
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТАН УТИЦАЈ ПРОИЗВОДА ПРЕМА КОЛИЗИОНОМ ПРАВУТема мог реферата није тесно y границама проблема заштите потро- шача. Са тим проблемом je ипак тесно повезаиа. He третира ce y њему правии однос између продавца и купца или између испоручиоца и купца. Ова питања су, као што ћемо ce каоније уверити, искључена из разма- трања обухваћених овим рефератом. Проблем који ћу разматрати односи ce на надокнаду штете оштећеном лицу, који од особе позване на одго- ворност није остварио ни право својине ни право коришћења производа.Развој производње разноврсних артикала je y данашње време зна- мење епохе. Сваки час наилазимо на новине, које су настале као резултат измена и побољшања као и на форме са којима ce до сада нисмо сретали. Штете које можемо да претрпимо изазивају разноврсни производи како индустријског, тако и пољопривредно-сточарског порекла. Тако широко схваћени производи, бачени на тржиште, својим деловањем често изази- вају штете. Да би могли да замислимо област и димензије штета које могу да изазову производи, довољно je подсетити ce на штете изазване грешкама y конструкцији или монтажи разноврсних машина, довољно je такође сетити ce штета насталих због неправилног припремања и кон- зервирања животних намирница, довољно je помислити на штетне после- дице изазване лековима неодговарајућег састава итд.Распрострањена појава настајања штета због употребе неодговара- јућих производа буди неспокојство из више разлога. Ствара такође пра- вне ,сметње зато што je много ситуација y којима одговорност према уговору не пружа задовољавајуће обештећење лицу које je претрпело штету због негативног утицаја производа. Треба ce ту окренути принци- пима одговориости изван уговора. Међутим, принципи те одговорности ру веома различито регулисани y појединим правним системима, разли- чито су, дакле, дате основне те одговорности, димензије, начин и виоина оштећења итд.Упоредо са разноврсним регулисањем одговорности произвођача за штете изазване производом y грађанском материјалном праву иду и компликације због разноврсних решења тог питања y међународном при- ватном праву које ступа на сцену када штету изазове артикал произведен 
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y иносранству иди када артикал произведен y земљи нанесе штету лицу из иностранства. Разноврсност колизионих решења не уступа пред мозаи- ком регулисања одговорности произвођача y мериторном праву. Везни моменти који упућују на меродавно право y законским регулисањима, у судству и y доктринама веома су разноврсни. У првом реду поставља ce питање места догађаја који je изазвао штету. У том случају одмах излазимо на проблем да ли ће меродавно бити право места чина који je изазвао штету или право места последице штетног деловања произ- вода. Остали везни моменти који ce јављају када je у питању одговорност за штету «нанету деловањем производа су: седиште произвођача, место куповине производа, место дистрибуције и тд. Компликације и неспора- зуми лако могу да ce уоче ако ce, рецимо, узме y обзир везни момент дистрибуција — једни сматрају да je компетентно право места y којем je почела дистрибуција, други — да je компетентно право места y којем су дистрибутивне радње завршене.Разноврсност решења y мериторном и колизионом праву довела je до тога да je y области одговорности за штете изазване деловањем про- извода настала нејасност не само y односу на правну ситуацију оштеће- ног лица, већ и у односу на ситуацију произвођача. Оштећени тешко може унапред да предвиди да ли ће уопште да добије надокнаду, a ако je добије, не зна y којој форми и висини. Произвођач je такође y неизве- сности y којој ситуацији и за шта треба да одговара.Описани случајеви допринели су да ce уложе напори да ce кроз међународче споразуме створе јединствени колизиони принципи. Након много година рада над пројектом међународног споразума, XII хашка конференција донела je конвенцију која ce односи на одговорност због штетног деловања производа, 2. октобра 1973. године (Convention sur la loi applicable à la reponsabilitè du fait des produites). Конвенција je сту- пила на снагу 1. октобра 1977. године после треће ратификације. Акт ратификације су извршиле Француока, Југославија и Норвешка. Конвен- цију су осим тога потписале Белгија, Холандија, Луксембург, Португалија и Италија.Поменута конвенција je предмет мог реферата. He односи ce она на заштиту потрошача, она je посвећена заштити лица која су претрпела штету услед штетног деловања производа, a која нису везана уговором о преношењу права својине или права коришћења производа са лицем позваним на одговорност. He ради ce, дакле, о односу купац — продавац. Ако ближе погледамо ситуацију лица оштећеног услед штетног дело- вања производа лако ћемо ce уверити да je слична ситуација потрошача који je претрпео штету зато што je купио неисправну ствар. Основа друштвене правне заштите y оба случаја je једнака, ради ce о имовинској реституцији лица која су претрпела штету y робној размени.Конвенцију о којој ће бити речи ратификовала je земља наших домаћина. Сматрам због тога да ће дискусија бити целисходна. Конвен- ција je први покушај да ce на међународном плану обухвати питање које неопходно захтева регулисање. Решења садржача y одредбама кон- венције су нова. Знаци критичке оцене тих решења већ ce показују. 



