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ПУ БЛИ КА НИ ПРЕ МА ЈУ СТИ НИ ЈА НО ВИМ  
ДИ ГЕ СТА МА – ИН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗО ВА НА  

КО РУП ЦИ ЈА И ЊЕ НО ПРАВ НО  
САНК ЦИ О НИ СА ЊЕ*

Сажетак: Ши ре ње др жа ве ан тич ких Ри мља на ве ли ком бр зи ном, по 
све му су де ћи, ни је мо гао до вољ но брзo да пра ти раст управ ног апа ра та. По-
сле дич но, део јав них овла шће ња био је по ве ра ван при ват ним ли ци ма. Ово 
по ве ра ва ње би ло је на обо стра ну ко рист. Јав на власт по сти за ла је оства-
ре ње сво јих над ле жно сти, од ко јих је по себ ну ва жност има ла на пла та по-
ре за, док су пу бли ка ни, при ват на ли ца, сти ца ла ве ли ку до бит. Про фит ко ји 
су оства ри ва ли, че сто је био по сле ди ца зло у по тре бе по ве ре них им овла шће-
ња. Ра стом ове до би ти, ра сла је и моћ и ути цај пу бли ка на у дру штву, па је 
след стве но то ме, сма њи ва на мо гућ ност но си ла ца јав них функ ци ја да их вр-
ше њем сво јих овла шће ња вра те у окви ре пра ва. Ипак, аспект у ко ме су, у 
огра ни че ном ефек ту, ус пе ли да их прав но огра ни че, од но си се на окол но сти 
из ко јих је јав на власт тр пе ла ште ту. При ват на ли ца су, пак, у ве ли кој ме ри 
оста вља на на ми лост и не ми лост про тив прав ном де ло ва њу пу бли ка на. У 
ра ду су раз мо тре ни тек сто ви Ју сти ни ја но вих Ди ге ста, да кле, тек сто ви 
по ре клом из кла сич ног пе ри о да, у ко ји ма је раз мо тре на ова ма те ри ја.

Кључнеречи: пу бли ка ни, ко руп ци ја, зло у по тре ба јав них овла шће ња, 
јав не фи нан си је, санк ци је. 

* Рад је по све ћен про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви”, чи ји је но си лац 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.
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1. УВОД

По вра так у срп ско пра во уста но ве при ват них из вр ши те ља, ко ји су ре-
ла тив но бр зо пре и ме но ва ни у јав не, иза звао је у крат ком ро ку не га тив ну 
ре ак ци ју ла ич ке јав но сти. Струч на јав ност, пак, по де ље на је у опре де ље њу 
из ме ђу ак ту ел ног, фран цу ског, мо де ла из вр ше ња, и ау стриј ско-не мач ког 
мо де ла из вр ше ња по ве ре ног су ду. Ни ти је но ви јег да ту ма не га тив на ре ак-
ци ја дру штва на по ве ра ва ње ова ко ва жних јав них овла шће ња, као што је 
на пла та ду го ва ња, при ват ним ли ци ма, ни ти су но ви јег да ту ма узро ци ова кве 
ре ак ци је.

Је дан од исто риј ских нај по зна ти јих при ме ра ова кве прак се пред ста вља-
ју пу бли ка ни у Ста ром Ри му. У II ве ку п.н.е. те ри то ри ја под упра вом Ри ма 
је по при ма ла огром не раз ме ре. Про сто ри ван Апе нин ског по лу о стр ва ор га-
ни зо ва ни су у про вин ци је. Ис пр ва ни су по сто ја ла оп шта пра ви ла упра вља-
ња про вин ци ја ма, да би уво ђе њем слу жбе про вин циј ских пре то ра, од но сно 
едик ти ма ко је су они до но си ли сту па ју ћи на ду жност по сте пе но на ста ја ла 
од ре ђе на пра ви ла оп штег ка рак те ра.1

Ме ђу тим, упра вља ње ово ли ким про сто ром зах те ва ло је, ка ко ве ли ка 
сред ства, та ко и гло ма зну ад ми ни стра ци ју. По се бан иза зов пред ста вља ло 
је уби ра ње по ре за. Пот чи ње не град ске за јед ни це пла ћа ле су не по сре дан 
по рез (tri bu tum, sti pen di um), ко ји је не где уби ран и у на ту ри (vec ti ga lia), у 
об ли ку де сет ка, што је био слу чај, нпр, на Си ци ли ји. Због то га су Ри мља ни 
уве ли си стем за ку па по ре за, ко ји је при ме њи ван ма хом по хе ле ни стич ким 
зе мља ма, а пре у зет, ве ро ват но, упра во са Си ци ли је.2 За ове по тре бе осни-
ва на су от куп на дру штва (so ci e tas pu bli ca no rum), ко ја су др жа ви уна пред 
ис пла ћи ва ла од ре ђе ну су му, па је за тим на пла ћи ва ла ло кал ном ста нов ни-
штву, уз ве ли ку до бит.3 

1 Ни ко лај Алек сан дро вич Ма шкин (Ма шкин), Исто ри ја Ста рог Ри ма (са ру ског је-
зи ка пре вео Ми ро слав Мар ко вић), Бе о град 1978, 148-149.

2 По сто ји тврд ња да су пу бли ка ни има ли пра во да ко ри сте pig no ris ca pio, као јед ну од 
пет ле ги сак ци ја пре ма Га ју, ко ји их је ме ђу њих увр стио ве ро ват но због чи ње ни це да је из 
овог ин сти ту та на ста ло ка сни је овла шће ње пу бли ка на на ту жбу у окви ру фор му лар ног 
по ступ ка про тив ду жни ка по ре за, ко ја је би ла за сно ва на на фик ци ји pig no ris-а ca pio (вид. 
Ми лан Ми лу тин, „Pig no ris ca pio у то ку рим ске исто ри је: pig no ris ca pio пре ма Га је вим Ин-
сти ту ци ја ма”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС) 
(ур. Сло бо дан Ор ло вић), 2/2107, 460). Пу бли ка ни ма је тре ба ло ма ње од два де сет го ди на од 
до но ше ња lex Ae bu tia да уме сто пиг но рис ка пи ја, при бег ну фор му лар ном по ступ ку. Упр кос 
то ме, Гај Вер, пре тор Си ци ли је ко ји је био на ло шем гла су, 70. го ди не п.н.е. про тив ду жни-
ка век ти га ла је по но во увео овај по сту пак, че му у при лог го во ре и бе се де Мар ка Ту ли ја 
Ци це ро на у по ступ ку ко ји се про тив ње га во дио за ко руп ци ју и из ну ду (вид. In Ver rem, II, 
3, 11 и II, 3, 27). Вид. М. Ми лу тин, 462). 

3 Н. А. Ма шкин, 149; Џон Борд ман, Џа спер Гри фин, Озвин Ма ри, Окс форд ска исто-
ри ја рим ског све та (са ен гле ског је зи ка пре ве ла Сла ђа на Та на си је вић), Бе о град 1999, 64.
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Вре ме ном су пу бли ка ни по ста ли си но ним ко руп ци је и зло у по тре бе 
јав них овла шће ња, ко је ни су би ле не по зна ни ца ни дру гим ан тич ким дру-
штви ма.4 Ово се ни је огра ни ча ва ло са мо на кла сич ни пе ри од. Ипак, у овом 
ра ду би ће при ка за ни тек сто ви из Ју сти ни ја но вих Ди ге ста ко ји су за пред мет 
има ли, не по сред но или по сред но, ову те му. Тек сто ви ће би ти раз вр ста ни у 
че ти ри ка те го ри је: они ко ји од ре ђу ју по јам пу бли ка на, њи хов при ви ле го ван 
по ло жај, њи хо во про тив прав но де ло ва ње са санк ци ја ма ко је су (и ка да су) 
за та кво де ло ва ње би ле пред ви ђе не, и ин стру мен те прав не за шти те ор га на 
јав не вла сти од де ло ва ња пу бли ка на.

