
UDK 341,241.8
др Јелена Вилус
редовни професор Правног факултета y Новом Саду

БЕЧКА КОНВЕНЦИЈА О МЕБУНАРОДНОЈ ПРОДАЈИ РОБЕ И КОМПРОМИСИ НА КОЈИМА ПОЧИВАУводне напоменеПосле више од пола века y Бечу je 1980. донета Конвенција Yje- дињених нација о уговорима о међународној продаји робе. Нацрт ове конвенције израђен je y оквиру Комисије Уједињених нација за међу- народно трговинско право (UNCITRALCNUDCI), чији рад на овом на- црту je великим делом био олакшан посгојањем Хашких једнообразних закона о међународној продаји телесних покретних ствари од 1964 (Бечка конвенција, y ствари, представља ревизију Хашких закона).Само они који ce овом материјом баве знају колико je процес ме- ђународне унификације тежак, дуготрајан и сложен. Многи су започи- њали и одустајали јер или нису имали снаге да издрже или им ce чи- нило да су напори y несразмери са постигнутим резултатима. На том пољу остајали су само они који су веровали да je то једини пут којим право може да допринесе већој и бољој међународној размени, већем и бољем разумевању различитих правних система. Садашњи тренутак ових напо- ра обележен je покушајима да ce унификацијом правних правила y овој области допринесе бољем положају земаља y развоју тј. успостављању новог међународног економског поретка.He набрајајући овом приликом познате светске стручњаке који су још давних тридесетих година овог века (у оквиру Међународног инсти тута за унификацију приватног права y Риму — UNIDROIT) започели рад на унификацији правних правила којим би ce регулисала међуиа- родна продаја робе, на овом месту треба истаћи заслуге академика проф. Борислава Т. Благојевића који je својим изузетним познавањем упоред- ног права, активним учешћем y UNIDROIT-a, као и на дипломатским конференцијама y Хагу и Бечу, дао свој велики допринос да ce коначно усвоји Конвенција УН о уговорима о међународној продаји робе. Сво- јим потписом како Завршног акта, тако и Конвенције, y Бечу 11. априла 1980. проф. Благојевић je y име своје земље изразио своју веру у текст тог документа и y његов значај за отварање даљих процеса у правцу изједначавања правних правила којима би ce регулисали разни видови међународне размене робе и услуга. Иако ce константно и консеквентно — од своје докторске дисертације (Уговори по пристанку, 1934) — борио351



АПФ, 3—4/1985 — др Јелена Вилус, Бечка конвенција о међународној продаји робе икомпромиси на којима почива (стр. 351—358)за веће и боље разумевање упоредног права, без чега ce не може ни замисиити успешна унификација правних правила на међународном пла- ну, вероватно никоме y Јутославији као проф. Благојевићу, није тако јасно колико je свака међународна конвенција „несавршена”, јер je плод компромиса у коме свако по нешто даје и губи — да би ипак. међуна- родна заједница добила.У овом прилогу осветлиће ce неки од важнијих компромиса на ко- јима почива Бечка конвенција од 1980. За југословенског правника зна- чајно je пре свега, указати на оне који ce односе на преузимање инсти- туција common law система. Поред ових, y Бечкој конвенцији присутни су и компромиси учињени неким источноевропским социјалистичким зем- љама као и компромиси y корист земаља y развоју.1. Компромиси y корист common law системаНема сумње да je Бечка конвенција (слично као и Хашки једно- образни закони) израђена под великим утицајем common law система и да садржи знатан број институција који су непознати правнику чије право припада континенталном или civil law систему. Међутим, ако ce пође од чињенице да ce y међународној трговини y великој мери ко- ристе типски уговори и општи услови које су саставила енглеска трго- вачка друштва, онда институције common law система y Бечкој кон- венцији можда и неће изгледати тако непознате учесницима y међуна- родном промету.
а) Критеријум „разумног лица"Један од најважнијих стандарда или критеријума за тумачење уто- вора о међународној продаји робе садржан je y одредбама члана 8. Бечке конвенције. Према том члану „изјаве и друга понашања једне стране тумачиће ce y складу са њеном намером када je друга страна знала ту намеру или јој та намера није могла бити непозната”. У истом члану даље ce наводи да y случају кад ce ово правило не може да при- мени онда ће ce „изјаве и друга понашања једне стране тумачити онако како би их разумно лице истих својстава као и друга страна схватило y истим околностима”. За разлику од овог критеријума који je преузет из common law система, y континенталним правним системима y гра- ђанском праву обично ce говори о добром домаћину (bonus pater fami- lias), a y привредном (трговачком) о добром привреднику. Разумно лице (reasonable person или reasonable man) личи на ове стандарде али ce од њих разликује. Критеријум разумног лица уткан je у цео текст Бечке конвенције тако да ce примењује и y вези са многим другим одредбама (нарочито je значајан за одређивање појма битне повреде уговора).

