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5. Menentukan Hukum yang Berlaku 

5.1 Prinsip Otonomi Pihak sebagai Aturan Pilihan Hukum dalam Kontrak 

"Memang, otonomi pihak dalam pemilihan hukum yang berlaku tampaknya 
termasuk dalam "prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara 
beradab" dalam arti Pasal 38 Ketentuan Pengadilan Internasional."[245] 

Dewasa ini, seperti yang ditunjukkan oleh kutipan di atas, pengakuan atas prinsip otonomi 
pihak sudah diterima sepenuhnya. Laporan menjelaskan bahwa aturan otonomi pihak 
"merupakan aturan yang saat ini dimuat dalam hukum internasional swasta semua Negara 
Anggota Masyarakat dan kebanyakan negara lainnya. "[246] Alasannya adalah karena 
prinsip tersebut dianggap merupakan aturan pilihan hukum yang terbaik untuk kepraktisan 
komersial perdagangan dunia serta perlindungan kepentingan kedua pihak dalam hal 
kemudahan ditebak hukum.  

Prinsip tersebut bekerja sebagai berikut:[247] pilihan hukum – baik yang tersurat maupun 
tersirat – oleh kedua pihak dalam suatu kontrak merupakan masalah fakta, bukan masalah 
hukum. Pilihan ini harus diperlakukan sebagai faktor penghubung, bahkan satu-satunya 
faktor penghubung, yang merujuk semua pertanyaan kontraktual kepada hukum tersebut – 
yaitu hukum yang dipilih oleh kedua pihak. Dalam fungsi demikian, pilihan hukum 
memainkan peran yang sama dengan faktor penghuubng manapun, yaitu tempat 
kedudukan, kebangsaan, tempat diadakan, mata uang dsb., namun dengan perbedaan 
bahwa faktor ini tidak dapat dideduksikan dari unsur-unsur yang obyektif, melainkan dari 
pemeriksaan maksud kedua pihak pada saat diselesaikannya perjanjian. Hal ini membawa 
kita ke kesimpulan-kesimpulan berikut: 

i. Fungsi dari maksud kedua pihak hanyalah merupakan soal fakta yang, menurut 
aturan pilihan hukum, akan dianggap sebagai faktor penghubung kepada hukum 
yang dipilih, dan bukan merupakan hak yang didefinisikan dan diberikan kepada 
kedua pihak oleh suatu aturan hukum. Jadi, kedua pihak tidak memiliki kemampuan 
legislative otonom, melainkan sekedar diijinkan untuk memilih hukum. Maka 



sebetulnya tidaklah tepat menggunakan istilah "otonomi" pihak bila merujuk pada 
maksud kedua pihak sebagai faktor penghubung.  

ii. Apakah maksud kedua pihak merupakan faktor penghubung atau bukan bergantung 
semata-mata pada konflik aturan hukum lex fori.  

iii. Fungsi dari maksud kedua pihak sebagai faktor penghubung serta pengaruhnya akan 
sama dengan semua faktor penghubung lainnya, dan oleh karena itu, pembatasan 
seperti ordre public atau perpaduan dengan faktor-faktor penghubung obyektif 
lainnya adalah mungkin dan untuk itu didefinisikan oleh lex fori. Contoh pembatasan 
yang belakangan tersebut adalah Konflik Hukum dalam Undang-undang Kontrak 
tahun 1926 di Polandia, di mana maksud kedua pihak hanya dimungkinkan untuk 
berlaku jika sejalan dengan sekurang-kurangnya satu faktor penghubung obyektif 
yang diakui oleh Undang-undang.  

Sudah tentu, kebebasan kontrak ini tidak dapat tak terbatas. Klausula pilihan hukum harus 
setidak-tidaknya bersifat sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ordre public 
dari lex fori agar dapat diberlakukan, dan di beberapa sistem hukum mungkin bahkan 
tunduk pada keterbatasan dan pembatasan tambahan lainnya.[248] Ordre public telah 
dibahas sebelumnya pada bagian 4.4 dan peryantaan apakah pilihan hukum disimpulkan 
dengan sah akan dibahas pada Bab 6. Bab ini berhubungan dengan persyaratan hukum 
yang termasuk dalam pilihan hukum, atau jika tidak ada pilihan yang diambil, 
mengidentifikasikan hukum yang berlaku dengan obyektif. 

5.2 Kebebasan Memilih 

5.2.1 Konvensi Den Haag 

Pasal 2 (ayat 1 dan 2) 
 
La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes. 
Cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse, ou résulter 
indubitablement des dispositions du contrat. 

Prinsip otonomi pihak diakui sepenuhnya berdasarkan Konvensi. Maka pilihan hukum kedua 
pihak yang sangat jauh dari hukum pengatur yang obyektif, atau hukum tanpa hubungan 
apa pun dengan kedua pihak atau kontrak selain pilihan hukumnya, akan diakui selama 
tidak bertentangan dengan ordre public. Pilihan tersebut tidak terbatas pada hukum Negara 
Penandatangan, karena Konvensi berlaku secara universal.[249] Meskipun demikian, karena 
ketentuan mengacu kepada `la loi interne du pays´, pilihan langsung atas suatu hukum 
yang bersifat non-nasional seperti Konvensi Wina; hukum internasional; prinsip umum 
hukum; atau bentuk apa pun lex mercatoria tidak akan diakui berdasarkan Konvensi.  