2. ПО ЈАМ ПУ БЛИ КА НА ПРЕ МА ДИ ГЕ СТА МА

У Ју сти ни ја но вим Ди ге ста ма, мо же да се про на ђе не ко ли ко тек сто ва 
из кла сич ног пе ри о да ко ји уже или ши ре од ре ђу ју по јам пу бли ка на. У 4. 
на сло ву 39. књи ге Ди ге ста, ко ји гла си О пу бли ка ни ма, век ти га ли ма и учи-
ни ла штви ма, Ул пи јан (књи га 55 о едик ту) на во ди да су пу бли ка ни они ко ји 
уби ра ју јав не пло до ве, од но сно ши ре – сви ко ји шта од фи ска за ку пљу ју:

D.39.4.1.1. Hic ti tu lus ad pu bli ca nos per ti net. Pu bli ca ni au tem sunt, qui pu bli co 
fru un tur (nam in de no men ha bent), si ve fi sco vec ti gal pen dant vel tri bu tum con se-
qu an tur: et om nes, qui qu od a fi sco con du cunt, rec te ap pel lan tur pu bli ca ni.

Овај се на слов на пу бли ка не од но си. Пу бли ка ни су, пак, [они] ко ји уби-
ра ју јав не пло до ве (јер отуд на зив има ју), би ло да фи ску век ти гал пла ћа ју 
би ло да по рез уби ра ју: и сви, ко ји шта од фи ска за ку пљу ју, ис прав но се на зи-
ва ју пу бли ка ни ма.

D.39.4.12.3. Pu bli ca ni au tem di cun tur, qui pu bli ca vec ti ga lia ha bent con duc ta.

Пу бли ка ни ма се, пак, на зи ва ју, [они] ко ји су јав ни век ти гал за ку пљи ва ли.

У на став ку истог на сло ва, Гај (3. књи га о про вин циј ском едик ту) из но-
си сли чан опис:

D.50.16.16. Eum qui vec ti gal po pu li Ro ma ni con duc tum ha bet, „pu bli ca num” 
ap pel la mus. Nam „pu bli ca” ap pel la tio in com plu ri bus ca u sis ad po pu lum Ro ma num 
re spi cit: ci vi ta tes enim pri va to rum lo co ha ben tur.

Оно га ко је [наплату] век ти га ла на ро да рим ског за ку пио, „пу бли ка ном” 
на зи ва мо. Јер се из раз „publicа” [=јавна] по мно го осно ва на на род рим ски 
од но си: јер гра до ви [=по ли тич ке заједнице] по ло жај при ват них ли ца има ју.

4 О при ме ри ма ко руп ци је у ан тич ко до ба вид. На та ша Де ре тић, „Ко ре ни по ли тич ке 
ко руп ци је у ста ром ве ку”, Збор ник ра до ва ПФНС (ур. Сло бо дан Ор ло вић), 4/2016, 1295–1313.
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Ме ђу тим, Гај (13. књи га о про вин циј ском едик ту) про ши ру је опис њи-
хо ве де лат но сти:

D.39.4.13pr. Sed et hi, qui sa li nas et cre ti fo di nas et me tal la ha bent, pu bli ca-
no rum lo co sunt.

Ме ђу тим и они, ко ји со ла не и креч њач ке ја ме и руд ни ке има ју, у по ло-
жа ју су пу бли ка на.

D.39.4.13.1. Pra e te rea et si qu is vec ti gal con duc tum a re pu bli ca cu i us dam 
mu ni ci pii ha bet, hoc edic tum lo cum ha bet.

Шта ви ше, и ако је ко век ти гал за ку пио од јав не вла сти не ке му ни ци пи-
је, овом едик ту има ме ста. 

Раз ли чи ти по ре зи уби ра ни су у ста ром Ри му: на вред ност осло бо ђе ног 
ро ба, scrip tu ra – за ис па шу на јав ном зе мљи шту ко је ни је об ра ђе но, tri bu tum 
ex cen su – по рез на не крет ни не ко ји су пла ћа ли гра ђа ни, ca pi ta tio – по рез 
спрам бро ја ли ца ко ја су ра ди ла у по љо при вред ном до ма ћин ству, por ti o rum 
или qu a dra ge si ma – пу та ри не, ца ри не и по ре зи на пла ћи ва ни при ула ску у 
град, de cu ma – де се так, и та ко да ље.5 

Ме ђу тим, де лат ност пу бли ка на би ла је ши ра од на пла те по ре за. Као 
што се ја сно ви ди из на ве де них тек сто ва, она је под ра зу ме ва ла и за ку пљи-
ва ње пра ва на екс по ла та ци ју руд них и дру гих при род них бо гат ста ва. По ред 
њих, укљу чи ва ла је (за ку пљи ва ње пра ва на) из во ђе ње јав них ра до ва и уоп ште 
по сло ве ко ји би, са вре ме ним прав ним реч ни ком би ле озна че не као – јав не 
на бав ке, али се ни овим обим њи хо ве де лат но сти не ис цр пљу је.6

3. ПРИ ВИ ЛЕ ГО ВАН ПО ЛО ЖАЈ ПУ БЛИ КА НА

По ред очи глед них фи нан сиј ских, пу бли ка ни су има ли и при ви ле ги је 
дру ге вр сте. При ме ра ра ди, са мо су дру штва пу бли ка на мо гла да над жи вљава-
ју сво је чла но ве, а пра ва чла но ва су на кон њи хо ве смр ти пре ла зи ла на њи хове 
на след ни ке.7 За тим, у 22. гла ви Ди ге ста, Ул пи јан (књи га 8. о слу жби про кон-
зу ла) са оп шта ва да пу бли ка ни ни су ду жни да се ода зо ву по зи ву за све до че ње.

D.22.5.19pr. In vi ti te sti mo ni um non di cunt pu bli ca ni, item is qui non de trac tan di 
te sti mo nii ca u sa abe rit, item is qui qu id exer ci tui pra e ben dum con du xe rit.

5 Ран ко Ву лић, „Дру штва пу бли ка на, за ку па ва по ре за у Ста ром Ри му”, Го ди шњак 
Прав ног фа кул те та у Ба њој Лу ци”, 2012, 284.

6 Ibid, 277.
7 Ibid, 278.
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[И он да кад су] По зва ни, све до че ње [може да зна чи и „до каз”, прим. аут.] 
не [морају да] из но се пу бли ка ни […]

Слич но, на кон не ко ли ко Ул пи ја но вих и Га је вих ка зне них пра ви ла про-
тив пу бли ка на чи ји је роб не што украо или про у зро ко вао ште ту, о ко ји ма 
ће би ти ре чи у на став ку (D.39.4.12-39.4.138), Гај, у сво јој 13. књи зи о про вин-
циј ском едик ту, са оп шта ва да се смр ћу свог ро ба, пу бли кан осло ба ђа од го-
вор но сти, јер ни је имао ни мо гућ ност да га пре да, ни ти злу на ме ру. 

