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СТИ ЦА ЊЕ ПУ ТЕМ ЗА ЈЕД НИЧ КОГ РО БА  
(SER VUS COM MU NIS)

Сажетак:За јед нич ки роб (ser vus com mu nis) је роб ко ји се на ла зи у 
сво ји ни два го спо да ра. Оба го спо да ра мо гу у пот пу но сти да рас по ла жу ро-
бом јер има ју вла снич ка овла ште ња у ци је ли ни. Ме ђу тим, ка да се оба ве зу ју 
пре ко за јед нич ког ро ба (ser vus com mu nis) си ту а ци ја ни је ја сна. Да ли роб јед-
на ко мјер но оба ве зу је оба го спо да ра или ис кљу чи во оног го спо да ра у чи је име 
је по сту пао? Да ли роб мо же да пре у зме оба ве зу у ин те ре су јед ног го спо-
да ра а да оба ве же дру гог го спо да ра? Ко ме од го ва ра не са вје сни роб, тре ћем 
ли цу или из не вје ре ном го спо да ру? У ра ду ће се ана ли зи ра ти ми шље ња дво-
ји це рим ских прав ни ка, Га ја и Ју ли ја на чи ме ће се ди је ли мич но ри је ши ти 
ди ле ме ко је овај ин сти тут иза зи ва.

Кључнеречи: Con do mi ni um. Ser vus com mu nis. So ci e tas. No mi na tio. Ex re 
uni us ex do mi ni.

1. УВОД

За јед нич ки роб ни је био стра на по ја ва у рим ском пра ву1. У пи та њу 
је јед на ком плек сна прав на уста но ва, ко ја у се би об је ди њу је еле мен те обли-
га ци о ног и ствар ног пра ва. Роб је мо гао по ста ти сво ји на дво је или ви ше 
ли ца на осно ву на сље ђа, по кло на, ку по про да је или оба вља њем дје лат но сти 
у окви ру ор та клу ка. У ра ни је до ба су та кве си ту а ци је на ста ја ле због не раз-
ви је но сти при вред них од но са и па три јар хал ног ка рак те ра дру штва у ко ји ма 

1 Нај зна чај ни је мо но гра фи је у ро ма ни сти ци на те му за јед нич ког ро ба су Ma rio Bre-
to ne, Ser vus com mu nis. Con tri bu to al la sto ria del la com pro pri e ta ro ma na in eta clas si ca, Na po li, 
1958, An drea di Por to, Im pre sa col le ti va e schi a vo ‚ma na ger‘ in Ro ma an ti ca, Mi la no,1984. а 
мо но гра фи ја ко ја се у зна чај ној мје ри освр ће на пи та ње за јед нич ког ро ба Wil li am War wick 
Buc kland, The Law of Sla very, Cam brid ge, 1908. 
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је роб пред ста вљао јед но од основ них сред ста ва за про из вод њу2. Ро бо ви 
дје лу ју као ли ца po te stas su bi ec ti и њи хо во дје ло ва ње у прав ном по рет ку 
оправ да ва се сна гом вла сти па тер фа ми ли ја са. У кла сич ном пра ву прав ни 
су бјек ти ви тет ро бо ва ап со лут но иш че за ва; ро бо ви по ста ју дио имо ви не го-
спо да ра и кла си фи ку ју се као ства ри.3 Иа ко је њи хов су бјек ти ви тет4 
пра вом не при знат, ро бо ви све ак тив ни је уче ству ју у прав ном про ме ту. Упра-
во ин сти тут за јед нич ког ро ба је је дан од вје ро до стој них свје до ка о до ми-
нант ној уло зи ко ју су ро бо ви има ли у раз во ју рим ске при вре де. За јед нич ки 
роб дје лу је као но си лац по слов не ак тив но сти у слу ча ју удру же них по слов-
них по ду хва та5, ка да је сам роб дио пе ку ли јар не имо ви не. 

Из во ри ко јим се ба ве пи та њем сти ца ња по сред ством за јед нич ког ро ба 
су Га је ве Ин сти ту ци је ко је да ју оп ште пра ви ло о сти ца њу, док Ју сти ни ја но-
ве Ин сти ту ци је по на вља ју Га је ве ри је че не свје до че ћи не ке ве ће про мје не у 
осно ви овог ин сти ту та.6 Ши ру сли ку о ин сти ту ту да ју Ју сти ни ја но ве Ди ге сте 
ко је у ви ше ти ту лу са по ми њу сти ца ње пре ко за јед нич ког ро ба у раз ли чи тим 
ва ри јан та ма.7 Ка ко је роб тре ти ран као ствар у кла сич ном пе ри о ду8, на за јед-
нич ког ро ба су се при мје њи ва ла оп шта пра ви ла о су вла сни штву (con do mi-
ni um)9. Та ко су сво ји ну над ро бом го спо да ри из ра жа ва ли иде ал ним ди је лом 

2 Вје ро ват но је та ква си ту а ци ја би ла уче ста ла у пр во бит ном об ли ку по ро дич не за-
јед ни це con sor ti um- erc to non ci to.

3 Нео спор но је да је роб ап со лут но из гу био прав ни су бјек ти ви тет по Акви ли је вом 
за ко ну из 286. п.н.е.

4 О прав ном су бјек ти ви те ту ро бо ва у ви ди ши ре Car lo Ca stel lo, Lo schi a vo tra per so-
ne e co se nell‘ ar ca i co di rit to ro ma no, Stu di in Ono re di Ar nol do Bi scar di, I, Mi la no 1982, Al ber-
to Bur de se, Con tro ver sie gi u ri spru den zi a li in te ma di ca pa ci ta‘ de gli schi a vi, Stu di in Ono re di 
Ar nol do Bi scar di, I, Mi la no, 1981.

5 А.А. Но ви ков, Прав но ре гу ли са ње пре стан ка уго во ра о про стом ор та клу ку у ру-
ском гра ђан ском пра ву и пре ста нак деј ства код so ci e tas uni us rei vel uni us ne got ti и so ci e tas 
qu e stus у рим ском пра ву, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у но вом Са ду, 38, Но ви Сад, 
2004, 137-147.

