
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG KONTRAK 

UNTUK PERDAGANGAN BARANG INTERNASIONAL (1980) [CISG] 

  

Untuk keperluan kutipan versi AS, teks bahasa Inggris bersertifikasi PBB dipublikasikan 

dalam 52 Catatan Federal 6262, 6264-6280 (2 Maret 1987); Kitab Undang-Undang Amerika 
Serikat Bercatatan, Pasal 15, Lampiran (Supp.1987). 

NEGARA-NEGARA PENANDATANGAN KONVENSI INI, 

MENGINGAT sasaran yang luas dalam resolusi yang diambil oleh sidang khusus ke-enam 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembentukan Tatanan Baru Ekonomi 

Internasional,  

MENIMBANG bahwa perkembangan perdagangan internasional berdasarkan persamaan dan 

saling menguntungkan adalah unsur penting dalam memajukan hubungan persahabatan 
antar Negara-Negara, 

BERPENDAPAT bahwa penggunaan peraturan seragam yang mengatur kontrak untuk 

perdagangan barang internasional dan dengan memperhatikan perbedaan sistem sosial, 

ekonomi, dan hukum akan memberikan kontribusi dalam penghapusan hambatan-

hambatan hukum dalam perdagangan internasional dan meningkatkan perkembangan 
perdagangan internasional,  

MEMUTUSKAN sebagai berikut: 

  

BAGIAN I 

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN  

DAN KETENTUAN UMUM 

  

BAB I 
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN 

  

Pasal 1 

(1) Konvensi ini berlaku untuk kontrak perdagangan barang antara pihak-pihak yang 
tempat usahanya berada di Negara-Negara yang berbeda:  

(a) apabila Negara-Negara tersebut adalah Negara-Negara Penandatangan; atau  

(b) apabila peraturan hukum perdata internasional mengarah kepada pelaksanaan 
hukum dari Negara Penandatangan.  



(2) Kenyataan bahwa para pihak yang memiliki tempat usaha mereka di Negara-Negara 

yang berbeda akan diabaikan apabila fakta ini tidak ada dalam kontrak atau dalam 

setiap transaksi antara, atau dari informasi yang diungkapkan oleh, para pihak pada 
setiap saat sebelum atau pada saat pengakhiran kontrak tersebut.  

(3) Baik kewarganegaraan para pihak maupun sifat perdata atau dagang dari para pihak 
atau kontrak tidak akan dipertimbangkan dalam menentukan pelaksanaan Konvensi ini.  

Pasal 2 

Konvensi ini tidak berlaku untuk perdagangan:  

(a) barang yang dibeli untuk keperluan pribadi, keluarga atau untuk keperluan rumah 

tangga, kecuali apabila penjual, pada setiap saat sebelum atau pada saat 

pengakhiran kontrak, tidak mengetahui atau belum mengetahui bahwa barang 

tersebut dibeli untuk setiap keperluan tersebut;  

(b) melalui lelang;  

(c) atas dasar eksekusi atau dengan cara lain berdasarkan wewenang hukum;  

(d) saham, efek, surat-surat berharga atau uang;  

(e) kapal, hovercraft atau pesawat terbang;  

(f) tenaga listrik.  

Pasal 3 

(1) Kontrak untuk penyediaan barang yang akan dibuat atau diproduksi dianggap sebagai 

penjualan kecuali apabila pihak yang memesan barang tersebut mengupayakan bagian 

penting dari bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan pembuatan atau 
produksi tersebut.  

(2) Konvensi ini tidak berlaku untuk kontrak-kontrak di mana bagian utama dari kewajiban 
pihak yang menyediakan barang adalah penyedia tenaga kerja atau jasa lainnya.  

Pasal 4 

Konvensi ini hanya mengatur pembuatan kontrak perdagangan serta hak dan kewajiban 

dari penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak tersebut. Secara khusus, kecuali 

sebagaimana dengan tegas dinyatakan lain dalam Konvensi ini, Konvensi tidak mengatur 
hal-hal berikut ini: 

(a) keabsahan kontrak atau setiap ketentuannya atau setiap penggunaannya;  

(b) dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kontrak terhadap hak milik atas barang yang 
dijual.  

Pasal 5 



Konvensi ini tidak berlaku dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban penjual atas 
kematian atau cidera badan yang disebabkan oleh barang terhadap setiap orang.  

Pasal 6 

Para pihak dapat menolak peberlakuan Konvensi ini atau, dengan tunduk kepada pasal 
12, mengurangi atau mengubah pemberlakuan dari setiap ketentuan di dalamnya. 

  

BAB II 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 7 

(1) Dalam menafsirkan Konvensi ini, sifat internasionalnya dan perlunya untuk 

meningkatkan keseragaman pemberlakuannya serta pelaksanaannya dengan itikad 
baik dalam perdagangan internasional perlu dipertimbangkan.  

(2) Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini 

yang tidak dengan tegas ditetapkan di dalamnya akan ditetapkan sesuai dengan 

prinsip-prinsip umum yang mendasarinya atau, dalam hal tidak adanya prinsip-prinsip 

tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan peraturan-peraturan hukum 
internasional perdata. 

Pasal 8 

(1) Untuk tujuaan Konvensi ini, pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh dan tindakan lain 

yang dilakukan oleh salah satu pihak harus ditafsirkan sesuai dengan maksud dari 

pihak tersebut di mana pihak lainnya mengetahui atau tidak mungkin tidak mengetahui 

maksud tersebut.  

(2) Apabila ayat sebelumnya tidak berlaku, maka pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh 

dan tindakan dari satu pihak harus ditafsirkan sesuai dengan pemahaman yang 

ditangkap secara wajar dalam keadaan yang sama oleh pihak dari kalangan yang sama 

dengan pihak lainnya tersebut.  

(3) Dalam menentukan maksud dari satu pihak atau pemahaman yang ditangkap oleh satu 

pihak secara wajar, pertimbangan yang tepat perlu ditentukan untuk semua keadaan 

yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk negosiasi-negosiasi, setiap praktik yang 

telah ditentukan bersama oleh para pihak, prosedur, dan setiap tindakan-tindakan 

berikutnya yang dilakukan oleh para pihak.  

Pasal 9 

(1) Para pihak terikat oleh setiap prosedur terhadap mana mereka telah setuju dan dengan 

setiap praktik yang telah mereka tentukan bersama.  



(2) Para pihak dianggap, kecuali apabila telah disepakati dengan cara lain, telah secara 

tersirat memberlakukan terhadap kontrak mereka atau pembentukannya sebuah 

prosedur yang diketahui oleh para pihak atau seharusnya diketahui dan yang di dalam 

perdagangan internasional diketahui secara luas dan diamati secara reguler oleh para 
pihak untuk jenis kontrak yang termasuk ke dalam perdagangan terkait. 

Pasal 10 

Untuk tujuan konvensi ini:  

(a) apabila satu pihak memiliki lebih dari satu tempat usaha, maka tempat usahanya 

yang dipilih adalah yang memiliki kaitan terdekat dengan kontrak tersebut dan 

pelaksanaannya, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang telah diketahui atau 

dipertimbangkan oleh para pihak pada setiap saat atau pada saat pengakhiran 
kontrak tersebut;  

(b) apabila satu pihak tidak memiliki tempat usaha, maka tempat tinggal tetapnya akan 
dijadikan referensi. 

Pasal 11 

Kontrak perdagangan tidak harus disepakati atau dibuktikan secara tertulis dan tidak 

tunduk kepada setiap persyaratan lain berkaitan dengan bentuknya. Kontrak 

perdagangan dapat dibuktikan dengan cara apapun, termasuk kesaksian. 

Pasal 12 

Setiap ketentuan dari pasal 11, pasal 29, atau Bagian II Konvensi ini yang 

memperkenankan kontrak perdagangan atau perubahannya atau pengakhirannya melalui 

persetujuan, atau setiap penawaran, penerimaan atau indikasi maksud lainnya yang akan 

dibuat dalam setiap bentuk selain secara tertulis tidak berlaku apabila setiap pihak 

memiliki tempat usahanya di Negara Penandatangan yang telah menyampaikan 

pernyataan berdasarkan pasal 96 Konvensi ini. Para pihak tidak dapat mengurangi atau 
merubah makna pasal ini. 

Pasal 13 

Untuk tujuan Konvensi ini, “secara tertulis” mencakup telegram dan teleks. 

   

BAGIAN II 
BENTUK KONTRAK 

  

Pasal 14 

(1) Proposal untuk menyepakati sebuah kontrak yang ditujukan kepada satu atau lebih 

pihak tertentu merupakan penawaran apabila hal tersebut cukup jelas dan 

menunjukkan maksud dari pihak yang menawarkan untuk menjadi terikat apabila 



terjadi penerimaan. Proposal dianggap cukup jelas apabila menunjukkan barang dan 

secara tegas atau tersirat mengatur atau membuat ketentuan untuk menentukan 

kuantitas dan harga.  

(2) Proposal selain yang ditujukan kepada satu atau lebih pihak tertentu dianggap hanya 

sebagai permintaan untuk membuat penawaran, kecuali apabila sebaliknya dengan 
jelas ditunjukkan oleh pihak yang membuat proposal tersebut.  

Pasal 15 

(1) Penawaran mulai berlaku pada saat diterima oleh penerima penawaran. 

(2) Penawaran, meskipun bersifat tidak dapat ditarik kembali, dapat ditarik apabila 

penarikan tersebut diterima oleh penerima penawaran sebelum atau pada saat yang 
bersamaan dengan penawaran tersebut.  