D.39.4.13.3. Qu id ta men, si ser vus de ces se rit? Vi den dum, an pu bli ca nus te-
ne a tur qu a si fac ti sui no mi ne: sed pu to, qu ia fa cul ta tem non ha bet ex hi ben di nec 
do lus ei us in ter ces sit, de be re eum li be ra ri.

Шта, пак, ако роб бу де умро? Да се ви ди, да ли пу бли кан од го ва ра као 
да је учи ње но у ње го во име: али сма трам, ка ко мо гућ ност ни је имао да га 
пре да ни ти се до го ди ла ње го ва зла на ме ра, тре ба га осло бо ди ти.

Нај зад, од Ул пи ја на и Мар ци ја на мо гу да се са зна ју још два пра ви ла 
ко ја све до че о при ви ле го ва ном по ло жа ју пу бли ка на, али код ко јих је јав на 
власт ипак на шла тзв. цр ве ну ли ни ју. У сво јој 56. књи зи о едик ту, Ул пи јан 
са оп шта ва да се не мо же по ди ћи ту жба по осно ву си лом оте тих ства ри про-
тив пу бли ка на ко ји је, по гре шив ши, по ре ском об ве зни ку од у зео сто ку, уз 
при лич но не ар гу мен то ва но обра зло же ње о од су ству зле на ме ре. Ипак, на-
во ди Ул пи јан, ако услед не ма ра, сто ка уги не од гла ди, до зво ља ва се ту жба 
за на кна ду ште те у скла ду са Акви ли је вим за ко ном. 

D.47.8.2.20. Si pu bli ca nus pe cus me um ab du xe rit, dum pu tat con tra le gem 
vec ti ga lis ali qu id a me fac tum: qu am vis er ra ve rit, agi ta men cum eo vi bo no rum 
rap to rum non pos se La beo ait: sa ne do lo ca ret: si ta men ideo in clu sit, ne pa sca tur 
et ut fa me pe ri ret, eti am uti li le ge Aqu i lia.

Ако пу бли кан сто ку мо ју бу де од у зео, док ми сли да сам учи нио не што 
про тив прав но [по осно ву че га мо же да се наплати] век ти гал, иа ко је по гре шио, 
ипак ту жи ти се с њим по осно ву си лом оте тих ства ри се не мо же, Ла бео ка же: 
за и ста зла на ме ра не до ста је: ипак ако је исту за тво рио, та ко да се не хра ни и 
од гла ди уги не, при ме њив је и Акви ли јев за кон (= на рас по ла га њу је ac tio uti lis 
на осно ву Акви ли је вог за ко на, прим. аут.). 

Овај не рав но пра ван по ло жај штет ни ка и оште ће ног не дво сми сле но 
до во ди у пи та ње те жњу кла си ча ра за про на ла ском до брог и пра вич ног ре ше-
ња, а све до чи о ствар ном по ло жа ју ко ји су пу бли ка ни у рим ском дру штву 
за у зи ма ли. Сли чан за кљу чак сле ди и из Мар ци ја но вог тек ста из је дин стве не 
књи ге о пот ка зи ва чи ма:

8 Вид. по гла вље „Про тив прав но де ло ва ње пу бли ка на и ње го во прав но сан ци о ни са ње”. 
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D.39.4.16.6. Di vi qu o que Mar cus et Com mo dus re scrip se runt non im pu ta ri 
pu bli ca no, qu od non in stru xit tran sgre di en tem: sed il lud cu sto di en dum, ne de ci pi at 
pro fi te ri vo len tes.

И бо жан ски Мар ко и Ко мод од го во ри ли су да се не при пи су је [у кривицу] 
пу бли ка ну, што ни је по у чио из гред ни ка: али о то ме [треба] во ди ти ра чу на, 
да не пре ва ри [оне ко ји су] вољ ни да при ја ве [своју имовину]. 

Да кле, пу бли кан не од го ва ра због не чи ње ња у ви ду не по у ча ва ња ли ца 
ко је ка жња ва по пи та њу прав ног осно ва ка жња ва ња, али од го ва ра за пре ва-
ру по ре ских об ве зни ка ко ји су вољ ни да при ја ве имо ви ну и пла те по рез, при 
че му су, би ва ју ћи до ве де ни у за блу ду све сним чи ње њем пу бли ка на, пре кр-
ши ли сво је по ре ске оба ве зе. Чи ње ни ца да је по сто ја ла по тре ба да се ова кво 
по на ша ње пу бли ка на прав но санк ци о ни ше не за ви сно од оп штих нор ми 
ко је уре ђу ју пре ва ру, го во ри о уче ста ло сти њи хо вих зло у по тре ба.

4. ПРО ТИВ ПРАВ НО ДЕ ЛО ВА ЊЕ ПУ БЛИ КА НА  
И ЊЕ ГО ВО ПРАВ НО САН ЦИ О НИ СА ЊЕ

Упра во ову ди ле му из но си Ул пи јан у сво јој 55. књи зи о едик ту: за што 
ма те ри ју кр ше ња прав них нор ми, ко ја је већ прав но ре гу ли са на, за себ но 
ре гу ли са ти спрам пу бли ка на као њи хо вих учи ни ла ца. Он ка же:

D.39.4.1.2. Di xe rit ali qu is: qu id uti que hoc edic tum pro po si tum est, qu a si non 
et ali bi pra e tor pro vi de rit fur tis dam nis vi rap tis? Sed e re pu ta vit et spe ci a li ter 
adver sus pu bli ca nos edic tum pro po ne re.

Не ко би мо гао да пи та: за што је уоп ште овај едикт пред ло жен, као да 
ни је и дру где пре тор пред ви део кра ђе, по вре де, раз бој ни штва? Ме ђу тим, с 
об зи ром на ствар, сма трао је да и на ро чи то про тив пу бли ка на едикт пред ло жи.

Свој од го вор, Ул пи јан пру жа у уво ду фраг мен та у ком је са др жан на-
ве де ни при мер пу бли ка но вог ро ба ко ји је не што украо или про у зро ко вао 
ште ту (D.39.4.13.3). Ул пи јан (38. књи га о едик ту) без ус те за ња кри ти ку је 
пу бли ка не као за јед ни цу и упра во њи хо ве осо би не и по на ша ње на во ди као 
узрок по тре бе за њи хо вим прав ним санк ци о ни са њем. 

D.39.4.12pr. Qu an tae au da ci ae, qu an tae te me ri ta tis sint pu bli ca no rum fac ti-
o nes, ne mo est qui ne sci at. Id cir co pra e tor ad com pe scen dam eo rum au da ci am hoc 
edic tum pro po su it:

Ко ли ко су др ски, ко ли ко не про ми шље ни пу бли ка ни као за јед ни ца, не ма 
ни ког ко то не зна. Сто га је пре тор да би огра ни чио њи хо ву др скост ово едик-
том про пи сао: 
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У на став ку, Ул пи јан об ја шња ва да се пу бли ка ни ма у кри ви цу при пи-
су је и по на ша ње ли ца под њи хо вом вла шћу и ро бо ва. У ову ка те го ри ју спа-
да ју и ли ца ко ја ни су под вла шћу пу бли ка на-па тер фа ми ли ја са, већ у ње го вој 
слу жби по не ком дру гом осно ву.