6 3.17.3.
7 D. 14.3.13.2, D.45.3.28.1, D.41.1.45, D.10.3.24, D.10.3.8.4, D. 10.3.9.
8 За ни мљи во је ми шље ње Ала на Вот со на ко ји ка же да је роб „ми сле ћа ствар”, Alan 

Wat son, Thin king Pro perty at Ro me, Kent Law Re vi ew, 68, Chi ca go, 1993, 1355.
9 D.45.3.5. Ul pi a nus, li bro 48 ad Sa bi num Ser vus com mu nis sic om ni um est non qu a si sin-

gu lo rum to tus, sed pro par ti bus uti que in di vi sis, ut in tel lec tu ma gis par tes ha be ant qu am cor po re: 
et ideo si qu id sti pu la tur vel qu a qua alia ra ti o ne adqu i rit, om ni bus adqu i rit pro par te, qua do mi ni um 
in eo ha bent. Li cet au tem ei et no mi na tim ali cui ex do mi nis sti pu la ri vel tra di tam rem ac ci pe re, 
ut ei so li adqu i rat. Sed si non no mi na tim do mi no sti pu le tur, sed ius su uni us do mi no rum, hoc iu re 
uti mur, ut so li ei adqu i rat, cu i us ius su sti pu la tus est.

За јед нич ки роб је у та квом вла сни штву сви ју да он не при па да у ци је ло сти сва ком 
по је ди ном, не го је ди но по нео дво ји вим ди је ло ви ма, та ко да они на ње му има ју ви ше иде ал-
не не го тје ле сне удје ле. И сто га, ако он сти пу ли ра, или из би ло ко јег дру гог раз ло га не што 
стек не, сти че сви ма су клад но су вла снич ким удје ли ма на ње му. Ипак, он мо же сти пу ли ра ти 
и уз спо ми ња ње са мо јед ног од су вла сни ка или при хва ти ти пре да ну ствар, та ко да стје че 
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ко ји је мо гао би ти до го во рен у не јед на ком од но су. Оба ве зи ва ње по сред ством 
ро ба у та ко спе ци фич ном ста ту су је ин те ре сант но из ви ше раз ло га. Да ли роб 
оба ве зу је све го спо да ре а ка ко од го ва ра ју го спо да ри и у ко јем про цен ту? Да 
ли роб има са мо стал ну од го вор ност у по сло ви ма пред у зе тим на тај на чин? 

Роб оба ве зу је оба го спо да ра, јер сва пра ва и оба ве зе ко је он има, има ју 
и ње го ви го спо да ри ко ји их сти чу по прет кла сич ном прин ци пу ко ји је Гај 
за би ље жио у дру гој књи зи Ин сти ту ци ја (Igi tur qu od li be ri no stri qu os in po-
te sta te ha be mus, item qu od ser vi no stri man ci pio ac cpi unt vel ex tra di ti o ne nan-
ci scun tur, si ve qu id sti pu len tur, vel ex ali qu a li bet ca u sa adqu i runt, id no bis adqu-
i ri tur; ip se enim, qui in po te sta te no stra est, ni hil su um ha be re po test). 10 По што 
го спо да ри ди је ле сво ји ну на ро бу та ко тре ба да ди је ле и пра ва и оба ве зе 
ко је сти чу пре ко ње га. Пра ва и оба ве зе би тре ба ло да се сти чу про пор ци о-
нал но удје лу ко ји има ју, та ко да је мо гу ће да оба ве зу пред у зи ма ју у раз ди-
је ље ном оби му (pro par te). Ако је дан су вла сник има удио у сво ји ни над ро бом 
у из но су од 1/3, он да у то ли ком оби му мо же да сти че пра ва и оба ве зе. 

2. ГАЈ

G.I. 3.167. Com mu nem ser vum pro do mi ni ca par te do mi nus adqu i re re cer tum 
est; ex cep to eo qu od uni no mi na tim sti pu lan do aut man ci pio ac ci pi en do il lii so li 
adqu i rit, ve lut cum ita sti pu le tur Ti tio do mi no meo da ri spon des? Aut cum ita 
man ci pio ac ci pi at hanc rem ex iu re Qu i ri ti um L. Ti tii do mi ni mei es se aio ea que 
ei emp ta esto hoc ae re ae ne a que li bra11.

Гај је уста но вио оп ште пра ви ло по ко јем за јед нич ки роб сти че за го спо-
да ра сра змјер но удје лу ко ји го спо дар има у сво ји ни (pro do mi ni ca par te)12. 
Из раз pro do mi ni ca par te се ис кљу чи во од но си на ствар но прав ни ре жим 
ко ји го спо да ри има ју на ро бу а не на евен ту ал ни обли га ци о но пра ви од нос 
ко ји су за сно ва ли. Су вла сни штво је осно ва од но са и сва пи та ња ко ја ни су 

са мо за ње га. Али, ако сти пу ли ра без по ми ња ња су вла сни ка, не го по упу ти јед ног су вла сни ка, 
он да је ис прав но да стје че са мо за оног по чи јој је упу ти сти пу ли рао. (Ми ре ла Ша рац, Ива на 
Ста нић, Стје ца ње по сје да пу тем под чи ње них у рим ском пра ву, Збор ник Прав ног фа кул те та 
у За гре бу, 60/1, За греб, 2010, 185.) 

10 G.I. 2.87.
11 Ја сно је да за јед нич ки роб при ба вља сво јим го спо да ри ма сра змјер но њи хо вим удје-

ли ма у сво ји ни над њим. Из у зе так је ка да је је дан име но ван при за кљу че њу сти пу ла ци је или 
при при ба вља њу ман ци па ци јом, јер та да са мо то ме при ба вља, као у слу ча ју ка да се ова ко 
сти пу ли ше: „Обе ћа ваш ли да ћеш да ти Ти ци ју, мом го спо да ру? или ка да при при ба вља њу 
ман ци па ци јом из го во ри: Твр дим да ова ствар по кви рит ском пра ву при па да Л(уци ју) Ти-
ци ју, мом го спо да ру, и да ми је при ба вље на овом брон зом ( ба кром) и брон за ним те го ви ма.” 
( Об рад Ста но је вић, Гај. Ин сти ту ци је, Бе о град, 1982, 223.)

12 О сти ца њу на сље ђа пре ко ро ба ви ди Са мир Али чић, Уби ство ро ба, из гу бље но на сле-
ђе и Lex Aqu i lia, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3, Но ви Сад, 2010, 485-499.
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екс пли цит но ри је ше на а ко ја мо гу да ис кр сну у ве зи са овим хи брид ним 
ин сти ту том, ре гу ли са ће се пра ви ли ма ко ја се при мје њу ју у слу ча ју су вла сни-
штва. Оба ве за ко ју уста но вља ва роб за сво је го спо да ре је пре ма на ве де ном 
тек сту уви јек раз ди је ље на. Сва ки од го спо да ра има ius ad cre scen di, тј. пра во 
при ра ста ња имо ви не ко ју стек не роб го спо да ро вој имо ви ни. Имо ви на при ра-
ста го спо да ри ма про пор ци о нал но вла снич ким уде ли ма. Гај у Ин сти ту ци ја ма 
не пру жа ши ру сли ку о по тен ци јал ним од но си ма из ме ђу су вла сни ка. 

