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PERFECTA EMPTIONE PERICULUM TRANSIT AD EMPTOREM(l)
Koja од две странке уговора o купопродаји, купац или продавац, сноси штету због случајне пропасти предмета уго- вора, која je наступила између његовог закључења и извршења, спада међу она питања римскога права на којима су ce огледа- ли многи угледни романисти. Резултат тога су два опречна мишљења, готово једнако прихватана и одбацивана, тако да je један од истакнутих немачких романиста овога века, Кинкел, оценио да je то питање нерешиво.Јустинијанова кодификација посвећује посебну пажњу уговору о купопродаји. Дигеста му посвећују 11 титулуса, од којих шест (Д. 18, 1—6) непосредно говоре о нашем питању. 

Институције му посвећују један титулус (3,23), a Кодекс 23 од којих један (4,48) носи наслов De periculo et commodo rei ven- 
ditae. У свим овим текстовима, по устаљеној пракси римских правника, казуистички су решавани поједини случајеви који су ce y пракси појавили. Ипак je међу њима било неколико текстова који су имали карактер општих правила. Један од ових текстова био je нарочито коришћен и служио je као полазна тачка за решавање свих питања periculum rei venditae. To je текст 3,23, 3 Јустинијанових Институција који каже: „Ри- зик за случајну пропаст продате ствари пада на купца одмах, чак и ако му та ствар не би била предата."Полазећи од овога текста, романисти су дуго сматрали да je то било правило које je y римском прав.у владало и y кла- сичном и y Јустинијановом времену. Сматрали су, дакле, да je y римском праву, по основном правилу periculum rei venditae увек лежао на купцу од самог закључења уговора. Он, дакле, сноси ризик за случајну пропаст ствари иако није било традиције, иако није постао њен власник. Само изузетно, y(1) На маргини докторске тезе Николе Мојовића, Periculum rei venditae од рнмског do савременог права, брањене децембра 1985. на Правном факултету y Београду. 106



АПФ, 1/1987 — др Драгомир Стојчевић, Perfecta emptione periculum transit ad emptorem(стр. 106—111)неким случајевима које cy римски правници наводили (нпр. куповина под условом или са роком), ризик je на купца пре- лазио касније. Присталицама ове, класичне, теорије тешкоће je стварала чињеница да je правило periculum est emptoris суп- ротно правилу res périt domino. Зато су покушали на више на- чина да објасне и оправдају овакво правило римскога права. Међу многим покушајима нарочито су била запажена и прих- ваћена два. Једно које je добило назив „теорија везаних руку" и чији ватрени заступник je био Јеринг (Ihering). Он сматра' да су римски правници усвојили такво решење зато што су про- давцу закључењем уговора о кулопродаји биле везане руке y погледу располагања са ствари, па je нормално да он не сноси ни ризик због њене пропасти. Друго мишљење, које потиче од Перницеа (Pemize) и Бехмана (Bechmana) налази објашњење и оправдање овим правима y историји уговора о купопродаји. Првобитно она je реална са промптним извршењем, што je има- ло за природну последицу правило periculum est emptoris. To правило je задржано и касније када je она постала консенсу- ална.Класичној теорији припада и мишљење Николе Мојовића, изложено y докторској тези Periculum rei venditae од римског 
дo савременог права. Он je подвргао детаљној критичкој ана- лизи све до сада коришћене изворе и све најважније до сада изложене теорије. Посебно je проучио појам periculum, који je несумљиво један од кључних појмова везаних за питање од- говорности уопште a посебно код emptio-venditio. Ипак je он код ранијих аутора био запостављен. Мојовић je, такође, по- светио посебну пажњу једном другом значајном питању одго- ворности — питању појма casus minor i casus maior. Закључио je да je casus maior изједначаван ca појмом vis divina за коју je искључиво везан periculum. Расправљајући о појединим пита- њима и теоријама, он je био'врло близу мишљењу које ја желим да изнесем. Али при закључивању он je, можда с правом, остао y водама класичне теорије. Основни његов закључак. je да, супротно теорији Арноа (Arno), Хајмана (Haymann) и Кон- стантиновића, правило periculum est emptoris није Јустинијано- ва новина y римском праву, већ га je он преузео из класичног права. Он даље закључује да ce моменат преласка ризика са продавца на купца поклапа са моментом „emptio contracta, од- носно emptio perfecta". Он сматра, супротно теорији Секела (Seckel) — и Левија (Levy), да je то општи принцип који je за класично право био природан, јер je y „римском праву дуго времена преовладавајући тон давала купопродаја индивидуал- но одређених ствари — species". To je био општи принцип, али je било више случајева y којима je перфекција уговора насту- пала касније, па je за њих важио принцип imperfecta emptiona periculum ad venditorem pertinet.Међутим, врло рано cy ce јавила мишљења која изража- вају сумњу, или потпуно одричу постојање оваквог правила y класичном римском праву. Још je Гроцијус (Grotius) сумњао 107