D.39.4.12.1. „Qu od fa mi lia pu bli ca no rum fur tum fe cis se di ce tur, item si dam-
num ini u ria fe ce rit et id ad qu os ea res per ti net non ex hi be tur: in do mi num si ne 
no xae de di ti o ne iu di ci um da bo”.

„Ка да се твр ди да је [неко из] до ма ћин ства пу бли ка на учи нио кра ђу, исто 
ако је ште та учи ње на и оно на шта се ова ствар од но си не бу де из ло же но: дозво-
ли ћу спор про тив го спо да ра без да ва ња [могућности да се роб преда] у нок су.”

D.39.4.12.2. Fa mi li ae au tem ap pel la ti o ne hic ser vi lem fa mi li am con ti ne ri 
sci en dum est. Sed et si bo na fi de pu bli ca no ali e nus ser vus ser vit, ae que con ti ne bi tur: 
for tas sis et ma la fi de, ple ru mque enim va gi ser vi et fu gi ti vi in hu i u smo di ope ris 
eti am a sci en ti bus ha ben tur. Er go et si ho mo li ber ser vi at, hoc edic tum lo cum ha bet.

По зна то је да [израз] до ма ћин ство, ме ђу тим, у сми слу овог по ступ ка, 
укљу чу је и ро бо ве до ма ћин ства. Ме ђу тим, и ако у до број ве ри пу бли ка ну 
ту ђи роб слу жи, та ко ђе ће би ти укљу че ни: мо жда и у ло шој ве ри, јер су че сто 
лу та ју ћи и од бе гли ро бо ви у та квим по сло ви ма од стра не оних ко ји су то зна-
ли упо шља ва ни. Да кле, и ако чо век сло бо дан слу жи, има ме ста [примени] овог 
едик та.

Про тив прав на де лат ност пу бли ка на би ла је ра зно вр сна у нај ма њу ру ку 
као њи хо ва ле гал на де лат ност. Про те за ла се од узро ко ва ња ште те и гре шком 
(или то бо жњом гре шком) за пле ње них ства ри, до отво ре них из ну да, пре ва ра, 
кра ђе, па и од у зи ма ња ства ри при ме ном си ле.9

Већ је из не сен при мер кра ђе или узро ко ва ња ште те од стра не пу бли-
ка но вог ро ба или ли ца под ње го вом вла шћу или у ње го вој слу жби. У на ве-
де ном при ме ру, пу бли кан се осло ба ђа од го вор но сти ка да роб умре. Ме ђу тим, 
пу бли ка но ва од го вор ност је оп ста ја ла и ка да ро ба про да, ма ну ми ту је, као и 

9 Екс тре ман при мер пред ста вља пљач ка брод ских пут ни ка ко ју спро ве ли пу бли ка ни 
са Ки кла да на кон јед ног бро до ло ма на остр ву Ика ри ја. Сле ди из вор ни текст:

D.14.2.9 Ma e ci a nus ex le ge Rho dia: Aciw sis Eu da i mo nos Ni komydews pros An twni non ba-
si lea. Ku rie ba si leu An twni ne, na u fra gion poiysan tes en ty Ita lia diyrpagymen hu po twn dymo siwn 
twn tas Ku kla das nyso us oi ko untwn. An twni nos ei pen Eu da i mo ni. Egw men tou ko smou ku ri os, 
ho de no mos tys va lassys. Tw nomw twn Hro diwn kri nesvw tw na u tikw, en ohis mytis twn hyme-
terwn autw no mos enan ti o u tai. To u to de au to kai ho ve i o ta tos Au go u stos ekri nen. [Id est: Pe ti tio 
Eu da e mo nis Ni co me den sis ad im pe ra to rem An to ni num. Do mi ne im pe ra tor An to ni ne, cum na u-
fra gi um fe cis se mus in Ita lia [im mo in Ica ri a], di rep ti su mus a pu bli cis [im mo a pu bli ca nis], qui in 
Cycla di bus in su lis ha bi tant. An to ni nus di cit Eu da e mo ni. Ego or bis ter ra rum do mi nus sum, lex 
au tem ma ris, le ge Rho dia de re na u ti ca res iu di ce tur, qu a te nus nul la lex ex no stris ei con tra ria 
est. Idem eti am di vus Au gu stus iu di ca vit.]
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кад роб по бег не. Као основ од го вор но сти се, у том слу ча ју, на во ди пу бли-
ка нов не мар пре ма свом до ма ћин ству и од су ство по слу шно сти уну тар ње га.

D.39.4.13.2. Si ve au tem ven di dit ser vum vel ma nu mi sit vel eti am fu git ser vus, 
te ne bi tur ser vi no mi ne, qui tam fac ti o sam fa mi li am ha bu it.

Би ло, пак, да је про дао ро ба, или ма ну ми то вао, или је и по бе гао роб, 
од го ва ра ће у име ро ба, [онај] ко ји је имао та ко не по слу шно до ма ћин ство. 

Не ке од ства ри о ко ји ма су кла сич ни прав ни ци оста ви ли нај ви ше од-
ре да ба на ову те му би ле су од у зи ма ње ства ри си лом и из ну да, за ко је је пред-
ви ђе на ка зна за пу бли ка на у ви ду ис пла те дво стру ке вред но сти од у зе те 
ства ри.10 Ту жбе ко ји ма се ово по сти за ло би ле су ac ti o nes tem po ra les, јер су 
по сле јед не го ди не не ко ри шће ња, од пе нал них по ста ја ле ре и пер се ку тор не. 
О то ме све до чи Ул пи јан у сво јој 55. књи зи о едик ту.

D.39.4.1pr. Pra e tor ait: „Qu od pu bli ca nus ei us pu bli ci no mi ne vi ade me rit 
qu o dve fa mi lia pu bli ca no rum, si id re sti tu tum non erit, in du plum aut, si post an num 
age tur, in sim plum iu di ci um da bo. item si dam num ini u ria fur tum ve fac tum es se 
di ce tur, iu di ci um da bo. [...]”.

Пре тор ка же: „Кад пу бли кан ње гов у име јав но сти [=са јав ним овла шће-
њем, прим. аут.] си лом оду зме или [ако то учини] до ма ћин ство пу бли ка на, 
ако то не бу де вра ће но, за дво стру ки [износ], од но сно, ако се по сле го ди не 
уту жи, за јед но стру ки [износ] спор до зво ља вам. [...]”

Ме ђу тим, већ три па ра гра фа да ље по но во по ста је ви дљив при ви ле го ван 
по ло жај пу бли ка на, ко ме се оста вља мо гућ ност да от кло ни штет не по сле-
ди це свог по на ша ња по вра ћа јем ства ри. У на став ку тек ста се ис ти че то бо жња 
рав но прав ност пу бли ка на са оста лим гра ђа ни ма ар гу мен том да им про тив 
пу бли ка на, не за ви сно од ове, на рас по ла га њу сто је ту жбе по осно ву си лом 
оте тих ства ри, ште те учи ње не про тив прав ном рад њом или кра ђе.

D.39.4.1.4. Et re sti tu en di fa cul tas pu bli ca no vi abrep tum da tur, qu od si fe ce rit, 
om ni one re exu i tur et po e na li ac ti o ne ex hac par te edic ti li be ra tur. Un de qu a e ri tur, 
si qu is ve lit cum pu bli ca no non ex hoc edic to, sed ex ge ne ra li vi bo no rum rap to rum, 

10 У ве зи са овим ја вљао се и прак ти чан про блем – да ли дво стру ка ка зна под ра зу ме-
ва, дво стру ку вред ност ства ри по ред од у зе те ства ри, или је од у зе та ствар урач ну та у дво-
стру ку вред ност, та ко да се ду гу је још јед на ње на јед но стру ка вред ност. Гај од го ва ра у 
при лог дру ге оп ци је.