Suatu masalah yang berbeda, dalam konteks konflik hukum, adalah bahwa sumber-sumber 
hukum ini masih dapat diterapkan secara tidak langsung, baik sebagai bagian dari hukum 
yang mengatur maupun dengan penyertaan melalui sebutan, yaitu benar-benar sebagai 
syarat kontrak. Dengan kata lain, apakah sumber hukum tersebut berlaku secara prinsip 
dan apakah berlaku pada suatu kasus tertentu bergantung sepenuhnya pada aturan internal 
hukum internasional swasta dari hukum yang mengatur, yang sebagaimana telah kami 
jelaskan di atas [250], tidak menjadi bagian dari aturan konflik internasional dari hukum 
yang mengatur. Sebagai contoh, bilamana Konvensi Wina menjadi bagian dari hukum 
substantif nasional yang mengatur sebagai serangkaian aturan khusus untuk perdagangan 
internasional, maka akan diberlakukan secara tidak langsung melaluli Pasal 1(1)(b), yaitu 
suatu aturan internal hukum internasional swasta dari hukum yang mengatur.[251]  



Yang dimaksud di sini adalah jika, melalui aturan konflik seragam, hukum Swedia 
disebutkan sebagai hukum yang berlaku, maka aturan Konvensi Wina akan diterapkan pada 
kontrak sebagai bagian dari hukum tersebut, asalkan kontrak tersebut termasuk dalam 
cakupannya. Contoh salah satu spesies lex mercatoria, yang dapat diterapkan secara tidak 
langsung melalui hukum yang mengatur adalah penggunaan perdagangan berdasarkan 
Pasal 9 Konvensi Wina. Bilamana hukum non-nasional ini diberlakukan dengan jalan 
menyertakan melalui sebutan, maka berlaku tidaknya hukum tersebut akan bergantung 
sepenuhnya pada isi hukum substantif tersebut, yaitu ada tidaknya aturan wajib yang 
mengatur hal tersebut.[252] 

Terlepas dari aturan khusus dalam pasal 4, hanya satu hukum yang dapat diidentifikasikan 
sebagai hukum yang berlaku, jadi depeçage tidak diijinkan. Meskipun demikian, kedua 
pihak dapat menggantikan aturan non-wajib dari hukum yang berlaku dengan hukum 
negara lain, atau bahkan lebih dari satu negara, melalui penyertaan baik dengan sebutan 
atau sebagai syarat kontrak.[253] 

Menurut alinea 2, pilihan hukum dapat dinyatakan secara tersurat atau "dihasilkan secara 
tidak ambigu dari ketentuan kontrak". Ini berarti bahwa perjanjian fiktif yang didasarkan 
pada maksud hipotetis kedua pihak tidak akan cukup, meskipun memilih klausula hukum 
secara tersurat tidak perlu. Alasan dimasukkannya implikasi pilihan hukum yang jelas 
adalah untuk mencegah penafsiran yang kurang dapat ditebak oleh pengadilan mengenai 
maksud kedua pihak atas pilihan hukum.[254] 

Agar pilihan hukum dihasilkan secara tidak ambigu dari ketentuan-ketentuan kontrak, harus 
terlihat dari isi kontrak bahwa kedua pihak telah mengantisipasi masalah tersebut; 
mencapai kesepakatan dalam hal suatu hukum tertentu; dan membuat pilihan hukumnya 
terlihat dari kontrak, misalnya melalui pilihan bahasa, istilah hukum, kesepakatan standar 
klausula pilihan pengadilan. [255] Tidak ada persyaratan tentang bentuk dalam Konvensi, 
jadi ketentuan tidak tertulis apa pun yang disepakati juga dapat dipertimbangkan. Meskipun 
demikian, hal ini pada akhirnya bergantung pada forum, karena masalah bukti dan hal-hal 
procedural lainnya diatur oleh lex fori.[256] 

Menurut Philip, waktu yang menentukan untuk menjatuhkan pilihan hukum adalah sebelum 
atau pada saat penutupan kontrak perdagangan barang nyata. Bahkan mungkin sampai 
sebelum salah satu pihak mulai memenuhi kewajiban kontraknya. Namun setelah titik ini, 
hukum yang berlaku akan ditentukan berdasarkan Pasal 3. Apabila kedua pihak bermaksud 
mengganti hukum yang mengatur kontrak, maka mereka hanya dapat melakukannya 
sebagai penyertaan hukum yang dimaksud dan dengan ketentuan bahwa aturan prosedur 
lex fori memperbolehkannya.[257] Sudah tentu, kedua pihak selalu dapat mencapai hasil 
yang sama dengan membuat kontrak baru dengan syarat-syarat yang identik tetapi dengan 
pilihan hukum yang baru. 

5.2.2 Konvensi Roma 

Pasal 3 – Kebebasan memilih 

1. Kontrak diatur oleh hukum yang dipilih oleh kedua pihak. Pilihan tersebut harus 
dinyatakan atau ditunjukkan dengan kepastian yang wajar oleh syarat-syarat 
dalam kontrak atau keadaan kasus tersebut. Atas pilihan mereka, kedua pihak 
dapat memilih hukum yang berlaku untuk seluruh atau hanya sebagian dari 
kontrak.  