б) Прихватање понудеУ вези са понудом y Бечкој конвенцији (у чл. 19) прихваћен je прин- цип common law система по коме прихватање понуде постоји о y слу- чају кад одговор на понуду садржи допунске или различите усЛове „који суштински не мењају услове понуде’’. Овај принцип не познају конти- 352



АПФ, 3—4/1985 — др Јелена Вилус, Бечка конвенција о међународној продаји робе икомпромиси на којима почива (стр. 351—358)нентални системи y којима допунски услови у прихватању представљају или одбијање понуде или противпонуду са којом — да би исти били ва- жећи — мора да ce сложи понудилац. Протагонисти новог правила су истицали да оно доприноси ефикасности и брзини међународног промета и да ce њиме избегава тзв. битка формулара. (battle of forms) која није y интересу уговорних страна.
в) Битна повреда уговораПрема чл. 25. Конвеиције „повреда уговора коју чини једна страна сматраће ce битном уколико ce њоме проузрокује таква штета другој страни Да je суштински лишава оног што je оправдано очекивала од уговора", изузев, наводи ce даље у истом члану, „ако такву последицу није предвидела страна која чини повреду нити би je предвидело ра- зумно лице истих својстава у истим околностима". За разлику од напред навеДене Дефиниције, y civil law систему ce полази од правних и физич- ких недостатака с тим што ce ови последњи деле на видљиве и скри- Вене и према томе ce одређује одговорност уговорних страна. Принцип битне повреде уговора (fundamental breach of contract) у центар разма- трања ставља уговор као највиши израз воље уговорних страна и y од- носу на уговор процењује ce да ли je y којој мери извршена његова повреда. Тако посматрано чл. 25. Бечке конвенције je један од њених најважнијих чланова. ...............................

г) Извршење y натуриУ континенталним правним системима извршење y натури (l’exécution en nature или specific performance) je значајна санкција за случај повреде уговора, док земље common, law система ову санкцију приме- њују само изузетно. Извршење уговора на начин како je уговорено y земљама common law система примениће ce само ако накнада штете није адекватна санкција. У свим случајевима, дакле, где je могућа нак- нада штете, суд никад неће инсистирати да друга уговорна страна из- врши уговор онако како je обећала.Компромис common law систему у овом погледу садржан je y од- редбама чл. 28. којим ce наводи да „суд није-дужан да донесе пресуду о извршењу y натури сем ако би то учинио према правилима свог соп- ственог права за сличне уговоре о продаји на које ce ова Конвенција не односи".
д) Саобразност робе уговоруУ погледу принципа саобразности робе (conformity of the goods) који je Бечка конвенција преузела из common law сиетема, највећи број еврбпских правника ce повољно изјаснио и поздравио његово уношење y ову конвенцију. Француски проф. Кан (Kahn), на пример, истиче да je идеја о саобразности робе уговору (la conformité de la chose) једна од најплоднијих оригиналности међународне унификације, јер се применом тог принципа недостатак ствари процењује конкретно y односу на уго- вор, a не апстрактно применом неке концепције или теорије. У чл. 35.353