D.39.4.5 1. Qu a e ren ti bus au tem no bis, utrum du plum to tum po e na sit et pra e te rea rei sit 
per se cu tio, an in du plo sit et rei per se cu tio, ut po e na sim pli sit, ma gis pla cu it, ut res in du plo sit.

Упит но нам је, ме ђу тим, да ли је дво стру ка це ла ка зна а до дат но се ствар уту жу је, или 
у дво стру ко спа да и уту же на ствар, та ко да је ка зна јед но стру ка, ви ше за до во ља ва да ствар 
у дво стру ко спа да. 
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dam ni ini u ri ae vel fur ti age re, an pos sit? Et pla cet pos se, idque Pom po ni us qu o que 
scri bit: est enim ab sur dum me li o rem es se pu bli ca no rum ca u sam qu am ce te ro rum 
ef fec tam opi na ri.

Да је се пу бли ка ну и из бор вра ћа ња си лом узе тог, што ако бу де учи нио, 
сва ког те ре та се ли ша ва и пе нал не ту жбе по осно ву овог де ла едик та се осло-
ба ђа. Отуд је упит но, ако ко же ли да се са пу бли ка ном, не по осно ву овог 
едик та, не го уоп ште по осно ву си лом оте тих ства ри, ште те учи ње не про тив-
прав ном рад њом или кра ђе ту жи, да ли мо же? И за до во ља ва [став да] мо же, 
што исто Пом по ни је та ко ђе пи ше: јер је ап сурд но сма тра ти да је по ло жај 
пу бли ка на учи њен бо љим од [положаја] оста лих. 

За ни мљи во је да се у прак си ја ви ло и пи та ње да ли у окол но сти у ко јој 
ви ше пу бли ка на учи ни из ну ду, оште ће ни има пра во на ви ше ту жби на дво-
стру ки из нос. Иа ко је Мо де сти нов од го вор (2. књи га о ка зна ма) од ри чан, 
из ве сну за шти ту од по на ша ња пу бли ка на ипак пред ста вља чи ње ни ца да је 
од го вор ност пу бли ка на у овом слу ча ју со ли дар ног ка рак те ра.

D.39.4.6. Si mul ti pu bli ca ni sint, qui il li ci te qu id exe ge runt, non mul ti pli ca tur 
du pli ac tio, sed om nes par tes pra e sta bunt et qu od ab alio pra e sta ri non po test, ab 
al te ro exi ge tur, si cut di vus Se ve rus et An to ni nus re scrip se runt: nam in ter cri mi nis 
re os et fra u dis par ti ci pes mul tum es se con sti tu e runt.

Ако је ви ше пу бли ка на ко ји су про тив прав но не што из ну ди ли, не умно-
жа ва ју се ту жбе на дво стру ки из нос, не го сва ка стран ка ду гу је [свој део], а 
[оно] што се од не ко га не мо же на пла ти ти, од дру гог ће се на пла ти ти, као што 
су бо жан ски Се вер и Ан то нин од го во ри ли: јер је из ме ђу кри вих за кри вич но 
де ло и уче сни ка у пре ва ри мно го раз ли ке.

Ме ђу тим, ако је реч о ком би на ци ји из ну де и при ме не си ле, пред ви ђе на 
је тро стру ка ка зна. Ra tio le gis ова квог ре ше ња ве ро ват но ле жи у то ме што 
је из ну да већ са ма по се би те жак уда рац за оште ће ног има ју ћи у ви ду да 
под ра зу ме ва ње го во соп стве но де ло ва ње про тив но соп стве ном ин те ре су 
услед при ти ска, и да та ко не што тре ба до дат но санк ци о ни са ти ако је, уме сто 
прет ње, као бла жег по тен ци јал ног узроч ни ка, про тив оште ће ног при ме ње-
на си ла. Па ул (5. књи га ста во ва) ка же:

D.39.4.9.5. Qu od il li ci te pu bli ce pri va ti mque exac tum est, cum al te ro tan to 
pas sis ini u ri am ex sol vi tur. Per vim ve ro ex tor tum cum po e na tri pli re sti tu i tur: 
am pli us ex tra or di nem plec tun tur: al te rum enim uti li tas pri va to rum, al te rum vi gor 
pu bli cae di sci pli nae po stu lat.

[Оно] што је про тив прав но, ка ко јав но, та ко и при ват но, из ну ђе но, по ред 
оста лог, то ли ким [износом, прим. аут.] ко ли ко је пре тр пље но ин ју ри јом се 
осло ба ђа. Си лом, уи сти ну, из ну ђе но, са тро стру ком ка зном се вра ћа: до дат но 
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се ван ред но ка жња ва: ка ко због при ват не ко ри сти, та ко због то га што сна га 
јав не ди сци пли не зах те ва. 

Кла сич ни прав ни ци мо ра ли су да се ба ве ства ри ма ко је би се, да ни је 
реч о пу бли ка ни ма, сма тра ле очи глед ним. Иа ко је по зна то Пом по ни је во 
пра ви ло у ко ме сто ји: „По при ро ди [ствари], пра вич но је да се ни ко не обо-
га ти на ште ту дру го га (D.12.6.14: Na tu ra ae qu um est ne mi nem cum al te ri us 
de tri men to fi e ri lo cu ple ti o rem.), у слу ча ју пу бли ка на то је мо ра ло на ри чи то 
да се на гла си. Та ко код Мар ци ја на мо же да се са зна сле де ће:

D.39.4.16.10. Di vi qu o que fra tres re scrip se runt, cum qu i dam non per fra u dem, 
sed per er ro rem in ca u sam com mis si in ci dis set, ut du plo vec ti ga li con ten ti pu bli ca ni 
ser vos re sti tu ant.

И бо жан ска бра ћа су од го во ри ла да, кад не ко [=не чи ји ро бо ви, прим. аут.] 
бе ше не због пре ва ре, не го због на ста ле за блу де о осно ву по стао [подложан запле-
ни], дво стру ким век ти га лом за до во ље ни пу бли ка ни ро бо ве [треба да] вра ћа ју. 

Овај став, Мар ци јан по на вља че ти ри па ра гра фа ка сни је: 

D.39.4.16.14. Si qu id au tem in de bi tum per er ro rem sol ven tis pu bli ca nus ac-
ce pit, re tro eum re sti tu e re opor te re di vi Se ve rus et An to ni nus re scrip se runt.

Ако је, пак, на кон што је не ко не ду го ва но гре шком ис пла тио, пу бли кан 
при мио, на зад ње му тре ба да пла ти, бо жан ски Се вер и Ан то нин су од го во ри ли. 

У прет ход ном па ра гра фу, Мар ци јан је дао и при мер на пла те не ду го ва-
ног. На и ме, пу бли ка ни ма је би ло за бра ње но да на пла ћу ју на след ни ци ма 
ка зне по во дом скри вље них де ла оста ви ла ца, ако по сту пак про тив оста ви-
ла ца ни је по кре нут за њи хо вих жи во та. Уко ли ко би то учи ни ли, при ме њи-
ва ло би се пра ви ло из два прет ход но на ве де на тек ста.

