 Маг дол на Сич, “Fi du cia and Pig nus in So ur ces of Post-Clas si cal Ro man Law – Synonyms 
or Terms Uti li zed for Dif fe rent Kinds of Pled ges – Pa rt I”, Збор ник ра до ва ПФНС, 1-2/2008, 
476-478, 480, 481; Маг дол на Сич, “Fi du cia and Pig nus in So ur ces of Post-Clas si cal Ro man Law 
– Synonyms or Terms Uti li zed for Dif fe rent Kinds of Pled ges – Pa rt II”, Збор ник ра до ва ПФНС, 
3/2008, 145 и 149.

18 М. Сич (2010), 160; M. Szűcs (2011), 69, фн. 38.
19 М. Сич (2010), 171 и да ље.
20 C. J. 8, 13, 13 (293). “Cum do mi nam non mi no rem XXV an nis ea qu ae obli ga ve rat ti bi 

iu re do mi nii pos si de re per mi sis se et in so lu tum de dis se pre ci bus sig ni fi ces, do mi nae con trac tus 
et vo lun tas ad fir mi ta tem ti bi suf fi cit.” (С об зи ром на то да је го спо да ри ца ко ја ни је би ла мла ђа 
од два де сет и пет го ди на оно што је за ло жи ла те би обе ћа ла да по се ду јеш по пра ву сво ји не 
и на име ис пу ње ња ти је да ла, као што то твр диш у мол би, уго вор за кљу чен са го спо да ри цом и 
ње на са гла сност је те би до вољ на по твр да (да си сте као сво ји ну на пред ме ту за ло ге). Де таљ ни је 
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ипла те ду га и Ју сти ни јан и у овом слу ча ју зах те ва пра вич ну про це ну вред-
но сти за ло ге.21 

С об зи ром на то да фи ду ци ја ни је би ла ви ше при ме њи ва на и да је уго-
ва ра ње ко ми сор не кла у зу ле би ло за бра ње но, по ве ри лац је мо гао сте ћи сво-
ји ну на пред ме ту за ло ге во љом вла сни ка (ду жни ка) са мо пу тем da tio in 
so lu tum. Уго ва ра њем Мар ци јан ског пак та на осно ву ку по ви не (iu re emp ti 
pos si de at) сти че са мо др жа ви ну пред ме та за ло ге, али не и сво ји ну. Да ли је 
ово ре ше ње по сле ди ца по сто ја ња по дво стру че не сво ји не (кви рит ске и пре тор-
ске), или на сто ја ња да се и ку по ви на пред ме та за ло ге ускла ди са Ју сти ни ја-
но вим пра ви лом о im pe tra tio do mi nii, тј. да се ду жни ку омо гу ћи до дат ни рок 
да би ис пла том ду га осло бо дио пред мет за ло ге те ре та – на осно ву из во ра 
оста је отво ре но пи та ње.

У сва ком слу ча ју при мет но је на сто ја ње на то ме да се не вр ши при ти сак 
на ду жни ка, не са мо од стра не по ве ри о ца, не го ни услед еко ном ских раз ло га, 
да би се он од ре као сво ји не за ло же не ства ри, а ако до то га ипак до ђе да то 
бу де уз пра вич ну про це ну за ло ге. 

4. ЗА КЉУ ЧАК

Ма да су ро ко ви пред ви ђе ни у Ју сти ни ја но вој кон сти ту ци ји пре ду гач ки 
за са вре ме не по тре бе про ме та, сма тра мо да би ду жни ку ипак тре ба ло обез-
бе ди ти ра зу ман рок да и по сле до спе ло сти сво је оба ве зе на ђе на чи на да 
ис пла ти свој дуг, као и да се во ди ра чу на о пра вич ној про це ни пред ме та за-
ло ге. У су прот ном ће и мо гућ ност ку по ви не за ло ге од стра не за ло жног по-
ве ри о ца, као и да ва ње за ло ге уме сто ис пла те ду га до ве сти до истог ефек та 
као и забрањeно уговарањe ко ми сор не кла у зу ле.

о то ме, вид. Va len ti na Za fa ra na (За фа ра на), Da tio in so lu tum – pro spet ti ve sto ri co-com pa ra ti stic he, 
http://www.di rit to.it /docs/31241-da tio-in -so lu tum-pro spet ti ve-sto ri co com pa ra ti stic he, (15. мај 2016).

21 Nov. 120, 6, 2. “… qu od pro so lu to di ci tur, ean dem ac ci pe re pos ses si o nem, iu sta et dis-
trac ta ae sti ma ti o ne fac ta …” (оно што је ре че но да је да то уме сто ис пу ње ња, тај по сед се пре-
у зи ма по пра вич ној про це ни про дај не /це не/).
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Ac qu i si ti on of Ow ner ship over the Pled ged Thing by  
the Cre di tor in Ro man Law (Im pe tra tio Do mi nii)

Abstract: It is less known that sin ce the Se ve ran Dynasty the cre di tor had the 
op por tu nity to ask the em pe ror for per ma nent ow ner ship over the pled ged thing 
(im pe tra tio do mi nii). It is known, ho we ver, that the pro tec tion of the deb tor’s in te rests, 
gi ven that it was ea si er to col lect ta xes from them than from lar ge land-ow ners, 
was of ut most im por tan ce for im pe rial fi nan ces. The re fo re, apart from pro hi bi ting 
the sti pu la tion of lex com mis so ria, as well as con di ti o ning pac tum Mar ci a num with 
just pri ce of the pled ged thing, the rights of the deb tor we re pro tec ted by su bjec ting 
im pe tra tio do mi nii to se ve ral con di ti ons. Im pe ra tio do mi nii de pen ded on a pu blicly 
an no un ced pre vi o us at tempt of sa le as well as on its an nul ment in ca se the cre di-
tor con ti nu es to col lect in te rest af ter the ac qu i si ti on of ow ner ship over the pled ged 
thing. Un sa tis fied with the lack of ap pli ca tion of the se con di ti ons in prac ti ce, Ju-
sti nian po sted ad di ti o nal con di ti ons for the ap pli ca tion of this in sti tu te in 530: the 
obli ga tion to at tempt to sell the pled ged thing wit hin two yea rs; to in form the deb tor 
abo ut it even af ter the ex pi ra ti on of this de a dli ne, in or der to gi ve him the op por-
tu nity to pay his debt; to se ek spe cial ap pro val of the em pe ror for the ac qu i si ti on 
of ow ner ship af ter the ex pi ra ti on of the se de a dli nes; by in tro du cing a sub se qu ent 
pos si bi lity for the deb tor to re pur cha se the pled ge from the cre di tor wit hin two 
yea rs; ma king ir re ver si ble the cre di tor’s ow ner ship over the pled ged thing only 
af ter the ex pi ra ti on of ap pro xi ma tely fo ur years; fa ir as ses sment of va lue of the 
pled ged thing with the obli ga tion of the cre di tor to re turn the sur plus to the deb tor 
as well as his right to re qu est the payment of the out stan ding amo unt from the 
deb tor. This pa per ex plo res the emer gen ce and evo lu tion of im pe ra tio do mi nii as 
well as the cir cum stan ces that lead to its emer gen ce.
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