Pasal 16 

(1) Sebelum kontrak disepakati, penawaran dapat ditarik kembali apabila penarikan 

tersebut diterima oleh penerima penawaran sebelum surat penerimaan dikirimkan.  

(2) Meskipun demikian, penawaran tidak dapat ditarik kembali dalam keadaan berikut ini: 

(a) apabila penawaran tersebut menunjukkan, baik dengan menyatakan jangka waktu 

penerimaan yang telah ditetapkan atau lainnya, bahwa penawaran tersebut tidak 
dapat ditarik kembali; atau  

(b) apabila wajar bagi penerima penawaran untuk mempercayai bahwa penawaran 

tersebut tidak dapat ditarik kembali dan penerima penawaran telah bertindak sesuai 

dengan kepercayaan tersebut.  

Pasal 17 

Penawaran, meskipun tidak dapat ditarik kembali, diakhiri apabila penolakan diterima 

oleh pihak yang menawarkan.  

Pasal 18 

(1) Pernyataan yang dibuat oleh atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh penerima 

penawaran yang menunjukkan persetujuan atas sebuah penawaran adalah 
penerimaan. Tidak adanya tanggapan atau diam tidak dianggap sebagai penerimaan.  

(2) Penerimaan penawaran mulai berlaku pada saat tanggapan yang menunjukkan 

persetujuan diterima oleh pihak yang menawarkan. Penerimaan tidak berlaku apabila 

tanggapan yang menunjukkan persetujuan tidak diterima oleh pihak yang menawarkan 

dalam jangka waktu yang telah ditetapkannya atau, apabila tidak ditetapkan jangka 

waktunya, dalam jangka waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan keadaan-

keadaan transaksi, termasuk kecepatan sarana komunikasi yang dipergunakan oleh 

pihak yang menawarkan. Penawaran secara lisan harus dengan segera diterima kecuali 
apabila keadaan menunjukkan lain.  



(3) Meskipun demikian, apabila, berdasarkan penawaran tersebut atau sebagai akibat dari 

praktik-praktik yang telah ditetapkan bersama oleh para pihak, atau berdasarkan 

prosedur, penerima penawaran dapat menunjukkan persetujuan dengan melakukan 

tindakan, misalnya tindakan yang berhubungan dengan pengiriman barang atau 

pembayaran, tanpa memberitahukan kepada pihak yang menawarkan, maka 

penerimaan tersebut berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, dengan ketentuan 

bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang diatur pada ayat 
sebelumnya.  

Pasal 19 

(1) Balasan terhadap penawaran yang dianggap sebagai penerimaan tetapi memuat 

tambahan-tambahan, batasan-batasan, atau perubahan lain adalah suatu penolakan 
terhadap penawaran tersebut dan merupakan kontra penawaran.  

(2) Meskipun demikian, balasan terhadap penawaran yang dianggap sebagai penerimaan 

tetapi memuat ketentuan-ketentuan tambahan atau ketentuan-ketentuan yang berbeda 

yang secara materiil tidak mengubah ketentuan-ketentuan penawaran dianggap 

sebagai penerimaan, kecuali apabila pihak yang menawarkan, tanpa penundaan yang 

tidak semestinya, menyampaiakn keberatan secara lisan atas ketidaksesuaian tersebut 

atau mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan keberatan tersebut. Apabila pihak 

yang menawarkan tidak keberatan, maka ketentuan-ketentuan kontrak tersebut adalah 

ketentuan-ketentuan penawaran ditambah dengan perubahan-perubahan yang dimuat 

di dalam penerimaan.  

(3) Ketentuan-ketentuan tambahan atau ketentuan-ketentuan yang berbeda berkaitan 

dengan, antara lain, harga, pembayaran, kualitas, dan kuantitas barang, tempat dan 

waktu pengiriman, tingkat kewajiban satu pihak terhadap pihak lainnya atau 

penyelesaian sengketa yang dianggap mengubah ketentuan-ketentuan penawaran 

secara materiil.  

Pasal 20 

(1) Jangka waktu penerimaan yang ditetapkan oleh pihak yang menawarkan dalam 

telegram atau surat mulai berlaku sejak saat telegram tersebut diserahkan untuk 

dikirim atau dimulai dari tanggal yang tertera pada surat atau, apabila tanggal tidak 

tertera pada surat tersebut, maka dimulai dari tanggal yang tertera pada amplop surat 

tersebut. Jangka waktu penerimaan yang ditetapkan oleh pihak yang menawarkan 

melalui telepon, teleks, atau sarana komunikasi cepat lainnya mulai berlaku sejak saat 
penawaran tersebut diterima oleh penerima penawaran.  

(2) Hari libur resmi dan hari-hari bukan hari kerja yang dilewati selama jangka waktu 

penerimaan termasuk ke dalam perhitungan jangka waktu tersebut. Meskipun 

demikian, apabila pemberitahuan penerimaan tidak dapat dikirim ke alamat pihak yang 

menawarkan pada hari terakhir dari jangka waktu tersebut karena hari tersebut jatuh 

pada hari libur resmi atau pada hari yang bukan hari kerja di tempat usaha pihak yang 
menawarkan, maka jangka waktu diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya.  

Pasal 21 



(1) Penerimaan yang terlambat tetap berlaku sebagai penerimaan apabila pihak yang 

menawarkan, tanpa penundaan, secara lisan memberitahukan kepada penerima 

penawaran atau mengirimkan pemberitahuan berkaitan dengan pemberlakuan 
tersebut.  

(2) Apabila sebuah surat atau tulisan lainnya yang memuat penerimaan yang terlambat 

menunjukkan bahwa surat atau tulisan tersebut telah dikirim dalam suatu keadaan 

tertentu, yang mana surat atau tulisan tersebut akan dapat diterima oleh pihak yang 

menawarkan tepat pada waktunya apabila pengirimannya dilakukan dalam keadaan 

normal, maka penerimaan terlambat tersebut berlaku sebagai penerimaan, kecuali 

apabila, tanpa penundaan, pihak yang menawarkan memberitahukan kepada penerima 

penawaran secara lisan bahwa ia menganggap penawarannya telah habis masa 

berlakunya atau mengirimkan pemberitahuan tentang habisnya masa berlaku 
penawaran.  

Pasal 22 

Penerimaan dapat ditarik apabila penarikan tersebut diterima oleh pihak yang 

menawarkan sebelum atau pada saat yang sama dengan waktu mulai berlakunya 
penerimaan. 

Pasal 23 

Kontrak disepakati pada saat penerimaan untuk sebuah penawaran berlaku sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.  

Pasal 24 

Untuk tujuan Bagian dari Konvensi ini, penawaran, pemberitahuan penerimaan, atau 

setiap maksud lainnya “diterima” oleh yang dituju apabila disampaikan kepadanya secara 

lisan atau dikirim secara langsung kepadanya melalui berbagai cara, ke tempat usahanya 

atau alamat suratnya atau, apabila ia tidak memiliki tempat usaha atau alamat surat, ke 

tempat tinggal tetapnya. 

  

BAGIAN III 

PERDAGANGAN BARANG 

  

Bab I 
KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 25 

Pelanggaran terhadap kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak merupakan sesuatu 

yang mendasar apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pihak 

lainnya yang sama besarnya dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang melanggar 



atas apa yang seharusnya dapat diterimanya berdasarkan kontrak tersebut, kecuali 

apabila pihak yang melanggar tidak memperkirakannya dan pihak dari kalangan yang 

sama secara wajar juga tidak dapat memperkirakan hal tersebut dalam keadaan yang 
sama.  

Pasal 26 

Pernyataan pembatalan kontrak hanya berlaku apabila dibuat dengan pemberitahuan 
kepada pihak lainnya.  

Pasal 27 

Kecuali sebagaimana dengan tegas dinyatakan lain pada Bagian Konvensi ini, apabila 

setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi lainnya diberikan atau dibuat oleh 

satu pihak berdasarkan Bagian ini dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan-keadaan 

yang ada, penundaan, atau kesalahan dalam penyampaian komunikasi, atau kegagalan 

untuk sampai ke tujuan, tidak menghilangkan hak pihak tersebut untuk mempercayai 
komunikasi tersebut.  

Pasal 28 

Apabila, berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, satu pihak berhak untuk 

menuntut pelaksanaan suatu kewajiban terhadap pihak lainnya, maka pengadilan tidak 

berkewajiban untuk memberikan penilaian untuk pelaksanaan kewajiban tertentu kecuali 

apabila pengadilan melakukan hal tersebut berdasarkan hukum negaranya sendiri 
berkaitan dengan kontrak perdagangan yang serupa yang tidak diatur oleh Konvensi ini.  

Pasal 29 

(1) Kontrak dapat diubah atau diakhiri hanya dengan persetujuan para pihak yang terkait.  

(2) Kontrak tertulis yang memuat ketentuan yang mensyaratkan setiap perubahan atau 

pengakhiran dilakukan melalui perjanjian tertulis, sebaliknya, tidak dapat diubah atau 

diakhiri melalui perjanjian. Meskipun demikian, satu pihak dapat dilarang untuk 

melakukan tindakan dengan tujuan mempertahankan ketentuan tersebut sepanjang 
pihak lainnya tersebut meyakini tindakan tersebut.  

  

Bab II 
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENJUAL 

  

Pasal 30 

Penjual harus mengirimkan barang, menyerahkan setiap dokumen yang berkaitan dengan 

barang tersebut, dan mengalihkan hak kepemilikan barang tersebut sebagaimana 

disyaratkan oleh kontrak dan Konvensi ini. 

Bagian I. Pengiriman barang dan penyerahan dokumen. 