D.39.4.16.13. Po e nae ab he re di bus pe ti non pos sunt, si non est qu a e stio mo ta 
vi vo eo qui de li qu it: et hoc si cut in ce te ris po e nis, ita et in vec ti ga li bus est.

Ка зне се од на след ни ка не мо гу зах те ва ти, ако ни је по сту пак по кре нут за 
жи во та оно га ко је скри вио: и то је та ко ка ко за од ре ђе не ка зне, та ко и за век ти гал.

На рав но, и ова кве си ту а ци је пру жа ле су при ли ку за при ви ле го ва ње 
пу бли ка на. Вра ћа њем ства ри, ка ко на во ди Гај, пи шу ћи о едик ту град ског 
пре то ра о пу бли ка ни ма, он се осло ба ђа од го вор но сти. До ду ше, ов де је при-
сут на и јед на кон тра дик тор ност. На и ме, у тек сту сто ји да од го вор но сти 
мо же да се осло бо ди пре при хва та ња спо ра, те да на кон при хва та ња спо ра 
до ла зи до ка зне. Ме ђу тим, у сле де ћој ре че ни ци сто ји су прот но: ако ко и на-
кон при хва та ња спо ра вра ти ствар, ипак се осло ба ђа.
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D.39.4.5pr. Hoc edic to ef fi ci tur, ut an te ac cep tum qu i dem iu di ci um re sti tu ta 
re ac tio eva ne scat, post ac cep tum ve ro iu di ci um ni hi lo mi nus po e na du ret. sed ta-
men ab sol ven dus est eti am qui post ac cep tum iu di ci um re sti tu e re pa ra tus est.

Овим едик том се уре ђу је, да се за и ста пре при хва та ња спо ра вра ће ном 
ства ри ту жба га си, на кон при хва та ња уи сти ну спо ра, ни шта се ма ње ка зна не 
при ме њу је. Ме ђу тим, ипак је осло бо ђен и [онај] ко је на кон при хва та ња спо ра 
спре ман да вра ти. 

Нај зад, још је дан текст об ра ђу је ову про бле ма ти ку. На и ме, из тек ста се 
са зна је да су пу бли ка ни има ли овла шће ње да не ко га осло бо де пла ћа ња век-
ти га ла. Иа ко ни је на ве де но за што би то чи ни ли, прет по став ки је мно го. Оне 
се ве ро ват но сво де на то да су ти ме пу бли ка ни чу ва ли не ки свој ин те рес из 
дру гог, исто вре ме ног по сла у ком су из вла чи ли до бит. Ме ђу тим, уко ли ко 
осло бо де пла ћа ња по ре за ли це ко је је по рез уред но при ја ви ло, не мо гу на кнад-
но ње го ву ствар да за пле не. Ипак, ово не зна чи да ће фиск оста ти ус кра ћен 
за при ход по овом осно ву. Фиск ће се на пла ти ти од пу бли ка на или ње го вог 
фи де ју со ра.

D.39.4.16.12. Si qu is pro fes sus apud pu bli ca num fu e rit, non ta men vec ti gal 
sol ve rit, hoc con ce den te pu bli ca no, ut so lent fa ce re, di vi se ver sus et an to ni nus 
re scrip se runt res in com mis sum non ca de re: cum enim, in qu i unt, pro fes si o nes 
re ci tan tur, com mis sum ces sat, cum po te rit sa tis fi e ri fi sco ex bo nis pu bli ca no rum 
vel fi de i us so rum.

Ако је не ко пред пу бли ка ном при ја вио [имовину], али ни је век ти гал 
пла тио, што је одо бре но од стра не пу бли ка на, што је уо би ча је но да се ра ди, 
бо жан ски Се вер и Ан то нин су од го во ри ли да ствар не пот па да под за пле ну: 
јер кад, на во де, при ја ве [имовине] из рек ну, [могућност да се изврши] за пле на 
пре ста је, јер се мо же на пла ти ти фиск из до ба ра пу бли ка на или фи де ју со ра. 

Ово је са мо је дан од при ме ра у ком су ор га ни вла сти мо ра ли да шти те 
сво је ин те ре се од по на ша ња пу бли ка на и за то про на ла зи ли од го ва ра ју ће 
пра вом ре гу ли са не на чи не. У на ред ном по гла вљу, упра во ће о ова квим од-
ред ба ма би ти ре чи.

5. ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ОР ГА НА ЈАВ НЕ ВЛА СТИ ОД ПУ БЛИ КА НА

Упр кос број ним при ви ле ги ја ма пу бли ка на, ор га ни јав не вла сти ипак 
су раз ви ли од ре ђе не ви до ве прав не за шти те од по на ша ња пу бли ка на. Слу ча-
је ви у ко ји ма су пу бли ка ни зло у по тре бља ва ли свој по се бан од нос са вла шћу, 
очи глед но су би ли то ли ко че сти и ра зно вр сни, да је прав на ин тер вен ци ја 
би ла нео п ход на.
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Та ко, у 9. фраг мен ту већ на во ђе ног 4. на сло ва 39. књи ге Ди ге ста ко ји 
са др жи Па у ло ве на пи се из 5. књи ге ста во ва за бра њу је се пу бли ка ни ма да 
за сну ју но ви уго вор о за ку пу на пла те по ре за, пре на ми ре ња оба ве за по прет-
ход ном уго во ру.

D.39.4.9.2. Re li qu a to res vec ti ga li um ad ite ran dam con duc ti o nem, an te qu am 
su per i o ri con duc ti o ni sa tis fa ci ant, ad mit ten di non sunt.

Ду жни ци ма век ти га ла11 по са да шњем уго во ру, пре не го што прет ход ни 
уго вор [=ду го ва ња по прет ход ном уго во ру, прим. аут.] за до во ље, ни је до зво-
ље но [да за сну ју нови].12

Већ у сле де ћем фраг мен ту, Хер мо ге ни јан, у сво јој 5. књи зи са же та ка, 
пру жа од го вор на пи та ње ко је би ло гич ки мо жда пре тре ба ло да прет хо ди 
упра во по ме ну том – шта се, за вре ме тра ја ња уго во ра, де ша ва са пу бли ка-
ни ма ко ји не ис пу ња ва ју сво је уго вор не оба ве зе пре ма фи ску. По сле ди ца 
ко ја се ја вља у овом слу ча ју огле да се у рас ки ду уго вор ног од но са са пу бли-
ка ном, чак и кад је до зво ље на већ јед на санк ци ја – на пла та за те зне ка ма те.

D.39.4.10.1. Non so lu tis vec ti ga li um pen si o ni bus pel le re con duc to res nec dum 
eti am tem po re con duc ti o nis com ple to vel ab his usu ras ex mo ra exi ge re per mit ti tur.

За куп ци ко ји ни су ис пла ти ли из но се век ти га ла се ис кљу чу ју [из уго во-
ра о закупу], чак и они ко ји не бу ду то ком тра ја ња за ку па ис пла ти ли или се 
од њих на пла ћи ва ње ка ма та по осно ву доц ње до зво ља ва.13

11 На пр ви по глед, из раз „ду жник век ти га ла” мо гао би да ука же на то да је реч о по-
ре ском об ве зни ку, а не о пу бли ка ну. Ме ђу тим, у увод ном па ра гра фу тог фраг мен та, при ли-
ком опи са још јед ног прак тич ног про бле ма до ког је до ла зи ло про бле ма тич ним по на ша њем 
пу бли ка на, чи та лац са зна је да је ипак реч о пу бли ка ни ма.