АПФ, 3—4/1985 — др Јелена Вилус, Бечка конвенција о међународној продаји робе иколшромиси на којима почива (стр. 351—358)Бечке конвенције таксативно ce наводе случајеви кад ce сматра да роба није саобразна уговору, апи и поред тога што je процена саобразности објективизирана, њена примена у пракси није тако једноставна као што на први поглед може да изгледа.
b) Накнада штетеБечка конвенција истиче општепознати принцип привредног права да накнада штете обухвата како стварну штету тако и изгубљену добит коју je једна страна претрпела услед повреде уговора. Оно што представ- ља компромис y корист common law система односи ce на ограничавање висине накнаде. Наиме, у чл. 74. Бечке конвенције ce каже да накнада „не може бити већа од губитка који je страна која je повредила уговор предвидела или морала предвидети у тренутку закључења уговора као могућу последицу повреде уговора, с обзиром на чињенице које су јој тада биле познате или морале бити познате". Иако je ово компромис y корист common law система (који ce базира на познатом енглеском слу- чају Hadley v. Baxendale од 1854), ограничавање висине накнаде познају и други правни системи. Јер, како истичу многи страни и југословенски правници, ограничавање висине накнаде на предвидљиву штету има за циљ заштиту дужника од неоправданих захтева повериоца.2. Компромиси y корист источноевропских социјалистичких земала (односи Исток—Запад)Кад je реч о уговору о продаји робе, источноевропске социјалистич- ке земље припадају систему који почива на римском праву па ce, у прин- ципу, правна правила источноевропских и западноевропских држава y том погледу не разликују.Компромиси који су на конференцији у Бечу, ипак, учињени y ко- рист источноевропских држава односе ce на област примене Конвен- ције, као и на писмену форму уговора.

а) Област примене КонвенцијеБечка конвенција ce примењује на уговоре о продаји робе закљу- чене између страна које имају своја седишта на територијама различи- тих држава, под условом да су те државе, Државе уговорнице или кад правила међународног приватног права упућују на примену права једне државе уговорнице (чл. 1).У вези са другим условом учињен je уступак државама које имају посебне прописе којим ce регулише међународна продаја робе, тиме што (према чл. 95) приликом ратификације Бечке конвенције држава може изјавити ,да ce не сматра обавезном" да поштује поменути други услов из чл. 1. Конвенције. У неким источноевропским државама (Чехословач- ка, Демократска Република Немачка, Мађарска) постоје, наиме, посебни прописи који ce односе на уговоре о међународној продаји робе, па je истицано да би за те државе било неприхватљиво проширивање примене Конвенције и у случају „кад правила међународног приватног права упућују на примену права једне Државе уговорнице".
354



АПФ, 3—4/1985 — др Једена Вилус, Бечка конвенција о међународној продаји робе икомпромиси на којима почива (стр. 351—358)
б) Писмена форма уговораИако Бечка конвенција прихвата принцип неформалности y погледу закључења уговора (чл. 11), она садржи резерву (чл. 96) према којој ће уговор о међународној продаји да буде пуноважан једино ако je закљу- чен y писменој форми. Овај уступак учињен je, y ствари, Совјетском Савезу, јер ce прописима који су на снази y тој земљи предвиђа да уго- вор о међународној продаји, као и свака измена или раскид уговора, мора бити учињен y пиоменој форми.3. Компромиси y корист земаља y развоју (односи Север—Југ)Земље y развоју y правном погледу могу да ce поделе на оне које припадају common law систему и оне чије je право слично европском континенталном правном систему. Отуда све дилеме које су постојале y погледу институција ова два система одржавале су ce и у иступањима делегата земаља y развоју. Међутим, ове земље су инсистирале да ce приликом конципирања појединих одредби води рачуна о њиховом еко- номском положају, о чињеници да су оне превасходно купци, као и о томе да немају довољно кадрова којима би правила међународног по- словања била добро позната. Иако су уступци земљама y развоју чи- њени y неким другим одредбама Бечке конвенције, овом приликом ука- заће ce на два компромиса y корист ових земаља којима ce доста јасно илуструју напред наведене тешкоће земаља y развоју.