Pasal 31 

Apabila penjual tidak terikat untuk mengirim barang ke suatu tempat tertentu, maka 
kewajibannya untuk mengirim mencakup antara lain: 

(a) apabila kontrak perdagangan memuat pengiriman barang – maka penyerahan barang 

kepada perusahaan angkutan terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan kepada 

pembeli;  

(b) apabila, dalam hal yang tidak termasuk ke dalam poin sebelumnya, kontrak tersebut 

berkaitan dengan barang tertentu, atau barang yang tidak dapat diidentifikasi yang 

diambil dari persediaan tertentu atau yang dibuat atau diproduksi, dan pada saat 

pengakhiran kontrak tersebut para pihak mengetahui bahwa barang tersebut berada, 

atau akan dibuat atau diproduksi di satu tempat tertentu – maka barang tersebut 
ditempatkan pada lokasi penyimpanan pembeli di tempat tersebut; 

(c) dalam hal lainnya – dalam menempatkan barang pada lokasi penyimpanan pembeli di 
mana penjual memiliki tempat usaha pada saat pengakhiran kontrak tersebut.  

Pasal 32 

(1) Apabila penjual, berdasarkan kontrak atau Konvensi ini, menyerahkan barang kepada 

perusahaan angangkutan dan apabila barang tersebut tidak teridentifikasi dengan jelas 

dalam kontrak dengan penandaan pada barang tersebut, dengan dokumen-dokumen 

pengiriman, atau lainnya, maka penjual harus menyampaikan pemberitahuan tentang 
pengiriman yang menjelaskan barang tersebut kepada pembeli.  

(2) Apabila penjual terikat untuk mengatur pengangkutan barang, maka penjual tersebut 

harus membuat kontrak yang diperlukan untuk pengangkutan tersebut ke tempat yang 

telah ditentukan dengan menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan 
keadaan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum transportasi tersebut. 

(3) Apabila penjual tidak terikat untuk memberikan asuransi berkaitan dengan 

pengangkutan barang, maka atas permintaan pembeli, penjual harus memberikan 

kepada pembeli semua informasi yang tersedia yang memampukan pembeli untuk 
memperoleh asuransi tersebut.  

Pasal 33 

Penjual harus mengirim barang:  

(a) apabila tanggal ditetapkan oleh atau dapat ditentukan dari kontrak, pada tanggal 
tersebut;  

(b) apabila jangka waktu ditetapkan oleh atau dapat ditentukan dari kontrak, pada setiap 

saat dalam jangka waktu tersebut kecuuali apabila keadaan menunjukkan bahwa 
pembeli yang akan menentukan tanggalnya; atau 

(c) dalam hal lainnya, dalam jangka waktu yang wajar setelah pengakhiran kontrak. 

Pasal 34 



Apabila penjual terikat untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

barang tersebut, maka penjual tersebut harus menyerahkannya pada saat, waktu, dan 

bentuk yang ditentukan oleh kontrak. Apabila penjual telah menyerahkan dokumen-

dokumen tersebut sebelum saat tersebut, maka sampai dengan waktu tersebut, penjual 

dapat melengkapi dokumen yang masih kurang, apabila pelaksanaan hak tersebut tidak 

menyebabkan ketidaknyamanan atau pengeluaran yang tidak wajar bagi pembeli. 

Meskipun demikian, pembeli berhak untuk menuntut penggantian kerugian sebagaimana 
diatur dalam Konvensi ini.  

Bagian II. Kesesuaian barang dan tuntutan pihak ketiga. 

Pasal 35 

(1) Penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan deskripsi 

yang dipersyaratkan dalam kontrak dan yang dibungkus atau dikemas sesuai dengan 
cara yang dipersyaratkan oleh kontrak.  

(2) Kecuali apabila para pihak menyetujui sebaliknya, barang tidak sesuai dengan kontrak 

kecuali apabila barang tersebut:  

(a) cocok untuk keperluan yang mana dapat dipenuhi secara wajar oleh barang dengan 

deskripsi yang sama;  

(b) cocok untuk setiap keperluan tertentu yang secara tegas maupun tersirat dinyatakan 

kepada penjual pada saat pengakhiran kontrak, kecuali apabila keadaan 

menunjukkan bahwa pembeli tidak mempercayai, atau tidak wajar bagi pembeli 

untuk mempercayai, kemampuan dan penilaian penjual;  

(c) memiliki kualitas yang sama dengan barang yang diserahkan kepada pembeli sebagai 

contoh atau model;  

(d) dibungkus atau dikemas dengan cara yang sewajarnya dilakukan untuk barang 

tersebut atau, apabila tidak ada cara yang seperti itu, maka dengan cara yang cukup 
untuk memelihara dan melindungi barang tersebut;  

(3) Penjual tidak bertanggung jawab, berdasarkan poin (a) sampai (d) ayat sebelumnya 

atas setiap ketidaksesuaian barang apabila pada setiap saat terhitung sejak 

pengakhiran kontrak pembeli mengetahui atau tidak mungkin tidak menyadari 
ketidaksesuaian tersebut.  

Pasal 36 

(1) Penjual bertanggung jawab berdasarkan kontrak dan Konvensi ini atas setiap 

ketidaksesuaian yang ada pada saat risiko dipertanggungkan kepada pembeli, 
meskipun ketidaksesuaian tersebut timbul setelah waktu tersebut.  

(2) Penjual juga bertanggung jawab atas setiap ketidaksesuaian yang terjadi setelah waktu 

yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya dan yang terjadi oleh karena pelanggaran 

setiap kewajibannya, termasuk pelanggaran atas setiap jaminan bahwa produk 

tersebut akan tetap cocok digunakan sesuai dengan fungsi dasarnya untuk jangka 



waktu tertentu atau sesuai dengan tujuan khusus atau produk tersebut akan tetap 
mempertahankan mutu atau kualitas yang ditentukan. 

Pasal 37 

Apabila penjual telah mengirimkan barang sebelum tanggal pengiriman, maka sampai 

dengan tanggal pengiriman tersebut, penjual dapat mengirim setiap bagian yang hilang 

atau memenuhi setiap kekurangan kuantitas barang yang dikirim, atau mengirimkan 

barang pengganti untuk setiap ketidaksesuaian dengan barang yang dikirimkan atau 

memperbaiki setiap ketidaksesuaian pada barang yang dikirim, dengan ketentuan bahwa 

pelaksanaan hak ini tidak membebankan kepada pembeli ketidaknyamanan atau 

pengeluaran yang tidak wajar. Meskipun demikian, pembeli berhak untuk menuntut 
penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam Konvensi ini. 

Pasal 38 

(1) Pembeli harus memeriksa barang, atau menyerahkan pemeriksaan kepada pihak lain, 
dalam jangka waktu yang sesegera mungkin dalam keadaan tersebut.  

(2) Apabila kontrak menyertakan pengangkutan barang, maka pemeriksaan dapat 
ditangguhkan sampai barang tersebut tiba di tempat tujuannya.  

(3) Apabila barang dalam proses pengiriman dialihkan atau dikirim kembali oleh pembeli 

tanpa adanya kesempatan yang wajar baginya untuk melakukan pemeriksaan dan pada 

saat pengakhiran kontrak, penjual mengetahui atau telah mengetahui kemungkinan 

adanya pengalihan atau pengiriman kembali tersebut, maka pemeriksaan dapat 

ditangguhkan sampai barang tersebut tiba di tujuan barunya.  

Pasal 39 

(1) Pembeli kehilangan haknya untuk bergantung kepada ketidaksesuaian barang apabila 

pembeli tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada penjual yang 

menjelaskan sifat ketidaksesuaian tersebut dalam jangka waktu yang wajar setelah ia 
menemukan ketidaksesuaian tersebut.  

(2) Dalam keadaan apapun, pembeli kehilangan haknya untuk bergantung kepada 

ketidaksesuaian barang apabila pembeli tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan 

kepada penjual tentang hal tersebut selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal 

penyerahan barang tersebut kepada pembeli, kecuali apabila batas waktu terebut tidak 
sesuai dengan jangka waktu garansi berdasarkan kontrak.  

Pasal 40 

Penjual tidak berhak untuk bergantung kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal 38 dan 

pasal 39 apabila ketidaksesuaian terkait dengan fakta-fakta yang diketahuinya atau tidak 

mungkin tidak disadarinya dan yang tidak diungkapkan kepada pembeli.  

Pasal 41 

Penjual harus menyerahkan barang yang bebas dari setiap hak atau tuntutan pihak 

ketiga, kecuali apabila pembeli setuju untuk menerima barang tersebut dengan tunduk 



kepada hak atau tuntutan tersebut. Meskipun demikian, apabila hak atau tuntutan 

tersebut berdasarkan kekayaan industri atau kekayaan intelektual lainnya, maka 

kewajiban penjual diatur berdasarkan pasal 42.  

Pasal 42 

(1) Penjual harus mengirimkan barang yang bebas dari setiap hak atau tuntutan pihak 

ketiga berdasarkan kekayaan industri atau kekayaan intelektual lainnya, yang mana 

pada saat pengakhiran kontrak penjual mengetahui atau tidak mungkin tidak 

menyadarinya, dengan ketentuan bahwa hak atau tuntutan tersebut berdasarkan 

kekayaan industri atau kekayaan intelektual lainnya yang:  

(a) berdasarkan hukum Negara di mana barang tersebut akan dijual kembali atau 

digunakan dengan cara lain, apabila direncanakan oleh para pihak pada saat 

pengakhiran kontrak bahwa barang tersebut akan dijual kembali atau digunakan di 
Negara tersebut; atau  

(b) dalam setiap hal lainnya, berdasarkan hukum Negara di mana tempat usaha pembeli 

berada. 