D.39.4.9pr. Lo ca tio vec ti ga li um, qu ae ca lor li ci tan tis ul tra mo dum so li tae con duc ti o nis in-
fla vit, ita de mum ad mit ten da est, si fi de i us so res ido ne os et ca u ti o nem is qui li ci ta ti o ne vi ce rit 
of fer re pa ra tus sit.

Увод. За куп век ти га ла, кад у жа ру над ме та ња пре ко уо би ча је ног из но са [нудећи] за-
па љи во ре а гу је, та кав се [уговор] у крај њој ли ни ји при зна је, ако је фи де ју со ре од го ва ра ју ће 
и обез бе ђе ње онај ко ји је у над ме та њу по бе дио спре ман да по ну ди. 

12 У истом фраг мен ту за бра њу је се ду жни ци ма јав них да жби на да уоп ште за ку пе на-
пла ту век ти га ла:

D.39.4.9.3 De bi to res fi sci ite mque rei pu bli cae vec ti ga lia con du ce re pro hi ben tur, ne ex alia 
ca u sa eo rum de bi ta one ren tur: ni si for te ta les fi de i us so res op tu le rint, qui de bi tis eo rum sa tis fa-
ce re pa ra ti sint.

Ду жни ци ма фи ска исто као и ре пу бли ке уго вор [за за куп наплате] век ти га ла се за-
бра њу је, ка ко не би по дру гом осно ву сво је ду го ве оп те ре ти ли: осим мо жда ако та кве фи-
де ју со ре по ну де, ко ји су ду го ве њи хо ве да за до во ље спрем ни.

13 За ни мљи ва је чи ње ни ца да се два ен гле ска пре во да овог тек ста у сво јој су шти ни не 
по кла па ју, јер јед на не га ци ја у ре че ни ци мо же да се ве же за ње на два раз ли чи та еле мен та. 
Док Се мју ел П. Скот (Sa muel P. Scott, Cin cin na ti, 1932) на во ди да се пу бли ка ни не мо гу осло-
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Ју сти ни ја но ви ком пи ла то ри се у сле де ћем фраг мен ту вра ћа ју на Па у-
ло ву 5. књи гу ста во ва, на во де ћи јед но за ни мљи во ре ше ње ко јим су кла си-
ча ри над му дри ли пу бли ка не. На и ме, пу бли ка ни су че сто ме то ди ма слич ним 
са вре ме ном дам пин гу по бе ђи ва ли на јав ним над ме та њи ма и, упр кос чи ње-
ни ци да су по ну ди ли усло ве ко ји ни су по њих би ли нај по вољ ни ји мо гу ћи, већ 
са ма чи ње ни ца да су кон ку рен ци ју ли ша ва ли мо гућ но сти на пла те по ре за, 
зна чи ла је успех. У слу ча ју ко ји је по њих био нај бо љи, гу ше њем кон ку рен-
ци је, отва ра ла се мо гућ ност да при сле де ћем над ме та њу по ну де усло ве ка кве 
хо ће, јер кон ку рен ци је не ће ни би ти. 

Ме ђу тим, кла сич ни прав ни ци уво де пра ви ло ко јим прак тич но оне мо-
гу ћа ва ју да се за куп на пла те по ре за сле де ћи пут уго во ри по усло ви ма ло ши-
јим по фиск, и не са мо то, већ за слу чај да се ни ко не ја ви да под истим 
усло ви ма за сну је уго вор ни од нос, на на ста вак уго вор ног од но са се оба ве зу-
је до та да шњи пу бли кан. Шта ви ше, уме сто да за за куп це по ре за ис ко ри сти 
тер мин пу бли ка ни, Па ул их про во ка тив но на зи ва „они ма ко ји су ве ли ку 
до бит по осно ву от ку па [наплате] век ти га ла сте кли”, ти ме по сред но пру жа-
ју ћи и ra tio le gis ова квог прав ног ре ше ња.

D.39.4.11.5. Qui ma xi mos fruc tus ex re demp ti o ne vec ti ga li um con se qu un tur, si 
po stea tan to lo ca ri non pos sunt, ip si ea pri o ri bus pen si o ni bus su sci pe re com pel lun tur.

[Они] ко ји су ве ли ку до бит по осно ву от ку па [наплате] век ти га ла сте кли, 
ако ка сни је то ли ко [=под та квим условима] ни је мо гло да се да у за куп [на-
плаћивање век ти га ла дру гим, но вим пу бли ка ни ма, прим. аут.], исти су при-
мо ра ни по овим прет ход ним из но си ма да узи ма ју.

Ипак, ути сак је да су кла сич на прав на пра ви ла ко ји ма је огра ни ча ва на 
ко руп ци о на шка ак тив ност пу бли ка на би ла ма ло број на, а исто риј ско ис ку-
ство све до чи и да су би ла не е фи ка сна. Вре ме ном, раз во јем сред њо ве ков них 
др жа ва и др жа ва но вог ве ка, а на ро чи то апа ра та јав не вла сти, овај ру ди мен-

бо ди ти (уго вор ног од но са, прим. аут) док не ис пу не сво је уго вор не оба ве зе чак и ако је 
уго вор ни од нос пре стао, Алан Вот сон (Alan Wat son, Phi la delp hia, 1985) овај део ту ма чи као 
мо гућ ност рас ки да чак и док уго вор ни од нос тра је. Вот со нов пре вод има ви ше сми сла јер 
би оп ста нак уго вор ног од но са зна чио оп ста нак пу бли ка но вог пра ва на пла те по ре за, тј. био 
би му у ин те ре су. Ово би пу бли ка ни ма омо гу ћи ло нео гра ни че но вре мен ско тра ја ње пра ва 
на пла те по ре за до ког би до ла зи ли не ис пу ња ва њем сво јих оба ве за пре ма фи ску, што сва ка-
ко ни је мо гао да бу де сми сао ове од ред бе. Због то га је Вот со но вом ту ма че њу да та пред ност. 
Сле де Ско тов и Вот со нов пре вод:

Скот: Whe re far mers of the re ve nue ha ve not paid what they owe to the Tre a sury, they can-
not be dischar ged, even if the terms of the ir le a ses ha ve ex pi red; but in te rest can be col lec ted from 
them when they are in de fa ult.

Вот сон: Whe re payment of vec ti gal has not been com ple ted, the con trac tors may be ex pel-
led even when the pe riod of the con tract has not yet ex pi red; or in te rest can be de man ded from 
them for the ir de lay.
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тар ни об лик ин сти ту ци о на ли зо ва не ко руп ци је и зло у по тре бе јав них овла-
шће ња, по при мао је све суп тил ни је и со фи сти ци ра ни је по јав не об ли ке.14

Деј ство пу бли ка на на рим ско пра во и дру штво у це ли ни мо жда нај бо-
ље опи су је јед на ре че ни ца Ти та Ли ви ја:

Liv. XLV, 18, 4: Ubi pu bli ca nus est, ibi aut ius pu bli cum va num aut li ber tas 
so ci is nul la est.

Где су пу бли ка ни, та мо је или јав но прав но уза луд но или сло бо да са ве-
зни ци ма не по сто је ћа.