Да би роб мо гао да при сту пи са мој сти пу ла ци ји, па ма кар и као го спо да-
ров nun ti us, мо рао је да има од ре ђе ни вид спо соб но сти. Пр во бит но је би ло 
до вољ но да по сто ји власт па тер фа ми ли ја са над ро бом (do mi ni ca po te stas)13 
ко ја би пру жа ла ле ги ти ми тет ро бо вим сти ца њи ма. Вре ме ном су сти ца ња 
пре ко ро бо ва по ста ла че шћа и од ви ја ла се у сло же ни јим усло ви ма ( кад би 
се роб и го спо дар на ла зи ли у раз ли чи тим гра до ви ма, ка да би роб био ре ла-
тив но крат ко у вла сти па тер фа ми ли ја са)14 што би тре ћа ли ца до ве ло у не до-
у ми цу при ли ком скла па ња прав ног по сла. Та ко се све че шће ко ри сти ју сум 
(ius sum) као овла ште ње ко јим се ста вља до зна ња тре ћим ли ци ма до ко је 
мје ре ро бо ви оба ве зу је го спо да ре. По не кад би роб мо рао и са мо и ни ци ја тив но 
да за кљу чи прав ни по сао, без прет ход ног зна ња го спо да ра и та да би прав ни 
по сао био ва же ћи уко ли ко га го спо дар ра ти ха би ра. 

Ка ко роб ни је пу ки пре но си лац го спо да ре ве во ље, већ и ли це ко је са мо-
стал но од лу чу је, мо ра се раз ли ко ва ти по ло жај ро ба ко ји пред у зи ма прав не 
по сло ве за го спо да ра и оног ро ба ко ји оба вља са мо фи зич ке по сло ве за го спо-
да ра. Овај прин цип је из раз схва та ња да ро бо ви ипак ни су са мо пу ки алат 
за об ра ду зе мљу и уве ћа ње при хо да већ ми сле ће ства ри ко је мо гу да за кљу-
чу ју прав не по сло ве и сти чу на осно ву њих. Прав ни су бјек ти ви тет ро бо ва 
и њи хо вог го спо да ра ни је раз ди је љен, јер се роб тре ти ра дје ли мич но као 
ствар у имо ви ни го спо да ра (res) а дје ли мич но као су бјект пра ва (per so na). 
Роб има од ре ђе ни вид по слов не спо соб но сти, што је прав но не ло гич но да 
не ко ко не ма прав ну спо соб ност (D.4.5.3.1. Pa u lus ... ser vi le ca put nul lum ius 
ha bet) мо же да има по слов ну спо соб ност, ма у ко јем оби му. По слов на спо-
соб ност ро ба се „по су ђу је” од го спо да ра (ex per so na do mi ni)15, јер ка ко је роб 
у вла сти го спо да ра (G.I. 1.52. In po te sta te ita que sunt ser vi do mi no rum...et  
qu od cu mque per ser vum adqu i ri tur, id do mi no adqu i ri tur, D.45.3.2. Ul pi a nus 
li bro qu ar to ad Sa bi num Ser vus com mu nis ip se si bi sti pu la ri non po test, qu am vis 

13 Сам из раз је про бле ма ти чан и про ти вр је чан јер do mi ni ca упу ћу је на do mi ni um што 
озна ча ва вла сни штво, тј. власт над ства ри ма, а po te stas зна чи власт над ли ци ма. Ја сно је да 
су Ри мља ни ро бо ве пер ци пи ра ли дје ли мич но као ствар, а дје ли мич но као осо бу.

14 Усло жња ва ње при вред не прак се је по сље ди ца раз во ја коп не не и по мо р ске тр го ви-
не ко ја се де си ла по сли је Пун ских ра то ва.

15 У том сми слу Adolf Schmidt, Die Persönlichkeit des Skla ven nach römischem Recht, 
Er ste Ab te i lung, Festschrift der Universität Fre i burg, Fre i burg, 1868, 14.
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con sta ret eum se sti pu la ri do mi no pos se: non enim se do mi no adqu i rit, sed de se 
obli ga ti o nem), он да он по при ро ди ства ри пре у зи ма од ње га до мен по слов не 
дје лат но сти. Ни је ри јеч о са мо стал ној по слов ној спо соб но сти ро ба већ по-
слов ној спо соб но сти ко ја је огра ни че на и усло вље на по слов ним ка па ци те том 
го спо да ра. Па ра лел ним по ја вљи ва њем ро ба и го спо да ра у прав ним по сло ви-
ма ипак ви ди мо при сут ност ро ба у зна чај ном сте пе ну. Ње го ва уло га ни ка ко 
ни је са мо стал на јер он дје лу је у име и за ра чун сво јих го спо да ра (do mi ni mei 
es se aio). Он не мо же да из го во ри сво јин ску фор му лу у пр вом ли цу (me um 
es se aio) као што то за хтје ва стро ги фо р ма ли зам ман ци па ци је, али то мо же да 
чи ни у тре ћем ли цу. Ге ни тив ни об лик do mi ni mei упу ћу је на ко нач ног де-
сти на та ра од но са. Оба ве зи ва ње го спо да ра пре ма тре ћим ли ци ма је ди рект но 
и тре нут но про из во ди прав не по сље ди це у ње го вој имо вин ској сфе ри.

Роб има са мо ius adqu i ren di16, пра во сти ца ња за го спо да ра, али не и сти-
ца ња у вла сти то име; да кле, ства ри не сти че у вла сни штво, ни ти по ста је 
ду жник од но сно по вје ри лац у пре у зе тим оба ве за ма. Да би роб мо гао да оства-
ри ius adqu i ren di он мо ра да има од ре ђе не су бјек тив не прет по став ке, зна ње 
и во љу у ве зи бит них еле ме на та уго во ра. Роб је ак тив ни чи ни лац обли га цио-
ног од но са, су бјект оба ве зе, иа ко пра во ко је оства ру је иде у ко рист ње го вог 
го спо да ра. Ци вил но пра во у скла ду са оп штим пра ви лом о за бра ни уго во-
ра ња за дру гог, не до зво ља ва ли ци ма у вла сти ни ро бо ви ма да за кљу чу ју 
сти пу ла ци ју ни са сво јим го спо да ри ма а ни са дру гим ли ци ма ( sed ser vus 
qu i dem et qui in man ci pio est et fi lia fa mi li as et qu ae in ma nu est non so lum ip si, 
cu i us iu ri su bi ec ti su bi ec ta e ve sunt, obli ga ri non pos sunt, sed ne alii qu i dem ul li.).17 
Ка ко је ово ри гид но пра ви ло из ста ри јег пе ри о да одр жа ва но на сна зи, та ко 
је и у прак си би ло пот пу но дру гих рје ше ња. У пе ри о ду кла си чи ног пра ва 
роб ак тив но сти че за го спо да ра и не ви ше са мо у јед но стра но оба ве зу ју ћим 
прав ним по сло ви ма гдје је за го спо да ра сти цао са мо пра ва, већ по слу је у 
ње го во име и та ко пре у зи ма и оба ве зе за ње га18. Ва ке твр ди да има ти пе ку-
ли јум, зна чи има ти пра во исту па ња у прав ном про ме ту.19 У том сми слу, кроз 