(2) Kewajiban penjual berdasarkan ayat sebelumnya tidak termasuk untuk hal-hal yang 

mana:  

(a) pada saat pengakhiran kontrak pembeli mengetahui atau tidak mungkin tidak 
menyadari keberadaa hak atau tuntutan tersebut; atau  

(b) hak atau tuntutan tersebut merupakan akibat dari usaha penjual untuk memenuhi 

gambar teknis, rancangan, formula, atau spesifikasi lainnya yang ditentukan oleh 
pembeli.  

Pasal 43 

(1) Pembeli kehilangan hak untuk bergantung kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal 41 

atau pasal 42 apabila pembeli tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada 

penjual yang menjelaskan sifat dari hak atau tuntutan pihak ketiga tersebut dalam 

jangka waktu yang wajar setelah pembeli mengetahui atau telah mengetahui akan 
keberadaan hak atau tuntutan tersebut.  

(2) Penjual tidak berhak untuk bergantung kepada ketentuan-ketentuan ayat sebelumnya 

apabila penjula tersebut mengetahui perihal hak atau tuntutan pihak ketiga tersebut 
dan sifatnya.  

Pasal 44 

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal 39 dan ayat (1) pasal 43, pembeli 

dapat menurunkan harga sesuai dengan pasal 50 atau menuntut penggantian kerugian, 

kecuali untuk kehilangan keuntungan, apabila pembeli tersebut memiliki alasan yang 

wajar atas kelalaiannya dalam menyampaikan pemberitahuan yang disyaratkan.  

Bagian III. Upaya hukum atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh penjual 



Pasal 45 

(1) Apabila penjual lalai untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan kontrak 
atau Konvensi ini, maka pembeli dapat:  

(a) menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai 52;  

(b) menuntut penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 74 sampai dengan 
pasal 77. 

(2) Pembeli tidak kehilangan setiap hak yang mungkin dimilikinya untuk menuntut 

penggantian kerugian dengan menggunakan haknya atas upaya hukum lainnya.  

(3) Tidak ada masa tenggang yang dapat diberikan kepada penjual oleh pengadilan atau 

majelis arbitrase apabila pembeli memilih untuk melakukan upaya hukum atas 
pelanggaran kontrak.  

Pasal 46 

(1) Pembeli dapat memerintahkan penjual untuk melaksanakan kewajibannya kecuali 
apabila pembeli telah memilih upaya hukum yang tidak sesuai dengan syarat ini.  

(2) Apabila barang tidak sesuai dengan kontrak, maka pembeli dapat memerintahkan 

pengiriman barang pengganti hanya apabila ketidaksesuaian tersebut merupakan 

pelanggaran mendasar terhadap kontrak dan permintaan untuk barang pengganti 

dibuat baik bersamaan dengan pemberitahuan yang diatur berdasarkan pasal 39 atau 
dalam jangka waktu yang wajar setelahnya.  

(3) Apabila barang tidak sesuai dengan kontrak, maka pembeli dapat memerintahkan 

penjual untuk menyelesaikan ketidaksesuaian dengan memperbaiki, kecuali apabila hal 

tersebut tidak wajar setelah mempertimbangkan semua keadaan. Permintaan 

perbaikan harus dibuat baik bersamaan dengan pemberitahuan yang diatur 
berdasarkan pasal 39 maupun dalam jangka waktu yang wajar setelahnya.  

Pasal 47 

(1) Pembeli dapat menetapkan jangka waktu tambahan yang wajar untuk pelaksanaan 

kewajiban oleh penjual.  

(2) Kecuali apabila pembeli telah menerima pemberitahuan dari penjual bahwa ia tidak 

akan melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan tersebut, 

pembeli tidak diperkenankan, selama jangka waktu tersebut, untuk mengambil langkah 

penyelesaian apapun atas pelanggaran kontrak. Meskipun demikian, karena hal 

tersebut, pembeli tidak kehilangan setiap hak yang mungkin dimilikinya untuk 
menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh penundaan pelaksanaan.  

Pasal 48 

(1) Dengan tunduk kepada pasal 49, penjual dapat, bahkan setelah tanggal pengiriman, 

melakukan upaya hukum atas biayanya sendiri terhadap setiap kelalaian untuk 

melaksanakan kewajibannya, apabila ia dapat melakukan hal tersebut tanpa 



penundaan yang tidak wajar dan tanpa menyebabkan ketidaknyamanaan yang tidak 

wajar bagi pembeli atau ketidakpastian penggantian yang diberikan oleh penjual untuk 

pengeluaran-pengeluaran yang dibayar di muka oleh pembeli. Meskipun demikian, 

pembeli berhak untuk menuntut penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam 
Konvensi ini. 

(2) Apabila penjual meminta pembeli untuk memberitahu apakah pembeli akan menerima 

pelaksanaan kewajiban tersebut dan pembeli tidak memenuhi permintaan tersebut 

dalam jangka waktu yang wajar, maka penjual dapat melaksanakan kewajibannya pada 

waktu yang ditunjukkan dalam permintaannya. Pembeli tidak diperkenankan, selama 

jangka waktu tersebut, untuk mengambil langkah penyelesaian yang tidak konsisten 
dengan pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh penjual.  

(3) Pemberitahuan yang disampaikan oleh penjual bahwa penjual akan melaksanakan 

kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan dianggap mencakup permintaan, 
berdasarkan ayat sebelumnya, agar pembeli mengetahui keputusan penjual. 

(4) Permintaan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh penjual berdasarkan ayat (2) 
dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku kecuali apabila diterima oleh pembeli.  

Pasal 49 

(1) Pembeli dapat menyatakan pengingkaran kontrak dalam keadaan:  

(a) apabila kelalaian penjual untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan 
kontrak atau Konvensi ini merupakan pelanggaran kontrak yang mendasar; atau  

(b) dalam hal tidak dilakukannya pengiriman, apabila penjual tidak mengirimkan barang 

dalam jangka waktu tambahan yang ditetapkan oleh pembeli berdasarkan ayat (1) 

pasal 47 atau menyatakan bahwa penjual tidak akan mengirimkan dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan.  

(2) Meskipun demikian, dalam hal penjual telah mengirimkan barang tersebut, maka 

pembeli kehilangan haknya untuk menyatakan pengingkaran kontrak kecuali apabila ia 

melakukan hal tersebut: 

(a) berkaitan dengan keterlambatan pengiriman, dalam jangka waktu yang wajar setelah 

ia mengetahui bahwa pengiriman telah dilakukan; 

(b) berkaitan dengan setiap pelanggaran selain keterlambatan pengiriman, dalam jangka 
waktu yang wajar: 

(i) setelah ia mengetahui atau telah mengetahui pelanggaran tersebut;  

(ii) setelah habisnya setiap jangka waktu tambahan yang ditetapkan oleh pembeli 

berdasarkan ayat (1) pasal 47, atau setelah penjual menyatakan bahwa ia tidak 
akan melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu tambahan tersebut; atau  

(iii) setelah habisnya setiap jangka waktu tambahan yang ditetapkan oleh pembeli 

berdasarkan ayat (2) pasal 48, atau setelah pembeli menyatakan bahwa ia tidak 
akan menerima pelaksanaan kewajiban oleh penjual.  



Pasal 50 

Apabila barang tidak sesuai dengan kontrak dan baik harganya telah dibayar maupun 

belum, maka pembeli dapat mengurangi harganya dalam proporsi yang sama dengan 

nilai barang yang secara nyata dikirim apabila pada saat pengiriman barang tersebut 

bernilai sama dengan nilai barang yang sesuai pada saat itu. Meskipun demikian, apabila 

penjual melakukan upaya hukum atas setiap kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya 

berdasarkan pasal 37 atau pasal 48 atau apabila pembeli menolak untuk menerima 

pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh penjual berdasarkan pasal-pasal tersebut, 
maka pembeli tidak diperkenankan untuk menurunkan harga tersebut.  

Pasal 51 

(1) Apabila penjual hanya mengirimkan sebagian dari barang atau hanya sebagian dari 

barang yang dikirimkan sesuai dengan kontrak, maka pasal 46 sampai dengan pasal 50 
berlaku berkaitan dengan bagian yang hilang atau yang tidak sesuai.  

(2) Pembeli dapat menyatakan pengingkaran kontrak secara keseluruhan hanya apabila 

kelalaian dalam hal kelengkapan pengiriman atau kesesuaian dengan kontrak 
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap kontrak.  

Pasal 52 

(1) Apabila penjual mengirimkan barang sebelum tanggal yang ditentukan, maka pembeli 
dapat menerima atau menolak kiriman tersebut.  

(2) Apabila penjual mengirimkan barang dalam kuantitas yang lebih banyak dari yang 

ditentukan dalam kontrak, maka pembeli dapat menerima atau menolak kelebihan 

kuantitas pengiriman tersebut. Apabila pembeli menerima semua atau sebagian 

kelebihan kuantitas pengiriman tersebut, maka ia harus membayar kelebihan tersebut 
sesuai dengan tarif dalam kontrak tersebut.  

  

BAB III 
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMBELI 

  

Pasal 53 

Pembeli harus membayar harga barang dan menerima pengiriman barang tersebut 
sebagaimana disyaratkan dalam kontrak atau Konvensi ini.  

Bagian I. Pembayaran atas harga 

Pasal 54 

Kewajiban pembeli untuk melakukan pembayaran mencakup pengambilan langkah dan 

memenuhi formalitas yang mungkin disyaratkan berdasarkan kontrak atau setiap 

peraturan perundang-undangan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran tersebut.  