АПФ, 1/1987 — др Драгомир Стојчевић, Perfecta emptione periculum transit ad emptorem(стр. 106—111)да je римско класично право познавало овакво правило a Ра- бел (Rabel) je рекао за њега да je оно „права лудост". Међу многобројним критикама класичне теорије, нарочито ce истичу две. Прва коју je иницирао Арно (Arnо) a обрадили су je Хој- ман (Heumann) и, нарочито, Константиновић, сматра да je y класичном римском праву важио супротни принцип — periculum est venditoris — a да су сви текстови y Јустинијановој ко- дификацији који говоре о правилу periculum est emptoris — интерполирани. Друга теорија чији je творац Секел (Seckel) a обрадио ју je Леви (Levy) скреће пажњу на сасвим другу стра- ну — на појам перфектности купопродаје. Они везују насту- пање за купчеве одговорности за перфектност куповине, однос- но за правило, изражено y Јустинијановим Институцијама и делима неколико класичних правника, emptione perfecta periculum transit ad emptorem.Мислим да je основни полазни извор при решавању пи- тања о коме дискутујемо текст из Јустинијанових Институција (3,23,3): Emptione perfecta periculum transit ad emptorem. Oh најнепосредније и најпрецизније одговара на наше питање. Уз то он je општега карактера, изражава једно опште правило a не упутство како треба решити неко конкретно питање. Дакле, он каже да када je куповина перфектна periculum прелази на купца. Прво што пада y очи, a што je врло значајно за решење нашега проблема, јесте реч transit. To значи да periculum не пада одмах на купца, него он тек касније прелази на њега. Ис- товремено правило прецизира када ce то дешава — онда када je куповина перфектна (emtione perfecta). Међутим, Јустинијан ни ту ни на неком другом месту не говори о томе на коме je periculum пре него што je куповина перфектна. Узимајући y обзир уобичајени начин изражавања римских правника, поста- је јасно да ce тиме хтело рећи да тада делује опште правило ризика, које je толико опште, толико познато да га не треба ни помињати ни објашњавати. Најзад, из тога текста проис- тиче још један доказ да су римски правници правили разлику између појма emptio contracta и појма emptio perfecta, између закључења и перфекције уговора о купопродаји. Сваки од ових момената производио je своје посебне последице. Врло често, вероватно по правилу закључење и перфекција уговора насту- пају истовремено y моменту закључења уговора, па y том мо- менту наступају и једне и 'друге последице. To ће бити случај увек када ce ради о куповини индивидуално одређених ствари без услова и рокова. У таквом случају je куповина одмах пер- фектна па periculum rei venditae statàm ad emptorem pertiinat tametsi ea res emptori tradita non sit како кажу Јустинијанове 
Институције. Дакле, y таквом случају ризик одмах при закљу- чењу контракта прелази на купца иако му предмет уговора још увек не би био предат, иако не би још постао њен сопственик. Али y низу случајева, перфекција па и њене последице наступа- ју касније. To ће бити случај код свих на ма који начин услов- љених или орочених куповина. Перфекција ту наступа тек по 108