а) Последице доцње y погледу слања обавештења о 
несаобразности робеПравила савременог међународног промета робе захтевају од купца да робу прегледа (или да je дâ на преглед) одмах и да y случају несао- бразности без одлагања о томе обавести продавца. To je y интересу и купца и продавца, a нарочито y погледу обезбеђивања доказа који су значајни за случај спора. Ако тако не поступи Конвенција предвиђа (чл. 39) да купац губи право да ce позива на недостатак саобразности.На конференцији y Бечу представници земље y развоју су ову санкцију назвале „драконском", „суровом" и „неприхватљивом”. Многи од њих су с овим у вези истицали да су привредници, чак и y великим предузећима y тим земљама неписмени и да обавеза слања писменог обавештења за њих може да представља озбиљан проблем.Излазећи y сусрет овим захтевима y Бечку конвенцију су унете посебне одредбе (чл. 44), према којима cтpàHa која није послала тражено писмено обавештење 0 несаобразности робе не губи права која јој с тим y вези Конвенција признаје „ако има разумно оправдање што није по- слала тражено обавештење". 355



АПФ, 3—4/1985 — др Јелена Вилус, Бечка конвенција о мећународној продаји робе -икомпромвси на којима почива (стр. 351—358)
б) Крит&ријуми за одрећивање цене кад цена 

није уговором одрећенаУ вези са одређивањем цене, на инсистирање земаља y развоју прихваћена je формулација према којој y случају кад цена није одре- ђена ни изричито ни прећутно, сматраће ce да су „стране прећутно при- стале на цену која ce у тренутку закључења уговора редовно наплаћивала y односној трговачкој струци за такву робу продату под сличним окол- ностима" (чл. 55. Бечке конвенције).He указујући овом приликом да су ce y вези са формулацијом чл. 55. сукобили интереси common law земаља (y којима цена није битан део уговора) и осталих система y којима ce цена сматра битним еле- ментом, земље y развоју су сматрале да уколико остане формулација по којој цена може накнадно да ce утврди, да ће цену одређивати економ- ски јача уговорна страна, што може да значи да ће купци из земаља y развоју бити препуштени самовољи продавца. Стога су предлагале да се овај члан изостави. После доста дискусије преовладало je схватање да je боље да нека правила у овом погледу постоје, па je прихваћен пред- лог земаља y развоју да то буде цена која ce наплаћивала y време за- кључења уговора „у односној трговачкој струци за исту робу продату под сличним околностима”, чиме je критеријум (нарочито y односу на онај који постоји у Хашком закону и који je био у нацрту) објективи- зиран. Уместо „времена извршења" као релевантно узето je „време за- кључења" уговора, што такође више одговара земљама y развоју тј. купцима робе, јер je y време нестабилног тржишта .кад цене расту ло- гично претпоставити да ће цена y време извршења, по правилу, бити виша од оне која je постојала у време закључења уговора.Закључне напоменеУ овом прилогу сумарно je дат осврт на компромисе на којима почива Бечка конвенција о мебународној продаји робе. За анализу ове Конвенције могући су, разуме ce, и други прилози, па je оправдано што ce од југословенских правника (kao и правника y свету) тек очекују оз- биљне студије посвећене разним питањима везаним за ову Конвенцију.Југославија је одлучила да ратификује Бечку конвенцију, чиме ће ce и званично изразити поверење и одати признање југословенским прав- ницима — међу којима нарочито проф. Б. Т. Благојевићу — који су дали свој допринос и подршку за њено доношење. Разлога за ратификацију ове Конвенције има много. Један од несумњивих je да ce њоме допри- носи већој правној сигурности међународног промета за што cć проф. Благојевић својим бројним радовима посвећеним овим питањима увек енергично залагао.
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SummaryTHE VIENNA CONVENTION ON INTERNATIONAL SALE OF GOODS. AND RELEVANT COMPROMISESThe Vienna -Convention on International Sale of Goods, adopted in 1980, in whose drafting and preliminary work professor Blagojević too was rather active, as any other work of unification of law, is based on numerous compromises. The author predominantly studies the adoption of some common law institutes, then the concessions in favour of some East European socialist countries, as well as compromises in favour of the developing countries. .The Convention is in its entirety drafted under the influence of the common law system and contains numerous institutes unknown to the continental law. Among the most important are the criteria of »the responsible person« as' contrasted to »the good head of a household« and »the good tradesman« in the continental law, to be followed by the possibility to consider as acceptance of an offer an answer containing additional or different terins which in essence do not alter the terms of the offer. Further criteria of the Convention relate to the principle of »essential violation of the contract«, instead of legal and physical shortcomings of the thing (goods), then to the priority at compensation of damage which is given to fulfilment by paying in kind, as well as to the notion of conformity of goods to the contract, which makes possible to assess shortcomings at the goods specifically, i.e. according to contract. Also significant is the limitation of the amount of damages in proportion to that which was envisaged by the party at the moment of entering into contract or, as ‘the case may be, which the party could have envisage.At the request of the East European socialist countries the possibility of non-implementing the Convention is permitted through the conditional ratification, namely in case the rules of internal private international law directing to the application of internal law of one the contracting states. The author mentions also the important clause relating to compulsory written form of contract on international sale of goods on the ground of conditional ratification, as contrasted to the informality in terms of principle — which was introduced at the request by the USSR.The concessions in favour of the developing countries include the following: the issue of consequences of delay in relation to sending written information on non-conformity of goods (namely, the right is reserved if there is reasonable justification for delay), as well as the criteria for determining the price if it has not been agreed upon in the contract (i.e., the price which was paid usually at the moment of entering into contract).
dr Jelena Vitus, 
professeur à la Faculté de droit à Novi SadLA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DES MARCHANDISES ET COMPROMIS SUR LESQUELS ELLE REPOSE