2. Kedua pihak dapat sewaktu-waktu menyetujui bahwa kontrak akan tunduk pada 
suatu hukum selain yang sebelumnya telah mengaturnya, baik sebagai akibat 
pilihan yang lebih dulu berdasarkan Pasal ini atau pun ketentuan lainnya dalam 
Konvensi ini. Perubahan oleh kedua pihak atas hukum yang akan diterapkan yang 
dilakukan setelah penutupan kontrak tidak akan mengurangi keabsahan formalnya 
berdasarkan Pasal 9 atau mempengaruhi secara negatif hak-hak pihak ketiga.  

3. Fakta bahwa kedua pihak telah memilih hukum asing, baik disertai dengan pilihan 
pengadilan asing atau tidak, tidak akan, bila semua unsur lain yang terkait dengan 
situasi pada saat pilihan tersebut hanya berhubungan dengan satu negara saja, 
mengurangi pemberlakuan aturan hukum negara tersebut yang tidak dapat 
dikurangi oleh kontrak, yang selanjutnya disebut "aturan wajib".  

4. Keberadaan dan keabsahan persetujuan kedua pihak mengenai pilihan hukum 
yang berlaku ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9 dan 11.  

Laporan menyatakan bahwa aturan konflik pada Pasal 3, yaitu prinsip otonomi pihak, 
merupakan penegasan ulang yang sederhana dari suatu prinsip yang saat ini dianut dalam 
hukum internasional swasta kebanyakan negara.[258] Berdasarkan Konvensi, pilihan 
hukum kedua pihak tidak dapat dibatalkan begitu saja secara arbitrer atau karena 
tujuannya adalah untuk menghindari hukum yang dalam keadaan lain akan berlaku. Aturan 
wajib hukum ini dapat terus berlaku [259] tetapi tidak akan mencegah pelaksanaan pilihan 
hukum. Aturan ini bersifat konklusif. Akibatnya adalah bahwa kadang-kadang akan ada dua 
rangkai aturan wajib yang mengatur kontrak.[260] 

Agar dapat diakui, pilihan kedua pihak tersebut harus dinyatakan atau "ditunjukkan dengan 
kepastian yang wajar oleh syarat-syarat dalam kontrak atau keadaan kasus tersebut". 
Persyaratan yang terakhir tersebut dapat dipenuhi melalui pilihan mereka atas suatu bentuk 
standar kontrak tertentu; fakta bahwa mereka telah memilih hukum yang mengatur 
tertentu dalam transaksi terdahulu; rujukan terhadap syarat-syarat hukum suatu negara 
tertentu, surat-menyurat antara mereka sebelum perjanjian; dan pada beberapa kasus, 
bersama dengan faktor-faktor lainnya, pilihan pengadilan.[261] 

Perlu ditekankan bahwa Pasal ini tidak mengijinkan pilihan hukum yang tersirat dalam 
situasi di mana kedua pihak tidak memiliki maksud yang jelas untuk menjatuhkan pilihan, 
yaitu prinsip maksud hipottis kedua pihak. Melainkan, harus ditunjukkan dengan kepastian 
yang wajar bahwa kedua pihak telah menjatuhkan pilihan yang nyata.[262] 

Aturan bukti dapat mempengaruhi ditunjukkannya "kepastian yang wajar". Sebagai contoh, 
berdasarkan hukum Inggris subsequent conduct oleh kedua pihak tidak diperbolehkan, 
tetapi sistem hukum lainnya mungkin mengijinkannya. Meskipun demikian, karena ini 
merupakan masalah penafsiran kontrak, maka harus diatur oleh hukum yang berlaku 
berdasarkan Pasal 14.[263] 

Pilihan kedua pihak dapat berhubungan kepada seluruh kontrak atau sebagian darinya, jadi 
depeçage diperbolehkan. Pada kasus yang terakhir, jika hanya satu hukum yang dipilih, 
maka hukum yang berlaku untuk kontrak yang selebihnya akan ditentukan secara obyektif 
oleh aturan-aturan dalam Pasal 4. Dengan demikian pilihan hukum yang parsial dapat 
menjadi salah satu keadaan yang akan dijadikan pertimbangan, namun tidak dapat menjadi 
satu-satunya pertimbangan, karena kedua pihak mungkin saja baru mencapai kesepakatan 
perihal hukum yang mengatur pada titik ini.  