0ДГОВ0РНОСТ ЗА ШТЕТАН УТИЦАЈ ПРОИЗВОДА 109Независно од тога y ком правцу пође оцена као и независно од тога колико ће земаља приступити конвенцији (у сваком случају досадашњи број je поражавајуће мали), напоре твораца конвенције третирамо као почетак даљих напора и покушаја да усагласе не само колизионо право већ и мериторно право. Мислим да проблем који покреће конвенција заслужује пажњу и са наше стране. Бројне инвестиције које чини наша земља за коришћење и увоз из иностранства машина и опреме, као и све већи извоз наших машина и опреме наводе на размишљање о одго- ворности произвођача за артикал.Пре него што приступим разматрању одредаба конвенције задр- жаћу ce за тренутак на њеном називу са становишта терминологије. У француском тексту примењен je обрт „responsabilité du fait des produit", a y енглеском „product liability". Изгледа да оба обрта могу да ce преведу дословно на пољски језик. Ако прихватимо француски израз: одговорност „за деловање производа" онда овај обрт ниучем нe нарушава правилност нашег језика, a веома прецизно формулише француски текст. Преводим реч „fait” као „деловање", a не као деловање у оба правца. Реч „деловање” y сваком језику има тачно одређено значење везано са активношћу лица. Као друго, израз „деловање” најбоље одговара фран- цуској речи „fait” која y контексту назива конвенције и њеном садржају има исто значење са нашим изразом „деловање", тзн. вршење ути- цаја, деловање на неки начин, одражавање y нечем. На овом месту треба запамтити да артикал није само машина, која ради, већ и пре- хранбена средства, или лекови кој имогу да имају позитивно или нега- тивно дејство.Службени текстови конвенције као и других хашких конвенција су француски и енглески текстови. Енглески језик користи обрт „product liability” што дословно значи „одговорност за производ”. Мислим да без бојазни да ће доћи до непрецизности или двозначности можемо да ce служимо тако формулисаним изразом y пољоком језику, имајући ипак y виду да y нашем језику y том случају користимо конвенционалну скраће- ницу. Предмет конвенције je одговорност за штете изазване деловањем производа, тзн., да штету мора да изазове производ. Значи, критеријум за сношење одговорности није неисправност производа, већ штета која je настала због негативног деловања производа. Први члан конвенције каже да под појам штете коју je изазвао производ спадају такође и штете настале због непрецизног описивања производа или због недостатка инс- трукција које ce односе на квалитет производа, његову специфичност или начин употребе.Формулација прописа указује на то да енумерација која указује на непрецизан опис производа и сл. има егземплативни карактер.До таквог закључка лако. може да ce дође другим путем када ce оцени да je принцип одговорности произвођача, одговорност за све штете настале деловањем производа. .Говорећи о предмету обавеза по конвенцији не може по страни да ce остави дефиниција „производа" и „штете" која je њиме обухваћена y чл. 2 а) и б).