АПФ, 1/1987 — др Драгомир Стојчевић, Perfecta emptione periculum transit ad. emptorem(стр. 106—111)испуњењу свих услова и рокова о којима ће бити говора кас- није. У том случају подстицањем сагласности воља настаје об- лигациони однос, настају извесна права и обавезе странака. Куповина y том случају постоји, али она je, како извори кажу, emptio imperfecta, она не производи неке од последица пер- фектне куповине, не преноси ризик на купца, него он, по оп- штем правилу ризика за случајну пропаст ствари остаје на њеном сопственику — res périt domino — односно продавцу. Он ће прећи на купца тек y моменту када je куповина постала перфектна a то може бити истовремено са закључењем уговора или касније када наступи перфекција.Одговор на питање када je куповина перфектна дали ćy врло убедљиво Секел и Леви: куповина je перфектна онда када њено извршење зависи само од купца. To значи када je прода- вац са своје стране извршио све што je потребно да купац може несметано узети y државину предмет уговора (извршио издвајање или мерење код генерично одређеног предмета уго- вора, извршио избор код алтернативних облигација, ако je из- бор препуштен њему итд.) или ако су испуњени услови и ро- кови чије испуњење je независно и од купца и од продавца.Није, дакле, ни y Јустинијановим ни y класичном праву важило као опште правило ни правило periculum est emptores ни правило periculum est vendit oris, него правило res périt domino. To, између осталог, доказује и rope наведени текст Јусти- нијанових Инстихуција који каже да ће ризик пасти на купца иако му ствар не би била предата, иако, дакле, није постао њен сопственик. Изузетно, y низу других случајева, па и код купопродаје, купац ће сносити ризик — periculum transit ad emptorem — иако није сопственик ако je извршење уговора зависило само од њега — perfecta emptione. Само то, да истакне тај изузетак од општег правила, хтео je да каже наш текст, a никако да поставља опште правило ризика за случајну пропаст ствари y уговору о купопродаји. Око овог основног принципа није било никаквог спора ни међу класичним ни Јустинијано- вим правницима, па не би требало да га буде међу данашњим романистима. Ако ce пажљиво проуче сви класични и Јусти- нијанови текстови о овом питању, уочиће ce да су ce спорови водили само око тога да ли ће ce y једном или другом случају куповина сматрати перфектном, да ли ће, према томе, ризик остати на продавцу или прећи на купца, да ли y једном или другом случају, изузетно од општег правила periculum transit ad emptorem.
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АПФ, 1/1987 — др Драгомир Стојчевић, Perfecta emptione periculum transit ad emptorem(стр. 106-111)
I Dr. Dragomir Stojčević, iRetired Professor of the Faculty of Law in BelgradePERFECTA EMPTIONE PERICULUM TRANSIT AD EMPTOREMSummaryThis article is inspired by the doctoral dissertation of Nikola Mojovic Periculum Rei venditae since Roman to the Contemporary Law. which has been defended in 1985. In essence, the opinion of Mojović is accepted in the article that the rule of priculum est emptoris is not a consequence of interpolation effected by the members of Justinian’s commission, since it did exist already in the classic law, but the angle of considering the problem and the way of interpretation are different. Mojović’s thesis rests on the connecting the risk with the notions of vis maior and casus, as well as on the circumstance that the régime of sale has been determined by the fact that most important subject of sale have been individually determined objects (species).The author begins from the next of Justinian’s Institutions (3. 23. 3): Emptione perfecta periculum transit ad emptorem. Contrary to the majority of texts from Digesta, this one contains a general rule, while it does not solve the specific case. One can conclude out of that rule that the risk does not automatically pass to the buyer by concluding the contract. The key word here is transit, which should be connected with perfecta emptione. One could say that jurists distinguish between emptio contracta and emptio perfecta. Whenever at issue are individually determined objects (species), these two notions coincide, since by concluding a contract (emptio contracta) the sale becomes also perfecta. Then the risk is transferred to the buyer although the object is not yet handed over to him: periculum rei venditae ad emptorem pertinet tametsi ea res emptori tradita non sit. In case of all postponed and conditioned sales, the risk is not transferred to the buyer by concluding the contract, since this is the case of emptio imperfecta. The sale is perfect, as found by Seckel and Levy, when the execution depends only from the buyer. This is not a departure from the principle res périt domino. The Justinian’s Institutions set forth the rule, which is an exception from the general principle that the objects perishes at the burden of the owner. This exeption relates to the case when the subject of sale are species and when there are neither condition nor time limit. But the general rule, valid also today, reads: the risk is on the owner.

I Dr Dragomir Stojčević, |ancien professeur à la Faculté de droit à BelgradePERFECTA EMPTIONE PERICULUM TRANSIT AD EMPTOREMRésuméL’auteur s'inspire ici de la thèse de doctorat de Nikola Mojovié: „Periculum rei venditae depuis le droit romain jusqu’au droit contemporain", soutenue en décembre 1985. Il reprend l’avis de Mojović que la règle du periculum est emptoris n’est pas interpolée par les membres de la commission de Justinien, mais qu’elle a existé déjà en droit romain classique bien que son angle de vue et son interprétation aient été différents. La thèse de Mojovié repose sur le lien entre la notion du risque et celles du vis maior et casus ainsi que sur le fait que le régime de l’achat- -vente est déterminé par les choses spécifiées (species) en. tant qu’objet principal de la vente.110



АПФ, 1/1987 — др Драгомир Стојчевић, Perfecta emptione periculum transit ad emptorem(стр. 106—111) .L’auteur prend comme point de départ le texte des Institutions de Yustinien (3.23.3): Emptione perfecta periculum transit ad emptorem. Contrairement à la majorité des textes des Digestes, celui-ci contient le principe général et ne règle pas un cas concret. Il s’ensuit qu’à partir du moment de la conclusion du contrat, le risque n'incombe pas automatiquement à l'acheteur. Le mot-clef y est transit et il faut le mettre en rapport avec la notion de.perfecta emptione. En effet, les juristes font la distinction entre emptio contracta et emptio perfecta. Toujours quand il s’agit de la chose spécifiée (species) les deux notions coïncident: par la conclusion du contrat (emptio contracta) l’achat-vente devient peŸfecta. A ce moment-la le risque (incombe à l'acheteur bien que la chose ne lui soit pas remise: periculum rei venditae ad emptorem pertinet tametsi ea res emptori tradita non sit. Quant aux achats-ventes conditionnels ou à terme, le risque, n’incombe pas à l'acheteur avec la conclusion du contrat puisqu’il s’agit d’emptio imperfecta. La vente est parfaite, comme l'ont souligné Seckel et Lévy, lorsque l’obligation d’exécution repose seulement sur l’acheteur. Aussi la règle res périt domino reste-t-elle respectée. Les Institu tions de Justinien mettent en place une règle d’exception par rapport au principe général, lequel stipule que la disparition de la chose se fait au détriment de son propriétaire. Cette exception se réfère au cas où l’objet de la vente est species et où il n'y a ni conditions ni délai. Quant à la règle générale, elle prévoit, tout comme aujourd’hui, que le risque incombe au propriétaire.
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