
Weens koop- en verdragenrecht

Een recente uitspraak van de Franse cassatierechter kan ook voor ons recht gevolg hebben.
Een tweetal Weense verdragen leidt hiertoe.
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1. Wenen, stad van twee verdragen. Het Verdrag van
Wenen inzake het verdragenrecht en het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereen-
komsten betreffende roerende zaken, gesloten te
Wenen op 11 april 1980. Kan eerstgenoemd verdrag
licht werpen op interpretatievragen die zich ten aan-
zien van het Weense kooprecht voordoen? Het is deze
vraag die ik in deze bijdrage aan de hand van twee voot-
beelden aan de orde wil stellen.

2. Op 15 november 1982 sloot de Société Bechtel
France ten behoeve van haar kantoor voor een periode
van vijftien jaar een telefoonabonnement met de Com-
pagnie franaise de téléphone (Cofratel). Anderhalfjaar
later berichtte de Sté Bechtel aan Cofratel dat zij een
deel van haar kantoor moest sluiten en bijgevolg het
telefoonabonnement voor dit deel wenste te beëindi-
gen. Cofratel beriep zich daarop op een boetebeding
dat in de overeenkomst was opgenomen. Op 1.6 maart
1991 verwierp het Cour d'appel van Parijs het beroep
van Cofratel op het boetebeding: de abonnementsover-
eenkomst was nietig wegens onbepaaldheid van het
onderwerp. De Cour de cassation vernietigde dit arrest
in Assemblee Pléniaire:

'Attendu que lorsqu'une convention pre'voit la conclusion de contrats ulte'ri-

eurs, rinde'tcrmination du prix de ces contrats dans la convention initiale

n'ajjecte pas, sauf disposttions legales particulières, Ia validite' de celle-ci,

l'abus dans [a/ixation du prix ne donnant lieu qu'a re'siliation ou indemm-

sarion1;.'

Dit arrest zal in Frankrijk ongetwijfeld voor de nodige
commotie zorgen. Jarenlang was het vaste rechtspraak2:
een overeenkomst moet een bepaald ondetwerp heb-
ben. Elke onzekerheid over de bepaaldheid leidde vol-
gens deze rechtspraak tot nietigheid. Deze jurispru-
dentie week af van die in de andere westerse landend In
Frankrijk gebruikte de rechtspraak de nietigheidssanc-
tie onder andere om onredelijke distributieovereen-
komsten te controlerend Inmiddels lijkt in deze con-
trole te zijn voorzien door de wetgeving inzake algeme-
ne voorwaarden. Maar op de vraag hoe het in Frankrijk
nu verder moet, wil ik hier niet ingaan. Nu wil ik
bezien wat voor betekenis de Franse i december-arres-
ten mogelijk voor ons land hebben.

3. De mogelijke invloed van de i december-arresten
op Nederlands recht loopt via een schakel die ons met
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Frankrijk verbindt: het Weens Koopverdrag, dat voor
beide landen geldt. Dat verdrag bevat op het punt van
de bepaaldheid van de prijs twee tegenstrijdige bepa-
lingen. Ingevolge art. 14 lid i is een voorstel tot het slui-
ten van een overeenkomst alleen dan

Voldoende bepaald, indien daarin de zaken worden aangeduid en de hoe-

veelheid en de prijs uitdrukkelijk of stilzwijgend worden vastgelegd o/

bepaalbaarztjn.'

Daarentegen bepaalt art. 55:

'Wanneer de koop rechtsgeldig is gesloten zonder dat de overeenkomst uit-

drukkelijk o/stilzwijgend de prijs bepaalt of in de wijze van bepaling daar-

van voorziet, worden de partijengeacht, tenzij het tegendeel blijkt, zich stil-

zwijgend te hebbengehouden aan de prijs die ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst voor zodanige onder vergelijkbare omstandigheden verkochte

zakengewoonlijk wordt bedongen in de betrokken handelsbranche' (verg.

art. 7:4 BW).

Welke bepaling prevaleert? De vraag is niet onbelang-
rijk, omdat tal van koopovereenkomsten niet uitdruk-
kelijk een prijs noemen. Zijn deze overeenkomsten
ingevolge art. 14 ongeldig, of kan art. 55 in stelling wor-
den gebrachts?

4. Kijkt men naar de handboeken, dan is het duide-
lijk dat de auteurs meer sympathie hebben voor de
zienswijze dat uit de ruime bepaling van art. 55 moet
worden afgeleid dat art. 14 lid i niet tot nietigheid van
de overeenkomst leidt5. Helaas voor hen wordt deze
zienswijze niet door een eenstemmige rechtspraak
gesteund?. Vóór de geldigheid van de overeenkomst
sprak zich onder andere het Oostenrijkse Oberste
Gerichtshof uit. De verkoop van een partij chinchilla-pel-
zen voor een prijs van 35 DM tot 65 DM werd voldoen-
de bepaald geacht, want aan art. 14 is reeds voldaan

'wenn sich die Parteien auch ohne nahere Bezeichnung der für die Pretsbe-

stimmung maj?geblichen Faktoren stillschwetgend auf emen zummdest be-

stimmbaren Prets bezogen haben8.'