Meskipun demikian, depeçage memiliki fungsi yang lebih terbatas bila dibandingkan dengan 
aturan konflik lainnya dalam Konvensi. Aturan utamanya adalah bahwa ada satu hukum 



yang mengatur kontrak, jadi aturan depeçage hendaknya hanya diberlakukan bila dapat 
dibenarkan. Kontrak tersebut harus pada kenyataannya terdiri atas beberapa kontrak atau 
setidak-tidaknya dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian hukum dan ekonomi yang 
berdiri sendiri. Pilihan hukum pun harus konsisten secara logis, jadi harus berkaitan dengan 
unsur-unsur dalam kontrak yang dapat diatur oleh beberapa hukum yang berbeda tanpa 
mengakibatkan kontradiksi.[264] 

Berdasarkan ayat 2, kedua pihak bebas untuk mengganti hukum yang mengatur kontrak. 
Hal ini mendorong kemudahan komersial, karena kedua pihak dapat selalu mencapai hasil 
yang sama dengan kontrak baru. Hukum yang akan mengatur keabsahan perubahan 
tersebut adalah hukum yang berlaku selanjutnya, yaitu aturan pada Pasal 8. Perubahan 
hukum yang berlaku akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban kedua pihak berdasarkan 
kontrak, namun tidak akan merubah keabsahan formal kontrak maupun hak-hak pihak 
ketiga. Apakah kontrak yang tidak sah sebelum perubahan hukum tersebut akan menjadi 
sah olehnya, tidak terlalu jelas, meskipun mungkin.[265] 

Ayat 3 menyangkut situasi di mana kontrak yang jika tidak karena pilihan hukum kedua 
pihak hanya akan berhubungan dengan satu negara saja. Yang dimaksud di sini adalah, 
hubungan ke beberapa sistem hukum yang berbeda untuk keperluan Pasal 1(1). Meskipun 
demikian, pilihan kedua pihak tetap akan diakui, meskipun dibatasi, karena tidak akan 
mengurangi pemberlakuan aturan wajib dari hukum yang dalam keadaan lain akan berlaku. 
Sebagai konsekuensinya, dua rangkaian aturan wajib akan diterapkan dalam pengertian 
domestiknya semata-mata,[266] jadi aturan konflik tersebut bersifat kumulatif.[267] 
Apakah pengadilan dalam situasi ini harus selalu menerapkan aturan yang lebih ketat di 
antara kedua hukum tersebut atau boleh menerapkan kekuasaan tertentu untuk memilih 
tidaklah jelas. [268] The purpose of the provision is to prevent circumvention of mandatory 
rules in a wholly domestic situation.  

Dari apa yang dinyatakan di atas, jelas betapa pentingnya menetapkan apakah kedua pihak 
betul-betul bermaksud untuk memilih hukum atau sekedar membuat syarat-syarat melalui 
penyertaan dengan sebutan kepada hukum asing dan aturan-aturannya. Maksud yang 
terakhir tadi tidak akan menjadikan kontrak tunduk kepada pemberlakuan kumulatif 
masing-masing aturan wajib, karena kontrak domestic seperti ini tidak akan termasuk 
dalam Pasal 3(3). 

5.2.3 Kesimpulan 

Baik Konvensi Den Haag maupun Konvensi Roma mengakui prinsip otonomi pihak, 
meskipun tidak sampai batas-batas yqang sama. Prinsip depeçage dan perubahan hukum 
yang berlaku atas kontrak tidak akan diakui berdasarkan Konvensi Den Haag, selain Pasal 
4, terlepas dari kenyataan bahwa prinsip-prinsip ini merupakan kepanjangan logis dari 
prinsip otonomi pihak.[269] 

Dengan ini jelas bahwa Konvensi Den Haag, yang akan berlaku berdasarkan Pasal 21 
Konvensi Roma, mungkin tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan. Gabungan 
penerapan "penafsiran mengelak " Plender [270] dan prinsip lex specialis dapat digunakan 
untuk memecahkan persoalan ini. Meskipun demikian, mencapai keputusan yang akan 
tunduk kepada Konvensi mungkin tidak mudah: di satu pihak, aturan yang mengatur 
kontrak perdagangan barang nyata lebih spesifik daripada aturan yang menyangkut kontrak 
pada umumnya, yang berarti Konvensi Den Haag akan berlaku. Di lain pihak, aturan 
depeçage dan perubahan hukum yang berlaku merupakan sifat-sifat prinsip otonomi pihak 
yang lebih spesifik, yang pada gilirannya akan mengarah ke pemberlakuan Konvensi Roma. 



Apabila pendekatan "aturan demi aturan" diterima, saran yang terakhir tadilah yang sesuai, 
terutama bila mempertimbangkan bahwa aturan depeçage berdasarkan Konvensi Roma 
hanya akan diterapkan dalam kasus-kasus perkecualian dan bahwa kedua pihak yang 
mengadakan kontrak selalu dapat mencapai hasil yang sama berdasarkan aturan perubahan 
hukum yang berlaku dengan sebuah kontrak baru. Jadi aturan-aturan Konvensi Romalah 
yang akan berlaku dalam hal permasalahan ini. 

Kedua Konvensi tidak mengakui prinsip maksud hipotetis kedua pihak. Sebaliknya, agar 
dapat diakui, suatu implikasi pilihan berdasarkan Konvensi Den Haag harus tidak ambigu 
dan berdasarkan Konvensi Roma harus memiliki kepastian yang wajar. Ini berarti bahwa 
ada perbedaan antara keduanya.[271] Yang dimaksud di sini adalah, bila implikasi pilihan 
memiliki kepastian yang wajar tetapi tidak tak ambigu, maka akan diakuii berdasarkan 
Konvensi Roma, tetapi berdasarkan Konvensi Den Haag, hukum yang berlaku akan 
ditentukan oleh aturan default. Masalah apakah perbedaan ini akan benar-benar terlihat 
dalam prakteknya masih belum dapat dipastikan. 