Pasal 55 

Apabila kontrak telah secara sah diakhiri tetapi tidak ditetapkan atau dibuat secara tegas 

atau tersirat ketentuan untuk menentukan harga, maka dalam hal tidak adanya indikasi 

yang berlawanan, para pihak dianggap telah secara tersirat membuat referensi harga 

yang secara umum dikenakan pada saat pengakhiran kontrak untuk barang seperti 
tersebut yang dijual dalam keadaan yang dapat dibandingkan dalam perdagangan terkait.  

Pasal 56 

Apabila harga ditetapkan berdasarkan berat barang, maka dalam hal terdapat keragu-
raguan akan ditentukan berdasarkan berat bersih.  

Pasal 57 

(1) Apabila pembeli tidak terikat untuk melakukan pembayaran ke tempat tertentu lainnya, 
maka pembeli tersebut harus membayarkannya kepada penjual:  

(a) di tempat usaha penjual;  

(b) apabila pembayaran akan dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang atau 

dokumen, di tempat dilaksanakannya penyerahan tersebut.  

(2) Penjual harus menanggung setiap kenaikan biaya selain pembayaran yang disebabkan 

oleh perubahan tempat usahanya setelah pengakhiran kontrak.  

Pasal 58 

(1) Apabila pembeli tidak terikat untuk melakukan pembayaran pada satu waktu tertentu, 

maka pembeli tersebut harus melakukan pembayaran tersebut pada saat penjual 

menyerahkan baik barang maupun dokumen yang mengatur disposisinya pada tempat 

penyimpanan pembeli berdasarkan kontrak dan Konvensi ini. Penjual dapat menjadikan 

pembayaran tersebut sebagai syarat penyerahan barang atau dokumen.  

(2) Apabila kontrak mencakup pengangkutan barang, maka penjual dapat mengirimkan 

barang tersebut dengan ketentuan bahwa barang tersebut, atau dokumen yang 

mengatur disposisinya, tidak akan diserahkan kepada pembeli kecuali disertai 

pembayaran.  

(3) Pembeli tidak terikat untuk melakukan pembayaran sampai pembeli tersebut 

mendapatkan kesempatan untuk memeriksa barang, kecuali apabila prosedur 

pengiriman atau pembayaran yang disetujui kedua belah pihak tidak sesuai dengan 
kesempatan pembeli untuk melakukan pemeriksaan.  

Pasal 59 

Pembeli harus melakukan pembayaran pada tanggal yang ditetapkan atau ditentukan 

dalam kontrak dan Konvensi ini tanpa perlu adanya permintaan atau pelaksanaan setiap 

formalitas oleh pihak penjual.  

Bagian II. Menerima kiriman 



Pasal 60 

Kewajiban pembeli untuk menerima kiriman mencakup:  

(a) melakukan segala tindakan yang secara wajar diharapkan darinya untuk 
memungkinkan penjual melakukan pengiriman, dan 

(b) mengambil alih barang-barang tersebut.  

Bagian III. Upaya-upaya hukum terhadap pelanggaran kontrak oleh pembeli 

Pasal 61 

(1) Apabila pembeli lalai untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan kontrak 
atau Konvensi ini, maka penjual dapat:  

(a) melaksanakan hak-haknya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 62 hingga pasal 65;  

(b) menuntut ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 74 hingga pasal 77.  

(2) Penjual tidak kehilangan setiap hak yang dimilikinya untuk menuntut ganti rugi dengan 
melaksanakan haknya terhadap upaya-upaya hukum lain.  

(3) Tidak ada masa tenggang yang akan diberikan kepada pembeli oleh pengadilan atau 

pengadilan arbitrase apabila penjual melaksanakan upaya hukum atas pelanggaran 
kontrak.  

Pasal 62 

Penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan harga, menerima kiriman atau 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang lain, kecuali apabila penjual melaksanakan 
upaya hukum yang tidak sesuai dengan persyaratan ini.  

Pasal 63 

(1) Penjual dapat menetapkan jangka waktu tambahan yang lamanya wajar untuk 
pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh pembeli.  

(2) Kecuali apabila penjual telah menerima pemberitahuan dari pembeli bahwa ia tidak 

akan melaksanakannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, penjual tidak dapat, 

selama jangka waktu tersebut, melaksanakan setiap upaya hukum atas pelanggaran 

kontrak. Akan tetapi, penjual tidak serta merta kehilangan setiap hak yang ia miliki 
untuk menuntut ganti rugi atas penundaan pelaksanaan tersebut.  

Pasal 64 

(1) Penjual dapat menyatakan untuk menghindari kontrak:  

(a) apabila kelalaian pembeli untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan 

kontrak atau Konvensi ini sama dengan pelanggaran kontrak yang mendasar; atau 



(b) apabila pembeli, dalam jangka waktu tambahan yang telah ditetapkan oleh penjual 

sesuai dengan ayat (1) Pasal 63, tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

membayarkan harga atau menerima kiriman barang, atau apabila ia menyatakan 
bahwa ia tidak akan melaksanakannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.  

(2) Akan tetapi, dalam hal pembeli telah membayar harga, maka penjual kehilangan hak 
untuk menyatakan kontrak tidak dilakukan kecuali apabila ia melakukannya:  

(a) berkaitan dengan lambatnya pelaksanaan oleh pembeli, sebelum penjual mengetahui 
bahwa kewajibannya telah dilaksanakan; atau 

(b) berkaitan dengan setiap pelanggaran selain dari pelaksanaan yang lambat oleh 
pembeli, dalam waktu yang wajar:  

(i) setelah penjual mengetahui atau seharusnya mengetahui pelanggaran tersebut; 

atau  

(ii) setelah berakhirnya setiap jangka waktu tambahan yang telah ditetapkan oleh 

penjual sesuai dengan ayat (1) Pasal 63, atau setelah pembeli menyatakan bahwa 

ia tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 
tersebut.  

Pasal 65 

(1) Apabila berdasarkan kontrak, pembeli harus menentukan bentuk, ukuran atau fitur-

fitur lain dari barang dan ia lalai untuk membuat spesifikasi tersebut baik pada tanggal 

yang telah disetujui atau dalam waktu yang wajar setelah diteerimanya permintaan 

dari penjual, maka tanpa mengurangi setiap hak lain yang ia miliki, penjual dapat 

membuat spesifikasinya sendiri sesuai dengan persyaratan dari pembeli yang mungkin 

telah diketahuinya.  

(2) Apabila penjual membuat spesifikasinya sendiri, maka ia harus memberitahukan 

kepada pembeli berkaitan dengan perinciannya dan harus menetapkan waktu yang 

wajar dalam mana pembeli membuat spesifikasi yang berbeda. Apabila, setelah 

menerima pemberitahuan tersebut, pembeli lalai untuk melaksanakannya dalam waktu 
yang telah ditetapkanmaka spesifikasi yang dibuat oleh penjual akan mengikat. 

  

Bab IV 
PELIMPAHAN RISIKO 

  

Pasal 66 

Kehilangan atau kerusakan atas barang-barang setelah risiko dilimpahkan kepada 

pembeli tidak membuatnya terbebas dari kewajibannya untuk membayar biaya, kecuali 

apabila kehilangan atau kerusakan tersebut adalah akibat suatu tindakan atau kelalaian 

dari penjual.  



Pasal 67 

(1) Apabila kontrak perdagangan melibatkan pengangkutan barang-barang dan penjual 

tidak terikat untuk menyerahkannya di suatu tempat tertentu, maka risiko dilimpahkan 

kepada pembeli saat barang-barang tersebut dipindahkan ke perusahaan angangkutan 

pertama untuk dikirim kepada pembeli sesuai dengan kontrak perdagangan. Apabila 

penjual terikat untuk menyerahkan barang kepada perusahaan angangkutan di suatu 

tempat tertentu, maka risiko tidak dilimpahkan kepada pembeli hingga barang-barang 

tersebut diserahkan kepada perusahaan angangkutan di tempat tersebut. Fakta bahwa 

penjual diberi wewenang untuk menahan dokumen yang mengatur pengalihan barang-
barang tidak mempengaruhi pelimpahan risiko tersebut.  

(2) Namun demikian, risiko tidak beralih kepada pembeli hingga barang-barang benar-

benar teridentifikasi dalam kontrak, apakah melalui penandaan pada barang-barang, 

melalui dokumen pengiriman, melalui pemberitahuan kepada pembeli atau cara lain. 

Pasal 68 

Risiko berkaitan dengan barang-barang yang dijual dalam persinggahan beralih kepada 

pembeli terhitung sejak waktu pengakhiran kontrak. Akan tetapi, apabila keadaan 

menyatakan demikian, maka risiko ditanggung oleh pembeli terhitung sejak barang 

diserahkan kepada perusahaan angangkutan yang mengeluarkan dokumen yang memuat 

kontrak pengangkutan. Namun demikian, apabila pada saat berakhirnya kontrak 

penjualan, penjual mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa barang-barang 

tersebut telah hilang atau rusak dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada pembeli, 
maka kehilangan atau kerusakan tersebut menjadi risiko penjual.  

Pasal 69 

(1) Dalam hal tidak ditetapkan dalam pasal 67 dan pasal 68, maka risiko beralih kepada 

pembeli saat ia mengambil alih barang-barang tersebut atau, apabila ia tidak 

melakukannya tepat waktu, terhitung mulai dari saat barang tersebut diserahkan 

kepadanya dan ia melakukan pelanggaran terhadap kontrak dengan lalai menerima 
kiriman.  

(2) Namun, apabila pembeli diikat untuk mengambil alih barang di suatu tempat selain 

tempat usaha dari penjual, maka risiko beralih pada saat penyerahan telah mencapai 

waktunya dan pembeli mengetahui fakta bahwa barang-barang disediakan di tempat 
tersebut sesuai dengan keinginannya. 