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Под појмом .производ” конвенција подразумева природне произ- воде y сировом или прерађеном стању, покретне или непокретне. Конвен- цијом су тиме поред индустријских производа обухваћени сви производи који потичу из пољопривреде, повртарства, сточарства.Примедбу изазива сврставање некретнина y производ. Најпре ce поставља питање да ли уопште могу да ce замисде ситуације y којима некретнина постаје производ, a затим, ако je чак одговор на ово питање позитиван, да ли питање права својине може да буде покренуто због опште прихваћеног принципа примењивања legis rei sitae y односу на некретнине. Одговор који на то питање дају аутори конвенције je да ce ради о покретним стварима које постају непокретне због намене и пове- зивања са некретнинама тако да постају саставни делови некретнина.Ово објашњење не задовољава у потпуности, али тешко je претпо- ставити да би ce нашао правни систем који би ce y описаним или слич- ним случајевима одрекао принципа legis rei sitae.У резултату може да ce констатује да je предмет конвенције веома широк — од простих природних производа (млеко, мед и тд.) чак до ком- пликовачих машина и опреме.Конвенција није мимоишла ни дефиницију штете. Ту подразумева све штете које претрпе људи, материјалне и економске (чл. 2 б) ст. 1). Y вкономске губитке спада такође lucrum cessans.Конвенција ce, међутим, не односи на штете настале y производу, ако ce та штета веже са другом штетом (Чл. 26/ ст. 2). Пример фактичког стања које подлеже под поменуту норму може да буде следећи: На машини je дошло до хаварије услед чега ce озбиљно оштетила. Ово фактичко стање не подлеже правима исказаним конвенцијом. Ако пак нагла хаварија машине изазове оштећење других уређаја y фабрици, наруши здравље или угрози живот људи, примениће ce одредбе конвенције.Поменутом изузетку треба посветити посебну пажњу. Одредба која говори да конвенција не важи ако производ „сам себи” нанесе штету налази ce y границама једне од основних поставки конвенције која ce односи на границе њене примене. Ова идеја ce базира на томе да ce ставе ван подручја конвенције случајеви y којима може да ce изврши надокнада по правном основу, на пр. по основу јемства или гаранције приликом продаје, по основу јемства при закључењу уговора о делу. На ово питање вратићемо ce нешто касније. Начелни став о тој материји налази ce y одредбама о субјекту конвенције.У погледу субјекта кочвенција обухвата y првом реду односе изме- ђу директно оштећеног и произвођача. Усред дефиниције чл. 2 налазимо објашњење (тач. а/) да ce не ради само о физичким лицима већ и о правним. Ово објашњење није сувишно ако ce зна да y опољној трговини иступање физичких лица као произвођача je сада доста ретко.У чл. 3 наведена су лица одговорна за штете настале због штетног деловања производа. To су:1) произвођач крајњег производа или саставног дела,2) произвођачи природних производа,3) испоручиоци производа,
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4) друга лица која врше поправке или примају y магазин производе и која чине карику y ланцу припрема y дистрибуцији производа.Из наведених прописа види ce да субјекат конвенције исто као и предмет обухватају веома широку област, јер ce не односе само на про- извођача, већ и на лица „која улазе y ланац припремања и дистрибуције производа". Конвенција cа тог аспекта не ограничава лица наведена y тач. 4, која врше поправку и примају y матазин. Последња реченица ча. 3 додаје још и агенте као и руководна лица и чини их одговорним y складу са прописима конвенције.Закључак који пада y очи иакон што ce упознамо са питањем суб- јекта конвенције je да je y њој створен појам произвођача који далеко излази из оквира прихваћених y правној и економској науци. До овог je дошло због тога што су аутори конвенције, имајући y виду пре свега заштиту оштећеног лица, што je могуће више проширили број лица одговорних за настанак штете.Из одговорности за штету изазвану штетним деловањем производа искључени су случајеви када je лице позвано на одговорност, пренело на оштећеног својину или право коришћења производа (чл. 1 ст. 2).Приступајући анализи регулисања горњег помеиимо пропис о искљу- чењу од одговорности за штете настале у самом производу коју, као што омо рекли производ „сам себи” нанесе (чл. 2 б/ ст. 2). У чл. 1 ст. 2 од одговорности према конвенцији искључују ce случајеви када je пренета својина или право коришћења la propriété ou la jouissance du produit a été transféré..Пропис иде веома далеко. Осим уговора о пре- ношењу својине као што су продаја и испорука, под овај пропис могу да ce сведу разноврони уговори о коришћењу производа као; уговори о најму, закупу, зајму, a осим тога извесни односи материјалног права као на пр. коришћење.