6 ЗА КЉУ ЧАК

Ни са вре ме ни прав ни си сте ми ни су иму ни на по ве ра ва ње јав них овла-
шће ња при ват ним ли ци ма. Је дан од све жи јих при ме ра у срп ском пра ву 
пред ста вља уво ђе ње уста но ве јав них из вр ши те ља. По себ но је у овом кон-
тек сту за ни мљи ва про ме на за ко но дав че вог опре де ље ња у ве зи са на зи вом 
ове уста но ве. На и ме, реч је о при ват ним ли ци ма са јав ним овла шће њи ма. 
Ка да је ова уста но ва уве де на у са вре ме но срп ско пра во, они су на зва ни при-
ват ним из вр ши те љи ма, чи ме је ста вљен на гла сак на чи ње ни цу да је реч о 
при ват ним ли ци ма. Ме ђу тим, по све му су де ћи, очи глед но не га тив на (оправ-
да но или не) ре ак ци ја ла ич ке јав но сти на по ја ву ове уста но ве, иза зва ла је 
или је бар до при не ла за ко но дав че вој од лу ци да се у на зи ву ове уста но ве уз 
реч из вр ши тељ, уме сто епи те та при ват ни, ста ви епи тет јав ни. 

Ни ти је но ви јег да ту ма не га тив на ре ак ци ја дру штва на по ве ра ва ње 
ова ко ва жних јав них овла шће ња, као што је на пла та ду го ва ња, при ват ним 
ли ци ма, ни ти су но ви јег да ту ма узро ци ова кве ре ак ци је. По зна та је од ан-
ти ке и по сто ја ла је ве ро ват но то ком ве ћег де ла исто ри је људ ских дру шта ва. 
Је дан од ру ди мен тар них об ли ка ова квог прав ног ре ше ња, пред ста вља уста-
но ва пу бли ка на у рим ском дру штву. На гло ши ре ње те ри то ри је Ста рог Ри ма, 
по све му су де ћи, ни је мо гао да пра ти до вољ но брз управ ни апа рат. Због 
то га су по је ди на јав на овла шће ња по ве ра ва на при ват ним ли ци ма. Ово по-
ве ра ва ње би ло је на обо стра ну ко рист. Јав на власт по сти за ла је оства ре ње 
сво јих над ле жно сти, од ко јих је по себ ну ва жно сти има ла на пла та по ре за, 
док су пу бли ка ни, при ват на ли ца, сти ца ла ве ли ку до бит. Ова до бит је че сто 
би ла по сле ди ца зло у по тре бе по ве ре них им овла шће ња, оли че них по себ но 
у ви ду ко руп ци је и из ну де. Ра стом ове до би ти, ра сла је и моћ и ути цај пу бли-
ка на у дру штву, па је по сле дич но, сма њи ва на мо гућ ност вла сти да њи хо во 

14 При мер ко ји по себ но под се ћа на дру штва пу бли ка на, би ло је дру штво фи нан си је ра 
ко је је осно ва но у Фран цу ској то ком XVI II ве ка. „Фи нан си је ри” су би ли за куп ци ве ћи не 
по ре за. Вид. Р. Ву лић, 287.
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по на ша ње санк ци о ни шу. Ипак, аспект у ко ме су, у огра ни че ном ефек ту, 
ус пе ли да их прав но огра ни че, од но си се на окол но сти из ко јих је јав на власт 
тр пе ла ште ту. При ват на ли ца су, пак, у ве ли кој ме ри оста вља на на ми лост 
и не ми лост про тив прав ном де ло ва њу пу бли ка на. 

Има ју ћи у ви ду исто риј ско ис ку ство ко је са вре ме не др жа ве има ју на 
рас по ла га њу, сти че се ути сак да би, уко ли ко по тре ба за по ве ра ва њем јав них 
овла шће ња при ват ним ли ци ма уоп ште по сто ји, тре ба ло до бро раз ми сли ти 
ко ја овла шће ња би би ло це лис ход но да бу ду пред мет та квог по ве ра ва ња. 
На ро чи то, да ли за и ста тре ба по ве ри ти овла шће ња фи скал не при ро де, од-
но сно уоп ште она код ко јих је мо гућ ност кон тро ле ма ла, а зло у по тре бе ве-
ли ка. И – исто риј ски по твр ђе но – ве о ма при ма мљи ва.

По знат је при мер из Спар те, ко ја је уве ла уста но ву ефо ра (над зор ни ка) 
чи ји је за да так био да кон тро ли шу кра ље ве, али и оста ле функ ци о не ре, па 
и све гра ђа не. Ни шта не спре ча ва са вре ме не др жа ве, па и срп ску, да уве ду 
по себ но те ло са за дат ком оп штег над зо ра над ди сци пли ном и мо ра лом, као 
и прак су „опо зи ва с вла сти” и по ла га ња ра чу на на кон ис те ка ман да та. Ово 
се по себ но од но си на пи та ње рас по ла га ња јав ним нов цем и до бри ма уоп ште. 
Ово је на чин да по ста не мо зе мља у ко јој, као што је Ари сто тел го во рио, 
„ко руп ци ја ни је на чин жи во та” и у ко јој су „си ро ма шни љу ди, у си сте му 
суд ске или из вр шне вла сти, због си ро ма штва, и пот ку пљи ви ји”. Због то га 
је нео п ход но да се нај зад до не се За кон о по ре клу имо ви не, као услов успе-
шне бор бе про тив по ли тич ке ко руп ци је и ко руп ци је уоп ште. Њи ме би, на-
рав но, мо ра ла да се уве де про ве ра по ре кла сва ке до би ти, ма те ри јал не и 
не ма те ри јал не, ко ју је ли це сте кло без осно ва.15
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Pu bli cans ac cor ding to the Ju sti ni an’s Di gest –  
In sti tu ti o na li sed Cor rup tion and its Le gal San cti o ning16

Abstract: Ra pid ex pan si on of an ci ent Ro man ter ri tory was ap pa rently not 
fol lo wed by a suf fi ci ently qu ick growth of pu blic ad mi ni stra tion. Con se qu ently, a 
part of pu blic aut ho ri ti es was en tru sted to pri va te in di vi du als. This pro cess ap-
pe a red to be mu tu ally be ne fi cial. Pu blic aut ho rity ac hi e ved the im ple men ta tion 
of its ju ris dic tion, tax col lec tion be ing of par ti cu lar im por tan ce, whi le pu bli cans, 
pri va te in di vi du als, ac qu i red vast pro fits. The ir pro fits we re of ten a con se qu en ce 
of the ir abu se of the pu blic aut ho ri ti es en tru sted to them. The pro fit growth was 
fol lo wed by a growth of pu bli cans’ po wer and in flu en ce wit hin the so ci ety, and 
con se qu ently, the pos si bi lity of hol ders of pu blic aut ho ri ti es to bring them to ju sti ce 
by exer ci sing the ir po wers was li mi ted. Ne vert he less, the aspect of le gal li mi ta ti ons 
of pu bli cans in which the aut ho ri ti es we re par ti ally suc cessful, re fers to the cir-
cum stan ces in which the pu blic in te rest was har med. Pri va te in di vi du als, ho we ver, 
we re lar gely left at the mercy of the il le gal ac ti ons of the pu bli cans. The texts of 
Ju sti ni an’s Di gest, thus ori gi na ting form the clas si cal pe riod, in which the se mat ters 
are con si de red, we re analysed in this pa per.

Keywords: pu bli cans, cor rup tion, abu se of pu blic aut ho rity, pu blic fi nan ce, 
san cti ons. 
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16 The pa per has re sul ted from re se arch on the pro ject „Le gal Tra di tion and New Le gal Chal-
len ges”, car ried out by the Uni ver sity of No vi Sad, Fa culty of Law No vi Sad. 