(3) Apabila kontrak berkaitan dengan barang-barang tidak diidentifikasi pada waktu 

tersebut, maka barang-barang tersebut dianggap tidak akan dialihkan kepada pembeli 

hingga mereka benar-benar teridentifikasi dalam kontrak.  

Pasal 70 

Apabila penjual telah melakukan pelanggaran yang mendasar atas kontrak, maka pasal 

67, pasal 68 dan pasal 69 tidak mengurangi upaya-upaya hukum yang ada pada pembeli 
oleh sebab pelanggaran tersebut.  

  



Bab V 
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TERHADAP KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI 

  

Bagian I. Pelanggaran awal dan kontrak cicilan 

Pasal 71 

(1) Satu pihak dapat menangguhkan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya apabila, setelah 

berakhirnya kontrak, terlihat jelas bahwa pihak yang lain tidak akan melaksanakan satu 

bagian yang penting dari kewajibannya sebagai hasil dari:  

(a) kekurangan yang serius dalam kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban atau 
dalam kecakapannya; atau 

(b) tindakannya dalam persiapan untuk melaksanakan kewajiban atau dalam 
melaksanakan kontrak.  

(2) Apabila penjual telah mengirimkan barang-barang tersebut sebelum alasan-alasan yang 

dikemukakan di ayat terdahulu menjadi jelas, maka ia dapat mencegah penyerahan 

barang-barang tersebut walaupun pembeli memegang dokumen yang memberinya hak 

untuk memperoleh barang-barang tersebut. Ayat berikut hanya berkaitan dengan hak-
hak terhadap barang di antara pembeli dan penjual.  

(3) Pihak yang menangguhkan pelaksanaan kewajiban, apakah sebelum atau sesudah 

pengiriman barang-barang, harus dengan segera memberitahukan penangguhan 

tersebut kepada pihak lain dan harus melanjutkan pelaksanaan kewajiban tersebut 

apabila pihak lain tersebut memberikan jaminan yang sesuai atas pelaksanaan 
kewajiban tersebut.  

Pasal 72 

(1) Apabila sebelum tanggal pelaksanaan kontrak, jelas bahwa salah satu pihak akan 

melakukan pelanggaran kontrak yang mendasar, maka pihak yang lain dapat 

menyatakan kontrak tersebut batal.  

(2) Apabila waktu memungkinkan, pihak yang berniat untuk menyatakan kontrak tersebut 

batal harus memberikan pemberitahuan yang wajar kepada pihak lain yang 

memungkinkannya untuk memberikan jaminan yang sesuai atas pelaksanaan 
kewajibannya.  

(3) Persyaratan dari ayat terdahulu tidak berlaku apabila pihak yang lain telah menyatakan 

bahwa ia tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.  

Pasal 73 

(1) Dalam hal kontrak untuk penyerahan barang secara cicilan, apabila terdapat kelalaian 

dari satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajibannya berkaitan dengan setiap 

cicilan merupakan pelanggaran mendasar terhadap kontrak yang berkenaan dengan 



cicilan tersebut, maka pihak yang lain dapat menyatakan kontrak tersebut batal 
berkenaan dengan cicilan tersebut.  

(2) Apabila kelalaian satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajibannya berkaitan 

dengan setiap cicilan memberi pihak lain alasan yang benar untuk menyimpulkan 

bahwa pelanggaran mendasar atas kontrak akan terjadi berkenaan dengan cicilan di 

masa mendatang, maka ia dapat menyatakan kontrak tersebut batal di masa 
mendatang, dengan ketentuan bahwa ia melakukannya dalam waktu yang wajar.  

(3) Seorang pembeli yang menyatakan kontrak tersebut batal berkaitan dengan setiap 

penyerahan, pada saat yang sama, dapat menyatakan batal kontrak berkenaan dengan 

penyerahan yang telah dilakukan atau penyerahan di masa mendatang apabila, dengan 

alasan saling ketergantungan, penyerahan-penyerahan tersebut tidak dapat digunakan 
untuk tujuan yang dimaksud oleh para pihak pada saat berakhirnya kontrak.  

Bagian II. Kerugian 

Pasal 74 

Kerugian karena pelanggaran kontrak oleh satu pihak merupakan suatu jumlah yang 

sama dengan kerugian, termasuk kerugian keuntungan, yang dialami oleh pihak lain 

sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Kerugian tersebut tidak dapat melampaui 

kerugian yang diperkirakan atau mestinya diperkirakan oleh pihak yang melanggar pada 

saat berakhirnya kontrak, dengan memperhatikan fakta dan hal-hal dimana ia kemudian 

mengetahui atau seharusnya mengetahui, sebagai akibat yang mungkin dari pelanggaran 
kontrak.  

Pasal 75 

Apabila kontrak dibatalkan dan apabila, dengan cara yang wajar dan dalam waktu yang 

wajar setelah pembatalan tersebut, pembeli telah membeli barang sebagai ganti atau 

penjual telah menjual kembali barang-barang tersebut, maka pihak yang menuntut ganti 

rugi dapat memperoleh selisih antara harga dalam kontrak dan harga dalam transaksi 

pengganti serta juga setiap ganti rugi lain yang dapat diperoleh kembali berdasarkan 
Pasal 74.  

Pasal 76 

(1) Apabila kontrak dibatalkan dan terdapat harga terbaru untuk barang-barang tersebut, 

maka pihak yang menuntut ganti rugi, apabila ia belum melakukan pembelian atau 

penjualan kembali berdasarkan Pasal 75, dapt memperoleh kembali selisih antara 

harga yang ditetapkan oleh kontrak dan harga saat ini pada saat pembatalan dan juga 

setiap ganti rugi lain yang dapat diperoleh kembali berdasarkan Pasal 74. Namun, 

apabila, pihak yang menuntut ganti rugi telah membatalkan kontrak setelah mengambil 

alih barang-barang, maka akan berlaku harga terbaru pada saat pengambilalihan 
tersebut dan bukannya harga terbaru pada saat pembatalan.  

(2) Untuk maksud dari ayat sebelumnya, harga terbaru adalah harga yang berlaku di 

tempat dimana penyerahan barang seharusnya dilakukan atau, apabila tidak ada harga 

terbaru di tempat tersebut, maka harga di tempat lain tesebut berlaku sebagai ganti 



yang wajar, dengan mempertimbangkan selisih dalam biaya pengangkutan barang-
barang.  

Pasal 77 

Satu pihak yang percaya terhadap pelanggaran kontrak harus mengambil tindakan yang 

wajar dalam keadaan untuk memperingan kerugian, termasuk kerugian keuntungan, 

yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Apabila ia lalai untuk melakukan tindakan-

tindakan tersebut, maka pihak yang dilanggar dapat menuntut pengurangan ganti rugi 
sebesar kerugian yang seharusnya telah diringankan.  

Bagian III. Bunga 

Pasal 78 

Apabila satu pihak lalai untuk membayar biaya atau setiap jumlah lain yang terhutang, 

maka pihak yang lain berhak untuk membebankan bunga terhadap biaya tersebut, 

dengan tidak mengurangi setiap tuntutan untuk ganti rugi yang dapat diperoleh kembali 
berdasarkan Pasal 74.  

Bagian IV. Pengecualian 

Pasal 79 

(1) Satu pihak tidak bertanggung jawab atas kelalaian untuk melaksanakan setiap 

kewajibannya apabila ia membuktikan bahwa kelalaian tersebut adalah akibat dari 

rintangan yang diluar kendalinya dan bahwa ia tidak dapat secara wajar diharapkan 

telah memperhatikan rintangan tersebut pada saat berakhirnya kontrak atau telah 
menghindari atau menyelesaikannya atau menyelesaikan akibat-akibatnya.  

(2) Apabila kelalaian pihak tersebut adalah akibat kelalaian pihak ketiga yang telah ia ikut 

sertakan untuk melaksanakan keseluruhan atau sebagian dari kontrak, maka pihak 
tersebut dibebaskan dari kewajiban hanya apabila:  

(a) ia dibebaskan berdasarkan ayat sebelumnya; dan  

(b) pihak yang diikutsertakan akan dibebaskan apabila ketentuan ayat tersebut 

diberlakukan terhadapnya.  

(3) Pengecualian yang ditetapkan oleh pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama 

rintangan masih ada.  

(4) Pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya harus memberitahukan kepada pihak lain 

tentang rintangan dan akibatnya terhadap kemampuannya untuk melaksanakan hal 

tersebut. Apabila pemberitahuan tidak diterima oleh pihak yang lain dalam waktu yang 

sewajarnya setelah pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya mengetahui atau 

seharusnya mengetahui tentang rintangan tersebut, maka ia bertanggung jawab atas 
ganti rugi yang diakibatkan oleh tidakditerimanya pemberitahuan tersebut.  



(5) Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang mencegah salah satu pihak untuk 

melaksanakan setiap hak selain dari melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan 

Konvensi ini.  

Pasal 80 

Satu pihak tidak boleh bergantung pada kelalaian pihak lain untuk melaksanakan 

kewajiban, sepanjang kelalaian tersebut diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian pihak 
pertama.  

Bagian V. Pengaruh pebatalan 

Pasal 81 

(1) Pembatalan kontrak membebaskan kedua pihak dari kewajiban mereka berdasarkan 

kontrak, dengan tunduk kepada ganti rugi yang harus dibayarkan. Pebatalan tidak 

mempengaruhi setiap ketentuan kontrak untuk penyelesaian perselisihan atau setiap 

ketentuan lain dari kontrak yang mengatur hak dan kewajiban dari para pihak sebagai 
akibat dari pembatalan kontrak.  