Kedua Konvensi juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal kontrak yang 
berhubungan dengan hanya satu negara di luar pilihan hukum kedua pihak. Konvensi Roma 
memuat aturan khusus untuk situasi ini pada Pasal 3(3), tidak seperti Konvensi Den Haag 
yang berdasarkan Pasal 1(4) mengecualikan kontrak-kontrak ini dari cakupan penerapannya 
karena tidak bersifat internasional. Oleh karena itu, permasalahan ini hanya akan termasuk 
dalam Konvensi Roma. 

Aturan konflik masing-masing Konvensi hanya akan menyebutkan hukum suatu negara 
sebagai hukum yang berlaku. Yang dimaksud di sini adalah, pilihan langsung atas suatu 
hukum non-nasional seperti Konvensi Wina; hukum internasional; prinsip umum hukum; 
atau bentuk apa pun lex mercatoria tidak akan diakui berdasarkan Konvensi. 

Suatu masalah yang berbeda, dalam konteks konflik hukum, adalah bahwa sumber-sumber 
hukum ini masih dapat diterapkan secara tidak langsung, baik sebagai bagian dari hukum 
yang mengatur atau dengan cara menyertakan dengan sebutan, yaitu betul-betul sebagai 
syarat kontrak. Dengan kata lain, apakah sumber hukum tersebut berlaku secara prinsip 
dan apakah berlaku pada suatu kasus tertentu bergantung sepenuhnya pada aturan internal 
hukum internasional swasta dari hukum yang mengatur, yang sebagaimana telah kami 
jelaskan di atas [272] tidak menjadi bagian dari aturan konflik internasional dari hukum 
yang mengatur. Sebagai contoh, bilamana Konvensi Wina menjadi bagian dari hukum 
substantif nasional yang mengatur sebagai serangkaian aturan khusus untuk perdagangan 
internasional, maka akan diberlakukan secara tidak langsung melaluli Pasal 1(1)(b), yaitu 
suatu aturan internal hukum internasional swasta dari hukum yang mengatur.[273]  

Yang dimaksud di sini adalah jika, melalui aturan konflik seragam, hukum Swedia 
disebutkan sebagai hukum yang berlaku, maka aturan Konvensi Wina akan diterapkan pada 
kontrak sebagai bagian dari hukum tersebut, asalkan kontrak tersebut termasuk dalam 
cakupannya. Contoh salah satu spesies lex mercatoria, yang dapat diterapkan secara tidak 
langsung melalui hukum yang mengatur adalah penggunaan perdagangan berdasarkan 
Pasal 9 Konvensi Wina. Bilamana hukum non-nasional ini diberlakukan dengan jalan 
menyertakan melalui sebutan, maka berlaku tidaknya hukum tersebut akan bergantung 
sepenuhnya pada isi hukum substantif tersebut, yaitu ada tidaknya aturan wajib yang 
mengatur hal tersebut.[274] 

5.3 Tidak Adanya Pilihan 



5.3.1 Konvensi Den Haag 

Pasal 3 

A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à 
l'article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa 
résidence habituelle au moment où il recoit la commande. Si la commande est 
recue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays 
où est situé cet établissement. 

Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence 
habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si 
c'est dans ce pays que la commande a été recue, soit par le vendeur, soit par son 
représentant, agent ou commis-voyageur. 

S'il s'agit d'un marché de bourse ou d'une vente aux enchères, la vente est régie 
par la loi interne du pays où se trouve la bourse ou dans lequel sont effectuées les 
enchères. 

Bila kedua pihak belum menyepakati suatu pilihan hukum, maka pengadilan harus 
mengidentifikasikan hukum yang berlaku dengan obyektif. Karena "lokasi" persis penutupan 
kontrak sangat diragukan, kecuali jika disimpulkan secara inter praesentes, maka Konvensi 
diarahkan untuk mengidentifikasikan hukum tersebut, yang penerapannya adalah yang 
paling wajar dalam mempertimbangkan jenis kontrak tersebut, yaitu perdagangan barang 
nyata.[275] 

Aturan utama pada Pasal 3 adalah bahwa hukum negara di mana penjual memiliki tempat 
usaha atau tempat tinggal lazimnya pada saat diterimanya pesanan pembeli akan mengatur 
kontrak perdagangan. "Tempat usaha" merujuk kepada organisasi usaha yang permanent 
dan stabil yang dimiliki oleh penjual. Oleh karena itu agen saja tidak cukup untuk maksud 
ini [276], apalagi pameran internasional atau hotel. Apabila penjual memiliki lebih dari satu 
tempat usaha di beberapa negara, maka tempat usaha yang menerima pesanan pembelilah 
yang relevan. Waktu yang relevan adalah waktu diterimanya pesanan pembeli, jadi 
perubahan lokasi penjual di kemudian hari tidak akan mempengaruhi identitas hukum yang 
berlaku.[277] Ini akan berarti pula bahwa perubahan lokasi perdagangan antara waktu 
disampaikannya pesanan oleh pembeli serta diterimanya pesanan adalah relevan. Baik 
penawaran dan penerimaan termasuk dalam konsep "pesanan", tetapi undangan penjual 
untuk membicarakan tidak termasuk.[278]  