Daarentegen oordeelde het Hongaarse hooggerechts-
hof in de zaak Pratt & Whitney c. Malev een alternatief
voorstel wegens het ontbreken van een duidelijke prijs
geen aanbod in de zin van art. 14?.

5. Het is interessant te zien hoe de inconsistentie in
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het Weense koopverdrag is ontstaan. Tegen art. 14 lid i
was op de diplomatieke conferentie nogal wat opposi-
tie. Er waren amendementen tot schrapping ingediend
door Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk
en de Verenigde Staten. Dat de bepaling niettemin
werd aanvaard, was te danken aan de Franse delegatie
die de francofone landen op één lijn met de Métropole
wist te krijgen10. De Franse woordvoerder had van zijn
regering de instruktie gekregen om vóór art. 14 lid i te
stemmen. Die bepaling was immers in overeenstem-
ming met het toen in Frankrijk geldende recht. De
tegenstanders wisten zich niet op een gezamenlijke
tekst te verenigen - bovendien ontbraken de Noordse
landen Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden en
IJsland die immers deel II niet hebben overgenomen -
en verloren de slag11. Toen zij bij art. 55 - met de steun
van de Noorderlingen - hun gram haalden, was het te
laat om ook art. 14 alsnog te wijzigen, omdat daar in de
tweede ronde een 2/3 meerderheid voor nodig zou
zijn12.

6. Nu inmiddels het Franse recht is veranderd, rijst
de vraag of in dit licht thans art. 55 moet prevaleren. Op
het eerste gezicht lijkt daar veel voor te zeggen, zeker
nu ook andere voorstanders van art. 14, de toenmalige
socialistische landen, thans vermoedelijk een andere
positie zouden innemen. Dat neemt niet weg dat er ook
tegenargumenten zijn te bedenken. In de ogen van
althans sommige voorstanders had art. 14 lid i immers
de funktie om de zwakke partij te beschermen^. Deze
funktie moge dan in Frankrijk door andere rechtsinsti-
tuten zijn overgenomen, elders in de wereld hoeft dit
niet noodzakelijk ook zo te zijn gelopen.

Het is in deze kontroverse dat het Weense zusje van het
kooprecht, het Verdrag inzake verdragenrecht, moge-
lijk hulp kan bieden. De bedoeling zou een rol kunnen
spelen uit hoofde van art. 31, dat bepaalt dat een ver-
drag moet worden uitgelegd (...) in het licht van voor-
werp en doel van het Verdrag. De bedoeling om de
zwakke partij te beschermen, kan niet worden wegge-
dacht. Dat er in één of meer landen inmiddels geen
behoefte meer aan bestaat, doet daar niet aan af. Daar-
entegen kan ingevolge art. 32 een beroep worden
gedaan op (...) de omstandigheden waaronder het ver-
drag is gesloten. Nu deze omstandigheden zich aan-
zienlijk hebben gewijzigd, ligt een interpretatie in deze
gewijzigde zin voor de hand.

7. Een tweede illustratie van de band tussen de twee
Weense verdragen wordt geleverd door art. 94 van het
Weense koopverdrag. Dit staat twee of meer verdrags-
luitende landen toe om te verklaren dat het Verdrag
niet van toepassing zal zijn op koopovereenkomstent
wanneer de partijen hun vestiging in die Staten heb-
ben. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door de
Noordse landen. Bij het afleggen van de verklaring
bestond de gedachte dat de vijf landen, zoals gebruike-
lijk, op één lijn zouden komen met betrekking tot het
interne kooprecht. Dit nu blijkt niet te zijn geschied.
Noorwegen heeft zijn interne kooprecht geheel op het

Weense koopverdrag georiënteerd, terwijl Finland en
Zweden dat voor de handelskoop hebben gedaan.
Denemarken en IJsland daarentegen hebben het oude
kooprecht behouden. Stel nu dat een Zweedse koper
van een Deense verkoper een machine koopt, dan geldt
niet het Weense kooprecht maar Deens recht. Dat wijkt
met name op het punt van de rechtsmiddelen aanzien-
lijk af van zowel het interne Zweedse als het Weense
kooprecht1-*. Sommige Skandinavische schrijvers zien
hierin aanleiding om de verklaring ingevolge art. p4
voor niet geschreven te houden^; andere auteurs bepa-
len zich tot de oproep om bedoelde verklaring in te
trekken15.

8. Men kan zich afvragen of hier wellicht sprake is
van een wezenlijke verandering der omstandigheden
als voorzien in art. 6^ van het Verdrag inzake verdragen-
recht. Dat helpt ons echter niet verder, want dit geeft
aan een verdragsluitende staat slechts de bevoegdheid
om het verdrag op te zeggen. We moeten daarom weer
terugvallen op de zojuist geciteerde uitlegregels. Ook
hier wijzen art. 31 en 32 van het Verdrag inzake verdra-
genrecht in verschillende richting. Het lijkt daarom
aangewezen hier ook de literatuur over de uitleg van
het Weense kooprecht te betrekken1/.
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