(2) Satu pihak yang telah melaksanakan kontrak baik seluruhnya atau sebagian dapat 

menuntut restitusi dari pihak lain dari apa yang dipasok atau dibayar oleh pihak 

pertama berdasarkan kontrak ini. Apabila kedua pihak terikat untuk membuat restitusi, 

maka mereka harus melakukannya secara bersama-sama.  

Pasal 82 

(1) Pembeli kehilangan hak untuk menyatakan mebatalkan kontrak atau meminta penjual 

untuk menyerahkan barang pengganti apabila hal tersebut dimungkinkan untuknya 

untuk melakukan restitusi dari barang yang secara nyata dalam kondisi dimana ia 
menerima barang-barang tersebut.  

(2) Ayat sebelumnya tidak berlaku: 

(a) apabila ketidakmungkinan untuk membuat restitusi atas barang-barang atau 

membuat restitusi atas barang-barang yang secara nyata dalam kondisi dimana 

pembeli menerima barang-barang tersebut bukan akibat dari tindakan atau 
kelalaiannya;  

(b) apabila barang-barang atau bagian dari barang-barang telah hilang atau memburuk 
sebagai akibat dari pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38; atau 

(c) apabila barang-barang atau bagian dari barang-barang telah dijual dalam bisnis yang 

normal atau telah dikonsumsi atau dialihkan oleh pembeli selama digunakan secara 
normal sebelum ia mengetahui atau seharusnya mengetahui ketidasesuaian tersebut.  

Pasal 83 

Pembeli yang telah kehilangan hak untuk menyatakan membatalkan kontrak atau 

meminta penjual untuk menyerahkan barang pengganti sesuai dengan Pasal 82 tetap 
memiliki semua upaya hukum lainnya berdasarkan kontrak dan Konvensi ini.  



Pasal 84 

(1) Apabila penjual terikat untuk mengembalikan biaya, maka ia juga harus membayar 
bunga atasnya, terhitung sejak tanggal biaya tersebut dibayarkan.  

(2) Pembeli harus mempertanggungjawabkan kepada penjual semua keuntungan yang 
telah ia dapatkan dari barang-barang atau bagian dari barang-barang tersebut:  

(a) apabila ia harus membuat restitusi atas barang-barang atau bagian dari barang-

barang tersebut; atau  

(b) apabila tidak mungkin baginya untuk membuat restitusi dari semua atau sebagian 

barang-barang atau membuat restitusi dari semua atau sebagian barang-barang 

yang secara nyata dalam kondisi dimana ia menerimanya, namun ia telah 

menyatakan mebatalkan kontrak atau meminta penjual untuk menyerahkan barang-

barang pengganti.  

Bagian VI. Pemeliharaan barang-barang 

Pasal 85 

Apabila pembeli terlambat dalam menerima penyerahan barang-barang atau, apabila 

pembayaran biaya dan penyerahan barang-barang akan dilakukan secara bersama-sama, 

apabila ia lalai untuk membayar biaya, dan penjual masih menguasai barang-barang 

tersebut atau sebaliknya dapat mengendalikan perpindahan barang-barang tersebut, 

maka penjual tersebut harus mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam hal 

untuk memelihara barang-barang tersebut. Ia berhak untuk menahan barang-barang 
tersebut hingga pengeluarannya telah dibayar kembali oleh pembeli.  

Pasal 86 

(1) Apabila pembeli telah menerima barang-barang dan bermaksud untuk menggunakan 

setiap hak berdasarkan kontrak atau Konvensi ini untuk menolak barang-barang 

tersebut, maka ia harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara barang-barang 

tersebut secara wajar. Ia berhak untuk menahan barang-barang tersebut hingga 
pengeluarannya telah dibayar kembali oleh penjual.  

(2) Apabila barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli telah dialihkan kepadanya di 

tempat tujuan barang-barang tersebut dan ia menggunakan hak untuk menolak 

barang-barang tersebut, maka ia harus mengambil alih barang-barang tersebut atas 

nama penjual, dengan ketentuan bahwa hal ini dapat dilakukan tanpa pembayaran 

biaya dan tanpa kesulitan yang tidak wajar atau biaya yang tidak wajar. Ketentuan ini 

tidak berlaku apabila penjual atau orang yang diberi wewenang untuk menjaga barang-

barang atas namanya hadir di tempat tujuan. Apabila pembeli mengambil alih 

kepemilikan barang-barang tersebut berdasarkan ayat ini, maka hak dan kewajibannya 
diatur berdasarkan ayat sebelumnya.  

Pasal 87 



Pihak yang terikat untuk mengambil langkah-langkah untuk memelihara barang-barang 

tersebut dapat menyimpannya di suatu gudang dari pihak ketiga atas biaya pihak yang 

lain dengan ketentuan bahwa pengeluaran yang timbul adalah wajar.  

Pasal 88 

(1) Satu pihak yang terikat untuk menyimpan barang-barang sesuai dengan pasal 85 atau 

pasal 86 dapat menjual barang tersebut dengan setiap cara yang sesuai apabila 

terdapat penundaan yang tidak wajar oleh pihak lain dalam mengambil alih barang-

barang tersebut atau dalam mengambil kembali barang tersebut atau membayar harga 

atau biaya penyimpanan, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan yang wajar tentang 
niat menjual tersebut telah diberikan kepada pihak yang lain.  

(2) Apabila barang-barang dapat rusak dengan cepat atau penyimpanan barang tersebut 

melibatkan pengeluaran yang tidak wajar, maka pihak yang terikat untuk menyimpan 

barang-barang tersebut sesuai dengan pasal 85 atau pasal 86 harus mengambil 

tindakan-tindakan yang wajar untuk menjual barang tersebut. Sedapat mungkin pihak 

tersebut harus memberitahukan kepada pihak lain tentang niatnya untuk menjual 
barang tersebut.  

(3) Satu pihak yang menjual barang-barang memiliki hak untuk menahan dari hasil 

penjualan tersebut sejumlah yang sama dengan pengeluaran yang wajar untuk 

menyimpan dan menjual barang-barang tersebut. Pihak tersebut harus 
mempertanggungjawabkan saldonya kepada pihak lainnya. 

  

BAGIAN IV 
KETENTUAN PENUTUP 

  

Pasal 89 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ini ditunjuk sebagai pihak yang 
menyimpan Konvensi ini.  

Pasal 90 

Konvensi ini tidak berlaku terhadap setiap perjanjian internasional yang telah atau 

mungkin akan diadakan dan yang memuat ketentuan tentang hal-hal yang diatur dalam 

Konvensi ini, dengan ketentuan bahwa para pihak memiliki tempat usaha mereka di 
Negara-negara penandatangan perjanjian tersebut.  

Pasal 91 

(1) Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan pada rapat akhir Konferensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Tentang Kontrak untuk Perdagangan Barang Internasional dan akan 

tetap terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara di Markas Besar Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, New York hingga tanggal 30 September 1981.  



(2) Konvensi ini tunduk kepada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Negara-
negara Penandatangan.  

(3) Konvensi ini terbuka untuk penambahan oleh semua Negara yang bukan Negara-

negara Penandatangan sejak tanggal konvensi tersebut terbuka untuk 

penandatanganan.  

(4) Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan penambahan akan disimpan oleh 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.  

Pasal 92 

(1) Negara Penandatangan dapat menyatakan waktu penandatanganan, ratifikasi, 

penerimaan, persetujuan or penambahan yang tidak terikat oleh Bagian II Konvensi ini 
atau yang tidak terikat oleh Bagian III Konvensi ini.  

(2) Negara Penandatangan yang membuat ketetapan sesuai dengan ayat sebelumnya 

berkenaan dengan Bagian II atau Bagian III Konvensi ini tidak dianggap sebagai 

Negara Penandatangan berdasarkan ayat (1) Pasal 1 dari Konvensi berkenaan dengan 
hal-hal yang diatur oleh Bagian tersebut dimana ketetapan tersebut berlaku.  

Pasal 93 

(1) Apabila Negara Penandatangan memiliki dua wilayah atau lebih dimana, sesuai dengan 

UUDnya, berlaku sistem hukum yang berbeda sehubungan dengan hal-hal yang terkait 

dalam Konvensi ini, mungkin, pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, 

persetujuan atau penambahan, menetapkan bahwa Konvensi ini menjangkau semua 

wilayah atau hanya terhadap satu atau lebih wilayah, dan dapat mengamandemen 
ketetapan tersebut dengan mengajukan ketetapan lain setiap waktu.  

(2) Ketetapan ini akan diberitahukan kepada pihak penyimpan dan kepada negara yang 

menyatakan satuan wilayah dimana Konvensi berlaku.  

(3) Apabila, berdasarkan maklumat menurut Pasal ini, Konvensi ini berlaku terhadap satu 

atau lebih tetapi tidak semua satuan wilayah Negara Penandatangan, dan apabila 

tempat usaha dari satu pihak berlokasi di Negara tersebut, maka tempat usaha ini, 

untuk tujuan dari Konvensi ini, dianggap tidak berada di Negara Penandatangan, 

kecuali apabila berada dalam satuan wilayah dimana Konvensi berlaku.  

(4) Apabila Negara Penandatangan tidak membuat maklumat berdasarkan ayat (1) Pasal 
ini, Konvensi berlaku terhadap semua satuan wilayah dari Negara tersebut.  