Alinea 2 memuat pengecualian untuk situasi di mana penjual atau pun perwakilannya 
menerima pesanan pembeli di negara pembeli: kontrak perdagangan akan selanjutnya 
diatur oleh hukum tersebut. Sebagai konsekuensinya, ketentuan tersebut tidak akan 
berlaku di mana penjual menerima pesanan di "negara ketiga", yaitu negara yang bukan 
merupakan tempat penjual maupun pembeli. Di sini pun waktu yang relevan adalah waktu 
diterimanya pesanan pembeli. Karena ketentuan tersebut merujuk kepada `représentant, 
agent ou commis-voyageur´ penjual, maka otorisasi sekedar untuk menerima pesanan 
pembeli akan cukup untuk membuat aturan pengecualian tersebut menjadi berlaku. Dalam 
situasi di mana semua negosiasi dan kerja persiapan lainnya berlangsung di negara 
pembeli, namun pesanan yang sebenarnya dikirim langsung ke negara penjual, maka 
aturan utama pada ayat 1 akan berlaku, yaitu "hukum penjual" akan berlaku.[279] 



Perpaduan akibat dari kedua aturan ini telah dikritik karena kadang-kadang memberikan 
hasil yang acak dan tidak semestinya:[280] 

i. Misalkan seorang tenaga penjual yang diutus oleh perusahaan Swedia, yang memiliki 
kewenangan untuk menerima pesanan, mengunjungi dan memulai negosiasi dengan 
sebuah perusahaan di London. Beberapa hari kemudian, perusahaan Inggris tersebut 
mengirimkan pesanan yang pasti ke hotel tenaga penjual tersebut di London. Apabila 
si tenaga penjual menerima surat itu di hotelnya, maka yang akan berlaku adalah 
hukum Inggris. Namun apabila ia melakukan perjalanan ke Prancis saat menunggu 
pesanan dan surat pesanan tersebut diteruskan kepadanya di Perancis, maka yang 
akan diberlakukan adalah hukum Swedia menurut Pasal 3(1).  

ii. Atau misalkan si tenaga penjual benar menerima surat tersebut di hotelnya di 
London, tetapi pesanan tersebut belakangan hari, melalui surat-menyurat antara 
Swedia dan Inggris, ditambah dalam hal jumlah yang dipesan. Kontrak yang asli 
diatur oleh hukum Inggris, namun kontrak tambahan tersebut diatur oleh hukum 
Swedia. Jika sebagian kiriman barang tersebut cacat, hukum manakah yang akan 
diterapkan? Mungkin kontrak tambahan tersebut dapat dianggap sebagai perubahan 
kontrak asli dan bukan tambahannya; jika demikian, maka pesanan ulang tersebut 
pada prinsipnya juga akan diatur oleh hukum Inggris.  

iii. Sebuah perusahaan dari Swedia menerima pesanan untuk membangun hotel di 
Inggris. Bebebrapa bahan untuk pembangunan tersebut, seperti ubin keramik untuk 
kamar mandi, dipasok oleh sub-kontraktor local dari Inggris. Anggaplah kontrak 
pasokan tersebut dibuat di Swedia. Sesuai dengan Pasal 3(2), hokum Swedia akan 
menjadi hokum yang berlaku, walaupun kontrak tersebut berkaitan dengan 
pemasokan oleh sebuah perusahaan dari Inggris di Inggris.  

Ayat 3 memuat aturan khusus untuk perdagangan di pelelangan dan bursa efek. 
perdagangan ini diatur oleh hukum negara di mana pelelangan atau bursa saham berada, 
yaitu lex loci contractus, kecuali jika kedua pihak telah memilih hukum lain.[281] Karena 
Konvensi tidak berkenaan dengan instrumen dan dokumen yang dapat dinegosiasikan, 
maka ketentuan tersebut hanya mengacu kepada pelelangan dan bursa saham yang 
berurusan dengan barang nyata. Pameran internasional tidak termasuk dalam ketentuan 
tersebut.[282] 

Pasal 4 

A moins de clause expresse contraire, la loi interne du pays où doit avoir lieu 
l'examen des objets mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est 
applicable, en ce qui concerne la forme et les délais dans lesquels doivent avoir lieu 
l'examen et les notifications relatives à l'examen, ainsi que les mesures à prendre 
en cas de refus des objets. 