Искључење од одговорности по конвенцији у случајевима описаним y чл. 1 ст. 2 оправдано je тиме што уговори о преношењу својине или коришћењу ствари обавезују продавца да сноси посебне одговорности као јемство и гараиција на бази уговора о продаји, испоруци, о делу — одговорност оног ко изнајмљује или закупљује за ствар дату y најам или закуп и тд. Аутори су, говорећи о изузетку наведеном y чл. 1 ст. 2 имали сигурно y виду Једнообразни закон о међународној продаји телес- них покретних ствари донет y Хагу 1964. године као и Хашку конвенцију о закону који ce примењује на пренос права својине приликом куповине и продаје покретних телесних ствари на међународном плану.Конвенција je нова творевина без преседана по садржини и легисла- тивној техници. Осим тога мало je коментарисана. Приликом рада на овом реферату нису могле да ce изврше дубље анализе, јер би то преко- рачило његове задатке; Могу, дакле, да ce ограничим само на наглаша- вању извеоних проблема и да дозволим себи извесне закључке делимично интуитивног карактера. Такав Закључак одвоси ce на утврђивање области y којој обавезује конвенција. На основу излагања биће можда тачна констатација да ce конвенција примењује на случајеве одговорности 
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произвођача настале из облигационог правног односа изван уговора, пре свега случајеве кривичне одговорности.Могућности испитивања одговорности за штету насталу деловањем производа y туђе име без налога произилазе из чл. 3 тач. 3 где ce y лица каја ce убрајају y произвођаче наводе и испоручиоци производа (fournisseurs de produits). Према одредбама чл. 1 ст. 2 који ослобађа од при- мене конвенције y случају када je лице позвано на одговорност пренело право својине или коришћења производа на оштећеног, у испоручиоце робе не могу да ce уброје лица која су то постала због закључивања облигационог уговора о продаји, иопоруци, позајмљивању, a у лица обу- хваћена чл. 3 тач. 3 могу да ce уброје она чији су производи сврстани y ред оних који могу да ce испитују у туђе име без налога итд. Овим такође може да ce обухвати случај када je производ испоручен без закључења уговора, као узорак, да побуди интересовање за закључењем уговора.Долазимо до фундаменталних решења конвенције тј. до права при- знатих за компетентна за одговорности због штетног деловања производа. Везни момент који ce prima vista намеће je место тог деловања. Оставља- јући по страни несугласице које постоје y доктрини, судству као и прав- ним реглманима да ли је то место где je дошло до дејства које je изаз- вало штету, или je то место где ce штета јавила, требало би од те везе y чистој форми одустати, јер je место штеног деловања производа y међународној размени често случајно. Узмимо на пример саобраћајни удес до кјег je дошло због фабричке грешке (грешка у конструкцији или монтажи), када je оштећени доживео удес на територији државе кроз коју je пролазио, a да та држава није ни место његовог боравка ни седи- ште произвођача ни место где je возило купљено.Случајност места штете можда je jour изразитија на примеру када особа која ce налази на путу y иностранству узима лекове.Сумње y вези места штете које настају због случајности места y којем ce догађај који изазива штету често дешава, нису налагале да ce y потпуности одустане од те практичне полазне тачке. Прихваћен je, дакле, тај фактор, али његова примена je условљена различитим момен- тима. Фактор места штете може наиме, да ce примењује ако je држава на чијој je територији настао факт штете истовремено:а) држава обичног боравка директно оштећеног лица,б) држава у којој ce налази главна фабрика лица позваног на одго- ворност,в) држава на чијој je територији директио оштећено лице купило производ (чл. 4).Читаоцу текста конвенције не може да промакне да ce y прописима говори о праву државе на чијој ce територији десила штета (,Да loi interne de l'Etat sut le territoire duquel le fait dommageable s’est produit ..Из конвенције je потпуно иокључена примена права територије на којој су (настале последице деловања које изазвало настанак штете.



ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТАН УТИЦАЈ ПРОИЗВОДА 113Други фактор који може да ce примени независно од претходно наведеног je место боравка лица директно оштећеног (чл. 5). Овај фак- тор потврђује следеће:а) држава сталног боравка лица директно оштећеног je истовре- мено и држава y којој je седиште главне фабрике лица позваног на одговорност,б) држава сталног боравка лица директно оштећеног je истовре- мено држава на чијој територији je то лице купило производ.Оба ова фактора — место чина који je изазвао штету и место стал- ног боравка лица директно оштећеног, деликатно обухваћена условима који дефинишу могућност њихове примене, нису y стању у потпуности да задовоље. To су ситуације када ce место изазивања штете не стиче нити са местом сталног боравка лица директно оштећеног нити са седи- штем главне фабрике лица позваног на одговорност, нити са местом y коме je лице директно оштећено купило производ. Једноставно, ниједна од евентуалности наведених y чл. 4 и 5 конвенције ne долази y обзир. Штета ce десила у држави X у којој оштећени нема стално место борав- ка, y којој није купио производ, y којој ce такође не налази главна фаб- рика лица позваног на одговорност..