16 Ју сти ни јан у Ди ге ста ма по твр ђу је Га је ву фор му ла ци ју. D.1.6.1.1. Ga i us, li bro pri mo 
In sti tu ti o nem Igi tur in po te sta te sunt ser vi do mi no rum ( qu ae qu i dem po te stas iu ris gen ti um est: 
nam apud om nes pe ra e que gen tes ani ma dver te re pos su mus do mi nis in ser vos vi tae ne ci sque po-
te sta tem fu is se) et qu od cu mque per ser vum adqu i ri tur, id do mi no adqu i ri tur.

17 G.I. 3.104. А роб, ли це у ман ци пи ју му, кћер у по ро ди ци и же не под ма ну сом, не 
са мо што се не мо гу оба ве за ти пре ма оном под чи јом се вла шћу на ла зе, већ ни пре ма би ло 
ко ме дру гом.

18 Бир ге ка же да је за јед нич ки роб истин ски при мјер ан тич ког менаџерa, Al fons Bürge, 
Re zen sion Di Por to, Ze itschrift der Sa vigny-Sti fung für Rechtsgeschic hte, Ro ma ni stische Ab te i-
lung, 105, Go et tin gen, 1988, 856 – 865

19 An dre as Wac ke, Die li be ra ad mi ni stra tio pe cu lii. Zur Verfügun gsmacht von Ha u skin dern 
und Skla ven über ihr Son der gut, Skla ve rei und Fre i las sung im römischen Recht, Sympo si um für 
Hans Jo sef Wi e ling zum 70. Ge bur stag (Tho mas Fin ke na u er), Ber lin, He i del berg, 2006, 263.



652

пре тор ски едикт да та је прав на за шти та ра зно ли кој ро бо вој по слов ној ак тив-
но сти. По ред ор га ни зо ва не по слов не ак тив но сти на чи јем че лу се мо гао на ћи, 
за јед нич ки роб је мо гао да сти че из дру гих осно ва за го спо да ра, пу тем на сље-
ђа, ле га та, да ро ва ња и оста лих дво стра них уго во ра, мо гао је да сти че по сјед, 
да го спо да ре оба ве зу је де ликт но и сво јим ра дом. 

Код сти ца ња пре ко за јед нич ког ро ба при мје њу ју се оп шта пра ви ла за 
сти ца ње пре ко ли ца ко ја су po te stas su bi ec ti. У пра ви лу роб сти че за го спо-
да ре про пор ци о нал но су вла снич ким удје ли ма. Уко ли ко роб на пра ви ја сну 
ди стинк ци ју сти че са мо за оног го спо да ра чи је име из ри чи то на во ди у ди ја-
ло гу сти пу ла ци је (no mi na tim sti pu lan do) или по ми ње у са мом ман ци па ци о ном 
ри ту а лу (man ci pio ac ci pi en do).20 Овај Га јев текст да је са мо оп ште пра ви ло о 
сти ца њу и на по ми ње да у слу ча ју сти ца ња фор мал ним прав ним по сло ви ма 
(сти пу ла ци ја и ман ци па ци ја) име го спо да ра мо ра би ти по ме ну то (no mi na tim).21 
Из са мог тек ста се не са зна је пу но кон крет них де та ља. Шта ако за јед нич ки 
роб по слу је на осно ву пе ку ли ју ма ко ји му је по вје рен а пре те жни дио пе ку-
ли ју ма, при па да јед ном од го спо да ра. Да ли ће он ис кљу чи во оба ве за ти го-
спо да ра ко ји је пре те жни вла сник имо ви не или ће го спо да ре оба ве зи ва ти у 
про пор ци о нал ном из но су? Пре ма Га је вом ту ма че њу за јед нич ки роб сти че 
за сво је го спо да ре уви јек у из но су про пор ци о нал ном вла снич ком удје лу (pro 
do mi ni ca par te), без об зи ра да ли је по ло жај јед ног су вла сни ка до ми нант ни ји.

D. 45.3.28.1. Ga i us li bro ter tio de ver bo rum obli ga ti o ni bus Si ser vus com-
mu nis ex re uni us sti pu la tus erit, ma gis pla cu it utri que adqu i ri, sed eum, cu i us 
ex re fac ta est sti pu la tio, cum so cio com mu ni di vi dun do aut so ci e ta tis iu di ci um 
de par te re ci pe ran da rec te ac tu rum: ide mque es se di cen dum et si ex ope ris su is 
al te ri ex do mi nis ser vus adqu i rit.22

Гај у ко мен та ри ма о сти пу ла ци ји да је кон крет ни је об ја шње ње пи та ња 
оба ве зи ва ња по сред ством за јед нич ког ро ба. И да ље оста је вје ран оп штем 
ста ву да за јед нич ки роб сти че за оба го спо да ра, чак и у бит но про ми је ње ним 
окол но сти ма ка да је имо ви на јед ног од су вла сни ка пред мет уго во ра (ex re 
uni us). Ја сно се ви ди да Гај сма тра да су вла снич ки од нос трај но де тер ми ни ше 
од но се из ме ђу го спо да ра и да се сва ко да ље сти ца ње рав на пре ма су вла снич-
ким удје ли ма. Су вла сник ко ји је пре тр пио гу би так имо ви не има пра во на 
на ми ре ње до ци је ло куп ног из но са од оста лих су вла сни ка на осно ву ди о бе не 
ту жбе (ac tio com mu ni di vi dun do) или обли га ци о но прав не (ac tio pro so cio). 

20 I.3.28.3.
21 Из раз no mi na tim се су сре ће у рим ском на сљед ном пра ву, при ли ком ну жног на сље-

ђи ва ња и из ри чи тог по ми ња ња му шких ну жних на сљед ни ка, те се у том зна че њу при хва та 
и ов дје. 