Pasal 94 

(1) Dua atau lebih Negara Penandatangan yang memiliki peraturan hukum tentang hal-hal 

yang diatur dalam Konvensi ini yang sama atau berkaitan erat dapat sewaktu-waktu 

menyatakan bahwa Konvensi tidak berlaku terhadap kontrak perdagangan atau 

terhadap pembuatan mereka dimana para pihak memiliki tempat usaha mereka di 

Negara-negara tersebut. Pernyataan tersebut dapat dibuat secara bersama atau melalui 
pendekatan pernyataan unilateral.  



(2) Negara Penandatangan yang memiliki peraturan hukum tentang hal-hal yang diatur 

dalam Konvensi ini yang sama atau berkaitan erat sebagaimana satu atau lebih Negara 

Bukan Penandatangan dapat sewaktu-waktu menyatakan bahwa Konvensi tidak berlaku 

terhadap kontrak perdagangan atau terhadap pembuatan mereka dimana para pihak 
memiliki tempat usaha mereka di Negara-negara tersebut.  

(3) Apabila Negara yang merupakan obyek pernyataan berdasarkan ayat sebelumnya 

kemudian menjadi Negara Penandatangan, pernyataan yang dibuat akan, sejak tanggal 

Konvensi mulai berlaku berkaitan dengan Negara Penandatangan yang baru tersebut, 

berlaku seperti pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat (1), dengan ketentuan bahwa 

Negara Penandatangan yang baru tersebut turut serta dalam pernyataan atau 
membuat pendekatan pernyataan unilateral. 

Pasal 95 

Setiap Negara dapat menyatakan pada saat penyimpanan instrumen ratifikasi, 

penerimaan, persetujuan atau penambahannya bahwa ia tidak akan terikat oleh sub-ayat 
(1)(b) dari Pasal 1 Konvensi ini. 

Pasal 96 

Negara Penandatangan dimana undang-undangnya mempersyaratkan kontrak penjualan 

ditandatangani atau dibuktikan secara tertulis dapat sewaktu-waktu membuat pernyataan 

sesuai dengan Pasal 12 bahwa setiap ketentuan dari Pasal 11, Pasal 29, atau bagian II 

dari Konvensi ini, yang memungkinkan kontrak penjualan atau modifikasinya atau 

pengakhiran dengan perjanjian atau setiap penawaran, penerimaan, atau indikasi maksud 

lain yang akan dilakukan dalam setiap cara selain dari secara tertulis, tidak berlaku 
dimana setiap pihak memiliki tempat usahanya di Negara tersebut.  

Pasal 97 

(1) Pernyataan yang dibuat berdasarkan Konvensi ini pada saat penandatanganan tunduk 

kepada konfirmasi tentang ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan.  

(2) Pernyataan dan konfirmasi pernyataan harus secara tertulis dan secara resmi 
diberitahukan kepada pihak penyimpan.  

(3) Suatu pernyataan mulai berlaku secara simultan dengan mulai berlakunya Konvensi ini 

berkenaan dengan Negara yang bersangkutan. Namun, suatu pernyataan dimana pihak 

penyimpan menerima pemberitahuan resminya setelah Konvensi tersebut mulai berlaku 

pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya masa enam bulan sejak 

tanggal penerimaannya oleh pihak penyimpan. Pernyataan pendekatan unilateral 

berdasarkan Pasal 94 mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya setelah 

berakhirnya masa enam bulan sejak diterimanya pernyataan terakhir oleh pihak 

penyimpan.  

(4) Setiap Negara yang membuat pernyataan berdasarkan Konvensi ini dapat menariknya 

sewaktu-waktu dengan pemberitahuan resmi secara tertulis yang ditujukan kepada 

pihak penyimpan. Penarikan tersebut mulai berlaku pada hari pertama dari bulan 

berikut setelah berakhirnya masa enam bulan sejak tanggal diterimanya 

pemberitahuan oleh pihak penyimpan.  



(5) Penarikan pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 94 diputuskan tidak berlaku, 

sejak tanggal dimana penarikan mulai berlaku, setiap pernyataan pendekatan yang 

dibuat oleh Negara lain berdasarkan Pasal tersebut.  

Pasal 98 

Tidak diperkenankan adanya keberatan kecuali secara tegas diberikamn wenangkan 

dalam Konvensi ini.  

Pasal 99 

(1) Konvensi ini mulai berlaku, dengan tunduk kepada ketentuan ayat (6) Pasal ini, pada 

hari pertama bulan berikut setelah berakhirnya dua belas bulan sejak tanggal 

penyimpanan instrumen kesepuluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau 

penambahan, termasuk sebuah instrumen yang berisikan pernyataan yang dibuat 

berdasarkan Pasal 92.  

(2) Apabila satu Negara melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan 

terhadap Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen kesepuluh dari ratifikasi, 

penerimaan, persetujuan atau penambahan, Konvensi ini, dengan pengecualian dari 

Bagian yang tidak termasuk, mulai berlaku berkenaan dengan Negara tersebut, dengan 

tunduk kepada ketentuan dari ayat (6) Pasal ini, pada hari pertama dari bulan berikut 

sejak berakhirnya jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal penyimpanan 
instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan.  

(3) Negara yang melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan 

terhadap Konvensi ini dan merupakan pihak dari salah satu atau kedua Konvensi yang 

berkaitan dengan Undang-Undang yang Seragam tentang Pembuatan Kontrak untuk 

Perdagangan Barang Internasional yang dilaksanakan di Den Hag pada 1 Juli 1964 

(Konvensi Pembuatan Den Hag 1964) dan Konvensi yang berkaitan dengan Undang-

Undang yang Seragam tentang Perdagangan Barang Internasional yang dilaksanakan di 

Den Hag pada tanggal 1 Juli 1964 (Konvensi Perdagangan Denhaag 1964) dapat pada 

waktunya mengadukan, sesuai dengan keadaan, salah satu atau kedua Konvensi 

Perdagangan Den Hag tahun 1964 dan Konvensi Pembuatan Den Hag tahun 1964 

dengan memberitahukan kepada Pemerintah Belanda tentang pemberlakuan tersebut.  

(4) Negara yang merupakan pihak terhadap Konvensi Perdagangan Den Hag tahun 1964 

yang melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan terhadap 

Konvensi yang ada dan menyatakan atau telah dinyatakan berdasarkan Pasal 52 bahwa 

ia tidak akan terikat oleh Bagian II dari Konvensi ini dapat pada saat waktu 

dilakukannya ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan pengaduan 

Konvensi Perdagangan Den Hag tahun 1964 dengan memberitahukan kepada 
Pemerintah Belanda tentang pemberlakuan tersebut. 

(5) Negara yang merupakan pihak terhadap Konvensi Pembuatan Den Hag tahun 1964 

yang melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan terhadap 

Konvensi yang ada dan menyatakan atau telah dinyatakan berdasarkan Pasal 52 bahwa 

ia tidak akan terikat oleh Bagian III dari Konvensi ini dapat pada saat waktunya 

ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan pengaduan Konvensi Pembuatan 

Den Hag tahun 1964 dengan memberitahukan kepada Pemerintah Belanda tentang 
pemberlakuan tersebut.  



(6) Untuk tujuan dari Pasal ini, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan 

berkenaan dengan Konvensi ini oleh Negara-negara yang merupakan para pihak 

terhadap Konvensi Pembuatan Den Hag tahun1964 atau terhadap Konvensi 

Perdagangan Den Hag tahun 1964 tidak dapat berlaku hingga pengaduan tersebut 

apabila dipersyaratkan atas bagian dari Negara-negara tersebut berkenaan dengan dua 

Konvensi terakhir yang mulai diberlakukan. Pihak penyimpan Konvensi ini dapat 

berkonsultasi dengan Pemerintah Belanda, sebagai pihak penyimpan Konvensi-konvensi 
tahun 1964, untuk menjamin koordinasi yang dibutuhkan berkenaan dengan hal ini.  

Pasal 100 

(1) Konvensi ini berlaku terhadap pembuatan kontrak hanya apabila usulan untuk 

mengakhiri kontrak dibuat pada atau setelah tanggal dimana Konvensi mulai 

diberlakukan berkenaan dengan Negara Penandatangan sebagaimana dimaksud dalam 

sub-ayat (1)(a) atau Negara Penandatangan sebagaimana dimaksud pada sub-ayat 
(1)(b) dari Pasal 1.  

(2) Konvensi ini hanya berlaku terhadap kontrak-kontrak yang berakhir pada atau setelah 

Konvensi mulai diberlakukan berkenaan dengan Negara Penandatangan sebagaimana 

dimaksud pada sub-ayat (1)(a) atau Negara Penandatangan sebagaimana dimaksud 

pada sub-ayat (1)(b) dari Pasal 1.  

Pasal 101 

(1) Negara Penandatangan dapat mengadukan Konvensi ini, atau Bagian II atau Bagian III 

dari Konvensi, dengan pemberitahuan resmi secara tertulis yang dialamatkan kepada 
pihak penyimpan.  

(2) Pengaduan tersebut mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikut setelah 

berakhirnya jangka waktu dua belas bulan setelah pemberitahuan diterima oleh pihak 

penyimpan. Apabila jangka waktu pengaduan yang lebih panjang yang dinyatakan 

dalam pemberitahuan berlaku, maka pengaduan berlaku setelah berakhirnya jangka 

waktu yang lebih panjang tersebut setelah pemberitahuan diterima oleh pihak 
penyimpan.  

  

DIBUAT di Wina, pada hari ini tanggal sebelas bulan April tahunseribu sembilan ratus 

delapan puluh, dalam teks tunggal, dimana teks dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, 
Rusia dan Spanyol sama-sama otentik.  

DEMIKIANLAH KONVENSI ini yang bertandatangan dibawah ini berkuasa penuh, diberikan 

wewenang yang sah oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.  
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Juni 1998 

 