Menurut Pasal 4, lex loci actus akan mengatur prosedur pengiriman barang, kecuali jika 
disepakati lain. Tidak semua masalah pengiriman disertakan, hanya yang menyangkut cara 
pengiriman, batas waktu, pemberitahuan yang menyangkut pengiriman serta prosedur yang 
harus diambil apabila terjadi penolakan, yaitu yang bersifat prosedur. Aspek substantif 
pengiriman, seperti apakah perlu memeriksa barang dan jika perlu sampai sebatas mana, 
apakah perlu menolak barang, konsekuensi kegagalan atau penolakan yang terlambat dsb. 
diatur oleh hukum yang berlaku secara umum. Pemisahan ini dapat dibenarkan karena 
persyaratan lokal mengenai bentuk tetap akan berlaku bagi prosedur pengiriman dan 
partisipasi otorita nasional setempat atau pun badan lain yang kurang lebih resmi umumnya 
akan dibutuhkan.[283] 



Apabila kedua pihak menginginkan agar lex loci actus tidak berlaku untuk prosedur 
pengiriman, mereka harus menjatuhkan pilihan yang tegas atas hukum lain. Pilihan hukum 
mereka dalam hal ini tidak terbatas pada lex contractus, sehingga depeçage dalam konteks 
ini diperbolehkan.[284] 

Tempat pengiriman yang relevan sehubungan dengan aturan konflik adalah tempat di mana 
pengiriman menurut kontrak semula akan dilangsungkan, bukan di mana pengiriman 
tersebut benar-benar dilangsungkan. Hal ini adalah untuk mencegah agar salah satu pihak 
tidak akan dengan sepihak merubah hukum yang berlaku dengan jalan merubah lokasi 
tempat pengiriman. Telah diisyaratkan bahwa kadang-kadang sudah semestinya, melalui 
penafsiran kontrak, mempertimbangkan perubahan lokasi tempat pengiriman yang akan 
termasuk dalam syarat-syarat kontrak bila perubahan lokasi tersebut disebabkan oleh 
kecelakaan atau pun peristiwa yang serupa.[285] 

5.3.2 Konvensi Roma 

Pasal 4 (1) - (2) dan (5) – Hukum yang berlaku jika tidak ada yang dipilih 

1.  Sampai batas di mana hukum yang berlaku terhadap kontrak tersebut tidak dipilih sesuai 
dengan Pasal 3, kontrak akan diatur oleh hukum negara di mana kontrak tersebut memiliki 
hubungan yang paling dekat. Meskipun demikian, suatu bagian yang dapat dipisahkan dari 
kontrak yang memiliki hubungan lebih dekat dengan negara lain dapat dikecualikan untuk 
diatur oleh hukum negara lain tersebut. 

2.  Dengan tunduk kepada ketentuan ayat 5 Pasal ini, hendaknya diasumsikan terlebih dahulu 
bahwa kontrak yang memiliki hubungan yang paling dekat dengan negara di mana pihak 
yang akan melangsungkan perbuatan yang menjadi ciri kontrak tersebut memiliki, pada 
saat penutupan kontrak tersebut, tempat tinggalnya yang lazim, atau dalam hal badan 
perseroan atau bukan perseroan, kantor pusatnya. Meskipun demikian, jika kontrak 
diadakan dalam konteks usaha atau profesi pihak tersebut, maka negara yang dimaksud 
adalah negara di mana tempat usaha utamanya berada, atau bila berdasarkan syarat-syarat 
kontrak pelaksanaan akan dilangsungkan melalui tempat usaha selain tempat usaha utama, 
negara di mana tempat usaha lain tersebut berada. 

5.  Ayat 2 tidak akan berlaku jika pelaksanaan khas tersebut tidak dapat ditentukan, dan 
asumsi awal dalam ayat 2, 3 dan 4 akan dikesampingkan jika dari keadaan secara 
keseluruhan terlihat bahwa kontrak tersebut berhubungan lebih dekat dengan negara lain. 

Apabila terjadi kegagalan (default) pilihan hukum oleh kedua pihak, maka kontrak akan 
diatur oleh hukum negara yang memiliki hubungan paling dekat dengan kontrak tersebut. 
Hubungan terdekat ini mengacu kepada negara dan bukan sistem hukum. Ketika 
menentukan negara mana yang memiliki hubungan paling dekat dengan kontrak, 
pengadilan dapat pula mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah 
pembuatan kontrak.[286] Meskipun demikian, karena tidak ada aturan yang mengatur 
penyertaan atau pengecualian tindakan pasca-kontrak berdasarkan Pasal ini, maka 
permasalahan tersebut pada akhirnya akan bergantung pada lex fori sebagai hukum 
prosedural.[287] 

Prinsip depeçage juga berlaku dalam situasi kegagalan pilihan. Aturan tersebut akan berlaku 
bila suatu bagian dari kontrak yang berdiri sendiri dan dapat dipisahkan, dari segi kontrak 
dan bukan perselisihan, memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara lain. Prinsip ini 
dapat diterapkan bukan hanya dalam situasi yang disebutkan di atas di mana kedua pihak 
telah mencapai kesepakatan mengenai hukum yang berlaku hanya atas sebagian kontrak 
mereka dan menyerahkan kepada pengadilan untuk menentukan hukum yang mengatur 



kontrak yang selebihnya, tetapi juga bila samasekali tidak ada pilihan hukum yang sah. 
Sudah tentu, pengadilan hendaknya mengusahakan agar sedapat mungkin tidak menempuh 
jalan pemutusan kontrak. [288] Apakah kontrak tersebut dapat dibagi merupakan masalah 
fakta dan bukan masalah hukum.[289] 