22 Ако за јед нич ки роб сти пу ли ше са имо ви ном ко ја при па да са мо јед ном го спо да ру, 
вје ро ват ни је је да обо ји ца сти чу, али онај чи јом имо ви ном се сти пу ли са ло, има пра во да се 
на ми ри од су вла сни ка пу тем су вла снич ке ту жбе или ту жбе из ор та клу ка до ви си не сво га 
ди је ла. Исто је ре че но ка да роб сти че за го спо да ра пу тем свог ра да. 

Мир ја на Б. Бо гу но вић, Сти ца ње пу тем за јед нич ког ро ба (ser vus com mu nis) (стр. 647–659)
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По се за ње за по ме ну тим ту жба ма је ал тер на тив но и обе ту жбе до во де до 
истих ефе ка та, уре ђе ња ин тер них од но са из ме ђу су вла сни ка и раз мјер ног 
на ми ре ња. Ври је ди на по ме ну ти да упо тре ба по ме ну тих ту жби у овој си туа-
ци ји мо же би ти дра ма тич на, јер мо же до ве сти до раз врг ну ћа од но са из ме ђу 
су вла сни ка, али мо же се и ре стрик тив но при ми је ни ти, ис кљу чи во за ствар 
или из нос ко ји се сти че из сти пу ла ци је. Гај на гла ша ва је дин ствен иден ти тет 
су вла сни ка јер за јед нич ки роб ре дов но сти че за обо ји цу. Во ља го спо да ра се 
оства ру је тек у њи хо вом ин тер ном од но су а не пре ма тре ћим ли ци ма. Тре ћа 
ли ца не сти чу пред ста ву у ко ли ком оби му за јед нич ки роб оба ве зу је го спо-
да ре по је ди нач но, јер он исту па пре ма њи ма као је дин стве ни су бјект ко ји 
за сту па ин те ре се оба го спо да ра.

Га је ва ин тер пре та ци ја оба ве зи ва ња пре ко за јед нич ког ро ба у ко мен та ри-
ма од сту па дје ли мич но од основ ног пра ви ла ко је је дао у Ин сти ту ци ја ма. У 
Ин сти ту ци ја ма да је ја сну мо гућ ност оба ве зи ва ња no mi na tim, тј. оба ве зи ва ња 
и сти ца ња ис кљу чи во у ко рист јед ног су вла сни ка, док за од нос ко ји на ста је ex 
re uni us не ну ди та кву мо гућ ност. За што се по себ но из два ја си ту а ци ја ка да се 
по слу је имо ви ном са мо јед ног го спо да ра ако је већ на гла ше но да по сто ји мо-
гућ ност да се је дан од су вла сни ка са мо стал но оба ве зу је? Да ли би се мо гло 
прет по ста ви ти да су пи та њу ком пи ла тор ске до ра де и да је ори ги нал ни Га јев 
текст у ко мен та ри ма дру га чи је био фор му ли сан? Тај ар гу мент би би ло нај лак-
ше при хва ти ти, али то ни је рје ше ње у овом слу ча ју. Гај скре ће па жњу на си-
ту а ци ју ка да за јед нич ки роб по сег не за имо ви ном са мо јед ног го спо да ра а 
прав ни по сао за кљу чу је уоп ште ном фор му ла ци јом ко јом се јед на ко оба ве зу ју 
оба го спо да ра. Шти ти ин те ре се су вла сни ка ко ји по вје ра ва њем пе ку ли јар не 
имо ви не за јед нич ком ро бу фак тич ки гу би кон тро лу рас по ла га ња том имо ви-
ном. Роб је у овом слу ча ју ак тив ни су бјект од но са јер сти че не за ви сно од во ље 
су вла сни ка, па мо жда чак и про тив во ље јед ног од су вла сни ка. Су вла сни ци 
не ма ју со ли дар ни иден ти тет у овом слу ча ју, већ је и да ље на сна зи уоп ште но 
пра ви ло о раз ди је ље ној оба ве зи, про пор ци о нал но су вла снич ким удје ли ма. 
Со ли дар на од го вор ност би у овом слу ча ју би ла од лич но рје ше ње, јер би се тим 
ме ха ни змом упро сти ли ме ђу соб ни од но си из ме ђу су вла сни ка. Из бје гла би 
се упо тре ба по ме ну тих ту жби, а на осно ву евен ту ал ног пра ва ре гре са, за ин-
те ре со ва ни су вла сни ци би мо гли да се на ми ре до ви си не свог ди је ла.

D. 41.1.45 Ga i us li bro sep ti mo ad edic tum pro vin ci a le Com mu nis ser vus si 
ex re al te ri us do mi no rum adqu i si e rit, ni hi lo mi nus com mu ni id erit, sed is, ex 
cu i us re adqu i si tum fu e rit, com mu ni di vi dun do iu di cio eam sum mam pra e ci pe re 
po test: nam fi dei bo nae con ve nit, ut unu squ i sque pra e ci pu um ha be at, qu od ex re 
ei us ser vus adqu i si e rit. Sed si ali un de ser vus com mu nis adqu i si e rit, om ni bus so-
ci is pro par te do mi nii hoc adqu i ri tur.23

23 Кад за јед нич ки роб стек не не што на осно ву имо ви не јед ног го спо да ра ствар по-
ста је ни шта ма ње не го за јед нич ка, али онај чи јом имо ви ном је сте че на мо же ци је ло куп ну 
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По ре де ћи но ви Га јев фраг мент слич ног са др жа ја са прет ход ним уо ча ва 
се но ви мо ме нат у од но си ма из ме ђу го спо да ра и за јед нич ког ро ба, а то је на-
во ђе ње дру гих осно ва сти ца ња по сред ством за јед нич ког ро ба. За јед нич ки роб 
мо же уве ћа ти имо ви ну сво јих го спо да ра сти ца њем на осно ву на сљед ства, 
ле га та, да ро ва њем и ра дом. Да кле, основ сти ца ња не мо ра би ти са мо оба вља-
ње по сло ва у ко рист го спо да ра по име но ва њу или на ло гу већ оства ри ва ње 
ко ри сти по сред ством ро ба и без на ло га го спо да ра. Гај на по ми ње да у та квом 
слу ча ју сти ца ња не ва жи пра во ре гре са ме ђу су вла сни ци ма, те да се ис кљу-
чи во сти че пре ма вла снич ким удје ли ма. 