RésuméLa Convention de Vienner sur la vente internationale des marchandises adoptée en 1980 à l’élaboration à la promulgation de laquelle le professeur Blagojevié a de même joué un rôle remarquable, repose comme toute oeuvre 357:



АПФ, 3—4/1985 — др Јелена Вилус, Бечка конвенција о међународној продаји робе икомпромиси иа којима почива (стр. 351—358)d'unification de droit, sur de nombreux compromis. L'auteur en recherche la prise de quelques institutions du système common law, concessions faites à quelques pays socialistes de l’Europe de l’est et compromis au profit des pays en devéloppement.Toute la Convention est élaborée sous l'influence du système common 
law et contient de nombreuses institutions inconnus dans le droit continental. De par leur importance nous distingons le critère de »personne responsable’ à l'opposé de »bon maitre de maison« et »bon négociant« dans le droit continental, ensuite la possibilité que la réponse qui contient des conditions complémentaires ou differentes, qui ne changent pas essentiellement les conditions de l’offre, soir estimée comme acceptation de l'offre, le principe d’infraction substantielle au contrat« à la place de défaillances juridiques et physiques des choses, la priorité de dédommangement à l'accomplissement en nature ainsi que la notion de conformité de la marchandise à l’accord commercial (conformity of the goods) qui permet d’évaluer concrètement, selon l’accord, lex la défaillance des choses. Ce qui est de même important c'est la limitation du montant du dédommangement par ce que la partie a prévu ou a pu prévoir au moment de la signature de l'accord.A la demande des pays socialistes de l'Europe de l'est, on a prévu par une ratification conditionnelle, la possibilité de ne pas appliquer la Convention lorsque les règles du droit privé international de ce pays demandent d'appliquer le droit intérieur d’un des pays contractants. Ce qui est de même important c’est l'obligatoire forme écrite de l’accord sur la vente internationale basé sur la ratification conditionnelle, à l’opposé de l'informalité principielle introduite à la demande de l'URSS.Parmi les concessions au profit des pays en développement on distingue la question des conséquences du retard au point de vue envoie d’information écrite sur la nonconformité de la marchandise (conserve ses droits en cas de justification raisonable pour le retard) et critères pour la determination du prix lorsque celui-ci n’a pas été fixé par contrat (prix qui au 
moment de la conclusion de l’accord était régulièrement appliqué pour une telle marchandise).
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