За такве и сличне случајеве компетентно je право државе y којој ce налази главна фабрика лица позваног на одговорност уколико ce оште- ћени не позива на право државе y којој ce десио факт настанка штете (чл. 6).Конструкција тог прописа je слична принципу алтернативне при- мене legis causae или legis loci actus који cy прихватили многи правни системи за дефинисање компетентног права за оцеиу правне ефикасности форме правне делатности. Алтернатива чл. 6 конвенције y односу на при- хвађени члан за форму разликује ce у том што док y случају форме, оцена према lex loci (ако lex causae не пружи потребно решење) долази ex officio — овде, примета фактора места куповине производа зависи од воље оштећеног.Уколико алтернатива по питању форме не садржи никакве могућ- ности избора права, овде y случају предвиђања y чл. 6 имамо посла са избором права извршеног путем једнострано изјашњене воље.При разматрању чл. 6 треба ce вратити на област субјекта y којој обавезује конвенција. Поменути пропис признаје право избора правног система места иастанка штете тражиоцу (demandeur), a не оштећеном. Закључак из овог израза je тај да лице које може да тражи надокнаду није само директно оштећени, већ такође и дице оштећено индиректно. To cy у првом реду лица блиска директно оштећеном која су због тога што je лице оштећено претрпела такође штету. Између осталих ради ce о животној оитуацији блиских лица које директно оштећени издржава, чији je животни.положај погорша« због штете по здравље или по живот коју je овај претрпео.У контексту са садржајем чл. 6, разумљива je дефиниција компе- тентног права y чл. 4 и 5 као права места сталног боравка особе ,дире- 
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ктно” оштећене. Формулација без прилога „директно” отишла би сувише далеко.Конвенција не може да ce примени и поред постојања услова њоме предвиђених y два следећа случаја:a) y случају стварног нарушавања принципа јавног реда,б) y случају када особа позвана на одговорност није била у стању свесно да предвиди да производ или њени сопствени производи исте врсте могу да буду у промету y држави сталног места боравка директно оште- ћеног лица или y држави y којој je настала штета (чл. 10 и 7).Конвенција je такође дефинисала границе материјално-правних пи- тања на која ce односе права садржана y њој (чл. 8). To су следећа питања:1. Услови и области одговорности,2. Сва ограничења и поделе одговорности,3. Врсте штета које подлежу накнади,4. Начин и врста накнаде штете,5. Могућност преношења права на надокнаду на друго лице,6. Лица која имају права да траже накнаду штете коју су сами претрпели,7. Одговорности за лице којем je поверено извршење поправке,8. Терет доказа утолико, уколико прописи материјалног права спа- дају у област одговорности,9. Застарелост и преклузије базиране на истеку времена, укључу- јући проблеме почетка, мировања и престанка рока.На крају остаје да ce изврши општа критичка оцена везних моме- ната које je прихватила конвенција као и да ce дефинишу границе приме- њеног материјалног права на које упућују ови моменти.Идеја два везна момента — место догађаја који je изазвао штету и место сталног боравка директно оштећеног лица, поткрепљена условима наведеним у конвенцији веома je успешна. Треба да одговори потребама праксе и да доведе до правилних решења, тим пре што су предвиђене и допуне у случају да ниједан од два везна момента не доведе до пронала- жења компетентног права. Тај „помоћни" момемт je право државе у којем ce налази главно седиште произвођача.Извршење „клиничке” анализе везних момената прекорачавало би могућности и оквире реферата. Изгледа ипак да je њихова конструкција погођена. He може да ce предвиди у којој мери ће да издрже практичну пробу y судству. Сигурно je да je у конструкцију конвенције, ако ce мисли на везне моменте, уграђена идеја која може да оплоди легислати- вна правила појединих држава и може да постане показатељ приликом покушаја да ce одговорност за штете изазване производом обухвати уго- вором о јединственом материјалном праву.Супротно од проблема везних момената, нејасност постоји када je у питању одређивање граница примењивања материјалног права наведеног у везницима (ч'л. 8). Енумерација има исцрпни карактер. Тешко јој je приписати други карактер када je предвиђено да „право компетенгно дефинише" (,,Ia loi applicable determine”), после чега je набројано детаљ- 



ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТАН УТИЦАЈ ПРОИЗВОДА 115но y девет тачака садржај односа које дефинишу везници. Квалифика- тивни карактер енумерације произилази такође из саме чињеиице одлу- чивања за њу. Негативна страна одређивања граница примењеног матери- јалног права je y томе што ствара могућност да ce не примењују услови повољни за оштећеног тада када не потпада y област предвиђену y поме- нутих девет тачака.
Главне идеје реферата базиране су на расправи Matthijas A. van Hoogstratena под називом „La convention de la Haye sur la loi applicable â la responsabilité du fait des produits" штампаној y часопису „Droit et pratique du connverce international” 4, бр. 1 (мај 1978) стр. 61 — 80.
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