3. ЈУ ЛИ ЈАН

D. 45.3.2. Iu li a nus, li bro 52 di ge sto rumSi ser vus com mu nis me us et tu us ex 
pe cu lio, qu od ad te so lum per ti ne bat, mu tu am pe cu ni am de de rit, obli ga ti o nem 
ti bi adqu i ret et, si ean dem mi hi no mi na tim sti pu la tus fu e rit, de bi to rem a te non 
li be ra bit, sed uter que no strum ha be bit ac ti o nem, ego ex sti pu la tu, tu qu od pe cu nia 
tua nu me ra ta sit: de bi tor ta men me do li ma li ex cep ti o ne sum mo ve re po te rit.24 

Овај Ју ли ја нов фраг мент уво ди но ву си ту а ци ју у при мје ни оп штег пра-
ви ла о сти ца њу пре ко за јед нич ког ро ба. Ју ли јан, као по сљед њи пред став ник 
са би ни јан ске прав не шко ле и зна ча јан уни фи ка тор раз ли чи тих прав них ста-
во ва две прав не шко ле, при зна је мо гућ ност ис кљу чи вог сти ца ња за јед ног су-
вла сни ка. За јед нич ки роб оба ве зу је оног вла сни ка ко јег на ве де по је ди нач но 
(no mi na tim) у сти пу ла ци ји, ако не на ве де екс пли цит но име на (in per so na li ter)25, 
он да их оба ве зу је обо ји цу26. Мо гу ће је да за јед нич ки роб оба ве же по сред но 
и дру го ли це ко је из ри чи то не на ве де при ли ком за кљу че ња прав ног по сла. 
Уко ли ко за јед нич ки роб уђе у ин те ре сну сфе ру дру гог го спо да ра, од но сно 
по зај ми но вац ко ји при па да ис кљу чи во јед ном го спо да ру, а у сти пу ла ци ји 
на ве де име дру гог ли ца, или уоп ште но за кљу чи сти пу ла ци ју не на во де ћи 
по је ди нач на име на, он да их оба ве зу је обо ји цу или уоп ште ко ли ко су вла сни ка 

ври јед ност вра ти ти су вла снич ком ту жбом јер до бра вје ра на ла же да сва ко има пра во на ту жбу 
за оно што је сте че но на осно ву ње го ве имо ви не. Али ако за јед нич ки роб стек не на не ки 
дру ги на чин, он да сти че за го спо да ре пре ма њи хо вом вла снич ком удје лу.

24 Ако наш за јед нич ки роб по зај ми но вац, ко ји је тво је вла сни штво, он да на ста је 
оба ве за за те бе. Ако исти но вац по зај ми у мо је име, ду жник не ће би ти осло бо ђен оба ве зе 
пре ма те би, већ обо ји ца има мо пра во да га ту жи мо. Ја из сти пу ла ци је, ти на осно ву то га што 
је твој но вац по зајм љен. Ду жник се мом за хтје ву мо же су прот ста ви ти при го во ром пре ва ре 
( ex cep tio do li ma li)

25 D. 45.3.15. Flo ren ti nus li bro oc ta vo in sti tu ti o num Si ve mi hi si ve si bi si ve con ser vo suo 
si ve in per so na li ter da ri ser vus (ser vi) me us sti pu le tur, mi hi adqu i ret.

26 У Ју ли ја но вим фраг мен ти спо ми њу се два вла сни ка, што је до ве ло до кон струк-
ци је ser vus com mu nis qu a si duo ser vo sunt, ма да је ја сно да мо же по сто ја ти ви ше го спо да ра.

Мир ја на Б. Бо гу но вић, Сти ца ње пу тем за јед нич ког ро ба (ser vus com mu nis) (стр. 647–659)
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већ има. Су вла сник чи ји је но вац пре дан у за јам има пра во на на кна ду, не 
по себ ном уго вор ном ту жбом, већ кон дик ци јом јер је из гу био вла сни штво 
на ства ри без прав ног осно ва. Тре ће ли це мо же би ти до ве де но у крај ње ри-
зич ну си ту а ци ју, јер му мо гу би ти упу ће на два за хтје ва на вра ћа ње ства ри, 
је дан од пра вог вла сни ка, дру ги од ли ца ко је не са вје сно упо тре би пра во на 
ту жбу из сти пу ла ци је. Ова си ту а ци ја је рје ше на оп штим при го во ром про тив 
пре ва ре (ex cep tio do li ma li). 27 

Ју ли јан у од но су на Га ја, уста но вља ва но ву ди мен зи ју од но са из ме ђу 
су го спо да ра и ро ба. Ја сно је на гла шен иден ти тет го спо да ра и њи хо ва ин ди-
ви ду ал на во ља за сти ца ње. Во љу сва ког го спо да ра мо ра за јед нич ки роб 
ва ља но да ма ни фе сту је, у скла ду са свим пра ви ли ма ци вил ног пра ва, да би 
сти пу ла ци ја би ла ва ља на. Ува жа ва ње во ље се вр ши по је ди нач но, од но сно 
за јед нич ки роб до бро мо ра да па зи да ли из ра жа ва истин ску во љу сва ког од 
су вла сни ка. Ка ко од го вор ност прин ци па ла за ви си од сте пе на сви је сти и во ље 
ко је има о пред у зе тим прав ним по сло ви ма, за јед нич ки роб ко ји пре ду зме 
прав не по сло ве без зна ња го спо да ра и да ље оба ве зу је го спо да ра. У овом 
слу ча ју до ми нант ни је је схва та ње ро ба као ства ри у сво ји ни го спо да ра, не го 
као за ступ ни ка у прав ним по сло ви ма. Ју ли јан ви ше на гла ша ва сти ца ње пре-
ко за јед нич ког ро ба ау то ма ти змом ствар ног пра ва, на осно ву ius ad cre scen di 
не го што при да је па жњу ис пу ње њу су бјек тив них прет по став ки за сти ца ње 
на стра ни за јед нич ког ро ба.

Про блем ко ји се ја вља у овој си ту а ци ји је сте да ли за јед нич ки роб мо же 
да сти че ако је го спо дар in sci ens, не зна за оба ве зи ва ње ко је роб вр ши у ње-
го во име, или не ма во љу да пре у зи ма оба ве зу (vo lun tas). Да би роб мо гао 
успје шно да пре не се во љу го спо да ра до тре ћег ли ца, мо ра и сам да има од ре-
ђе ни вид во ље и сви је сти. Роб је сте ствар али „ми сле ћа ствар” као што ка же 
Вот сон28 и његовa по слов на спо соб ност де ри ви ра из по слов них спо соб но сти 
ње го вих го спо да ра. За јед нич ки роб као што се ви ди из из во ра, по не кад дје-
лу је као са мо ста лан ен ти тет а не као ли це ко је са вје сно и вје ро до стој но 
очи ту је во љу сво јих го спо да ра. Уло га за јед нич ког ро ба у оства ри ва њу прав-
ног од но са је пре суд на јер он тран спо ну је во љу ње го вих го спо да ра и уво ди 
је у прав ни од нос. Без ње го вог обје ло да њи ва ња во ље, при че му је ан га жо вао 
сво је ког ни тив не и ин те лек ту ал не ка па ци те те, не би би ло прав ног од но са а 
ни оба ве зе. Та ко да се за јед нич ки роб не мо же сма тра ти pro par te nul li us. 
Ако го спо дар не зна или не одо бра ва прав ни по сао ко ји пред у зи ма за јед нич-
ки роб, он да ни тај по сао не би мо гао да про из во ди прав но деј ство. Ју ли јан 

27 Не по сто ја ње по себ них прав них сред ста ва у овој си ту а ци ји го во ри о ин сти ту ци ал-
но прав ној не из гра ђе но сти од но са и под во ђе њу овог ин сти ту та под оп ште си ту а ци је уго вор-
них од но са. 

28 Alan Wat son, оp. cit., 1355.
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не од ри че ва же ње прав ном по слу ко ји је пред у зет ми мо во ље го спо да ра као 
што не чи ни ни Гај, јер по те о ри ји очи то ва ња, за јед нич ки роб је уста но вио 
прав но ва ља ну оба ве зу. Том чи ње ни цом се сти че још је дан ар гу мент у ко рист 
по слов не спо соб но сти ро ба. Уко ли ко за јед нич ки роб за кљу чи прав ни по сао 
про тив или ми мо во ље го спо да ра, прав ни по сао мо ра би ти не ва љан ab ini tio 
што би ина че би ло је ди но рје ше ње по ци вил ном пра ву, али то ни је слу чај код 
сти ца ња по сред ством ро ба. Прав ни по сао про из во ди деј ство а ин те ре си оште-
ће ног го спо да ра и са вје сне тре ће стра не ће се шти ти ти по себ ним ту жба ма. 

D.14.3.13.2. Ul pi a nus li bro 28 ad edic tum Si duo plu re sve ta ber nam exer ce ant 
et ser vum, qu em ex dis pa ri bus par ti bus ha be bant, in sti to rem pra e po su e rint, utrum 
pro do mi ni cis par ti bus te ne an tur an pro ae qu a li bus an pro por ti o ne mer cis an 
ve ro in so li dum, Iu li a nus qu a e rit. Et ve ri us es se ait exem plo exer ci to rum et de 
pe cu lio ac ti o nis in so li dum unu mqu e mque con ve ni ri pos se, et qu i dqu id is pra e-
sti te rit qui con ven tus est, so ci e ta tis iu di cio vel com mu ni di vi dun do con se qu e tur, 
qu am sen ten ti am et su pra pro ba vi mus.29

Ци ти ра но Ју ли ја но во ми шље ње из овог фраг мен та је из у зет но зна чај но 
јер да је но во рје ше ње о ре гу ли са њу од го вор но сти су вла сни ка. Ком плек сна 
прав на си ту а ци ја у ко јој за јед нич ки роб на сту па као ин сти тор пре ма тре ћим 
ли ци ма, за хтје ва од сту па ње од оп штег пра ви ла о сти ца њу пре ко за јед нич ког 
ро ба, уста но вље ног у Га је вим Ин сти ту ци ја ма. Ул пи јан се по зи ва на Ју ли ја-
но ве при је дло ге о од го вор но сти су вла сни ка, ко ји ува жа ва ју њи хов су вла снич-
ки од нос, њи хо во ор га ни зо ва ње у ор та клук и на по сли јет ку, њи хо ву адјек ти-
циј ску од го вор ност. По што је спе ци фич на си ту а ци ја у пи та њу, да за јед нич ки 
роб по слу је за го спо да ре под пре по зи ци јом, он да и пра ви ла адјек ти циј ске 
од го вор но сти де ро ги ра ју оп шта пра ви ла оба ве зи ва ња пре ко за јед нич ког 
ро ба. Ул пи јан се од лу чу је за со ли дар ну од го вор ност као нај бо ље рје ше ње 
(ve ri us es se ait) ове сло же не си ту а ци је, али за др жа ва основ на прав на сред ства 
за за шти ту ин те ре са су вла сни ка (so ci e ta tis iu di cio vel com mu ni di vi dun do). 
Да ли је Ју ли ја но во рје ше ње о со ли дар ној и нео гра ни че ној од го вор но сти 
го спо да ра би ло ап со лут ни но ви тет у рје ша ва њу пи та ња њи хо ве од го вор но-
сти или су пра ви ла со ли дар не од го вор но сти по сто ја ла у ра ни јем пе ри о ду? 
Ул пи јан се не по зи ва ни на јед ног ра ни јег прав ни ка ко ји је дао ми шље ње о 
том пи та њу та ко да тек од Ју ли ја на со ли дар на од го вор ност го спо да ра по ста-
је пра ви ло код дје ло ва ња за јед нич ког ро ба.

29 Ка да две или ви ше осо ба во де тр го ви ну и по ста ве као ин сти то ра за јед нич ког ро ба 
чи ји су вла сни ци у не јед на ким из но си ма, Ју ли јан се пи та да ли од го ва ра ју пре ма ви си ни 
су вла снич ких удје ла или јед на ко или пре ма ви си на удје ла у ор та клу ку или со ли дар но. Ис-
прав ни је би би ло пре ма угле ду на ек сер ци тор ну и пе ку ли јар ну ту жбу, да од го ва ра ју со ли-
дар но, а онај ко ји је из вр шио ци је лу оба ве зу мо же пу тем ор тач ке ту жбе (ac tio pro so cio) или 
су вла снич ке ту жбе (ac tio com mu ni di vi dun do) на ми ри ти се. Та ко смо и прет ход но утвр ди ли.
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У слу ча ју удру же ног ка пи та ла ви ше пред у зет ни ка ne go ti a tio plu ri mum, 
че сто за јед нич ки роб по слу је под пре по зи ци јом као ка пе тан бро да или по-
сло во ђа тр го ви не и та да се по ста вља пи та ње ње го ве по слов не спо соб но сти. 
Од но сно, пре по зи ци ја да је гра ни це у ко ји ма за јед нич ки роб пред у зи ма оба-
ве зе али он са мо стал но од лу чу је о пред у зи ма њу кон крет них оба ве за, на ро-
чи то у си ту а ци ја ма ne go ti a ti o nes tran sma ri nae. Го спо дар по сла да је прет ход ну 
са гла сност кроз пре по зи ци ју на дје ло ва ње за јед нич ког ро ба и сам сно си тзв. 
„по слов ни ри зик”. Адјек ти циј ске ту жбе пред ста вља ју ви ши сте пен по сло-
ва ња пре ко ли ца у вла сти, та ко да је че сто пред мет по сло ва ња ку по про да ја, 
по суд ба, за куп, уго вор о дје лу, што пред ста вља дво стра но оба ве зу ју ће по сло-
ве, та ко да роб са да сво јим го спо да ри ма не при ба вља са мо пра во већ и оба-
ве зе. Оба ве зи ва ње го спо да ра пре ко за јед нич ког ро ба ја сно ану ли ра при мје ну 
основ ног пра ви ла ци вил ног пра ва о за бра ни по гор ша ња по ло жа ја го спо да ра 
кроз ак тив ност ро бо ва30. Ов дје је дје лат ност за јед нич ког ро ба на ви шем сте-
пе ну са мо стал но сти не го што је то слу чај код дје ло ва ња у ин те ре су го спо-
да ра на осно ву на ло га или пу ким име но ва њем. 

D.10.3.24.2 Iu li a nus li bro oc ta vo di ge sto rum Cum age re te cum com mu ni 
di vi dun do vel lem, par tem tu am Ti tio tra di di sti mu tan di iu di cii ca u sa: te ne ris mi hi 
pra e to ria ac ti o ne, qu od fe cis ses, ne te cum com mu ni di vi dun do age re tur.31

Ју ли јан рје ша ва кон фликт ну си ту а ци ју у којoj је дан од су вла сни ка не-
са вје сно по сту па да би из бје гао при мје ну ту жбе com mu ni di vi dun do. Он пред-
ви ђа не и ме но ва ну пре тор ску за шти ту ин те ре са из не вје ре ног су вла сни ка, 
вје ро ват но не ку ac tio in fac tum про тив тре ћих ли ца (Ти ци ја) ко ја до ђу до 
имо ви не ко ја при па да су вла сни ку. Ин три гант но је за што Ју ли јан не пред-
ла же упо тре бу кон дик ци је у овом слу ча ју јер је очи глед но у пи та њу дио 
при хо да ко ји је оства рио за јед нич ки роб а ко ји при па да у имо вин ску сфе ру 
са мо јед ног су вла сни ка. Вје ро ват но Ју ли јан сма тра да је у пи та њу сво ји на у 
на ста ја њу, од но сно да су вла сник не би имао ле ги ти ми тет да тра жи од тре ћих 
ли ца не што што ни је још уви јек ње го во. Сти ца ње пре ко за јед нич ког ро ба по 
Ју ли ја ну има ствар но прав ни учи нак за оба го спо да ра без об зи ра на прав ни 
основ ко ји обез бје ђу је сти ца ње са мо јед ном ли цу. Ди о бе на ту жба com mu ni 
di vi dun do не мо же се аде кват но упо тре би ти про тив тре ћих ли ца јер она дје-
лу је са мо in ter par tes (су вла сни ка) иа ко слу жи за за шти ту ствар ног пра ва. 

30 D.50.17.133. Ga i us, li bro no no ad edic tum pro vin ci a le Me li or con di cio no stra per ser vos 
fi e ri po test, de te ri or fi e ri non po test.

31 Ако про тив те бе по кре нем ту жбу com mu ni di vi dun do, а ти свој дио пре не сеш Ти-
ци ју, про ми је ни ће се осно ва ту жбе, има ћу пра во на пре тор ску за шти ту, јер про тив те бе 
не ћу мо ћи упо три је би ти (ту жбу) com mu ni di vi dun do. 
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4. ЗА КЉУ ЧАК

У нај ста ри јем пе ри о ду за јед нич ки роб дје лу је са мо као сред ство пре ко 
ко га ње го ви су вла сни ци сти чу имо ви ну. Прав но упо ри ште за ди рект но про-
из во ђе ње прав них ефе ка та у имо вин ској сфе ри го спо да ра се на ла зи у ци вил-
ном пра ву, пра ви лу о имо вин ској не са мо стал но сти ро бо ва и ли ца под вла шћу 
и су вла снич ком од но су као осно ви ре гу ли са ња ин тер них од но са су вла сни-
ка. Пре тор ска над град ња овог ин сти ту та се вр ши кроз пру жа ње до дат не 
за шти те у слу ча ју удру жи ва ња у ор та клук или дје ло ва ња за јед нич ког ро ба 
у по ло жа ју за по вјед ни ка бро да или по сло во ђе тр го ви не. Га је ва фор му ла ци ја 
о сти ца њу пре ко за јед нич ког ро ба да је пред ност сти ца њу про пор ци о нал но 
вла снич ким удје ли ма (pro do mi ni ca par ti bus). При о ри тет у сти ца њу мо же 
има ти са мо оно ли це ко је је да ло на лог (ius sum) за сти ца ње или ко је је по ме-
ну то (no mi na tim) у сти пу ла ци о ном ди ја ло гу или ман ци па ци о ном ри ту а лу, 
чи ме га је за јед нич ки роб ис кљу чи во оба ве зао. Ин тер ни од нос из ме ђу су вла-
сни ка, ра ди евен ту ал не на кна де до ви си не од го ва ра ју ћег ди је ла, ре гу ли ше 
се ди о бе ном ту жбом com mu ni di vi dun do. Га јев са вре ме ник, Ју ли јан да је ве ћи 
зна чај иден ти те ту го спо да ра и њи хо вој ин ди ви ду ал ној во љи у сти ца њу. Ин-
сти тут за јед нич ког ро ба до жи вља ва свој пу ни раз вој у Ју ли ја но во ври је ме 
ко ји при зна је со ли дар ну од го вор ност го спо да ра за прав не по сло ве пред у зе те 
пре ко за јед нич ког ро ба. Уво ђе ње ме ха ни зма со ли дар не од го вор но сти, кре ди-
би ли тет за јед нич ког ро ба ра сте у очи ма тре ћих ли ца чи ме он по ста је вр ло 
бит на фи гу ра рим ског при вред ног си сте ма у кла сич ном пе ри о ду. 
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Ac qu i si ti on thro ugh Com mon Sla ve (ser vus com mu nis)

Abstract: Com mon sla ve (ser vus com mu nis) is a sla ve who be longs to two 
ma sters. Both ma sters may en ti rely dis po se with the sla ve be ca u se the ir jo int ow-
ner ship al lows it. Ho we ver, ac qu i si ti ons thro ugh com mon sla ve (ser vus com mu nis) 
is not that cle ar. Do es a sla ve evenly obli ge co-ma sters or only the ma ster on 
who se be half he has ac ted? Is it pos si ble for a sla ve to work in the in te rest of one 
ma ster and obli ge anot her? Who do es the un con sci en ti o us sla ve cor re spond to, 
the third party or a be trayed  ma ster? This pa per will analyze the opi ni ons of two 
Ro man iu rists, which will partly sol ve do ubts that this in sti tu te ca u ses. 

Keywords: Con do mi ni um. Ser vus com mu nis. So ci e tas. No mi na tio. Ex re 
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