Pasal 4(2) memberikan presisi dan kemudahan ditebak (predictability) yang lebih besar 
kepada uji "hubungan terdekat" yang agak samar dalam ayat 1. Hal ini dicapai dengan 
memperkenalkan konsep "pelaksanaan khas" kontrak dan praduga bahwa hukum yang 
mengatur kontrak adalah hukum negara di mana pihak yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan khas tersebut memiliki tempat usahanya atau tempat kediamannya yang 
lazim. Bilamana suatu pihak memiliki lebih dari satu tempat usaha, maka tempat usaha 
yang relevan adalah tempat usaha utama, atau tempat usaha di mana pelaksanaan 
tersebut akan dilangsungkan berdasarkan syarat-syarat kontrak. Dalam kontrak bilateral di 
mana kedua pihak melangsungkan pelaksanaan timbal balik, pelaksanaan khasnya 
umumnya adalah yang tidak berbentuk uang. Oleh karena itu, akan disusun suatu tipologi 
kontrak berdasarkan kewajiban khas berbagai kategori kontrak tersebut. Misalnya, 
pelaksanaan khas suatu kontrak perdagangan barang adalah pelaksanaan oleh penjual. 
Faktor penghubungnya adalah tempat usaha dsb. dari pihak yang melaksanakan dan waktu 
yang relevan untuk identifikasinya adalah waktu penutupan kontrak.[290] 

Konsep pelaksanaan khas telah dikualifikasikan lebih lanjut dalam ayat 3 dan 4, yang 
memberikan praduga tambahan untuk dua jenis kontrak, yaitu pengangkutan barang dan 
properti yang tidak bergerak.[291]  

Laporan menekankan bahwa, menurut ayat 5, hanya praduga di ketiga ayat tersebut yang 
dapat dibantah. Oleh karena itu, bila pelaksanaan khas tidak dapat ditentukan samasekali, 
atau bilamana kontrak berhubungan lebih dekat dengan negara lain, meskipun pelaksanaan 
khas sudah teridentifikasi, kontrak tersebut akan diatur oleh hukum negara yang memiliki 
hubungan paling dekat dengannya.[292] 

5.3.3 Kesimpulan  

Perbedaan utama antara aturan kegagalan Konvensi Den Haag dan Konvensi Roma adalah 
bahwa aturan Konvensi Den Haag merupakan aturan yang tegas dan aturan Konvensi Roma 
adalah praduga yang dapat dibantah. Satu perbedaan lain antara kedua Konvensi tersebut 
adalah bila penjual memiliki lebih dari satu tempat usaha. Berdasarkan Pasal 3(1) Konvensi 
Den Haag, tempat usaha yang relevan adalah yang menerima pesanan, sedangkan 
berdasarkan Pasal 4(2) adalah tempat usaha utama, kecuali jika menurut kontrak 
pelaksanaan akan dilangsungkan melalui tempat usaha lain, dalam hal mana tempat usaha 
tersebutlah yang menjadi relevan. 

Tidak perlu dipertanyakan lagi, pelaksanaan khas dari kontrak perdagangan barang nyata 
adalah pelaksanaan oleh penjual, jadi seringkali, praduga pada Pasal 4(2) Konvensi Roma 
akan bersesuaian dengan aturan utama Pasal 3(1) Konvensi Den Haag, jadi hukum yang 
sama akan diidentifikasikan sebagai hukum yang berlaku berdasarkan kedua 
Konvensi.[293] 

Meskipun demikian, menurut Pasal 21 Konvensi Roma, hukum yang mengatur akan 
ditentukan semata-mata berdasarkan Pasal 3(1) Konvensi Den Haag. Hal yang sama juga 
berlaku untuk hubungan antara aturan pembebasan pada Pasal 3(2) – (3) Konvensi Den 
Haag dan pada Pasal 4(5) Konvensi Roma, yaitu bahwa yang berlaku adalah aturan 
Konvensi Den Haag. 



Keberatan yang diajukan terhadap prevalensi aturan Konvensi Den Haag sehubungan 
dengan prinsip otonomi pihak lebih menjadi masalah lagi menyangkut aturan kegagalan dan 
terutama aturan pembebasannya. Aturan yang ketat dapat memperbaiki kemudahan 
meramal tetapi kadang-kadang juga akan membuahkan hasil yang tidak sesuai dan bahkan 
arbitrer. Contoh-contoh yang diberikan di atas pada bagian 5.3.1 merupakan gambaran 
yang baik dari masalah ini. Itu pula sebabnya mengapa Pasal 4(2) Konvensi Roma dijadikan 
praduga yang dapat dibantah, yang oleh beberapa Negara Peserta justru dianggap sebagai 
aturan yang terlalu ketat. 

Masalahnya adalah apakah gabungan penerapan "penafsiran mengelak " Plender [294] dan 
prinsip lex specialis mampu memberikan solusi yang lebih sesuai, karena tidak dapat 
dipertanyakan lagi, Pasal 3 Konvensi Den Haag meregulasi hal tersebut dengan lebih 
spesifik daripada Pasal 4 Konvensi Roma. Fakta bahwa pendekatan yang terakhir tersebut 
lebih berimbang dan lebih sejalan dengan akal sehat dan, umumnya, harapan perdagangan 
komersial internasional, tidak merubah fakta ini. 

Sebagai konsekuensinya, satu-satunya opsi yang masih tersisa berdasarkan saran ini, 
asalkan pendekatan aturan-demi-aturan memang diterima, adalah menganggap aturan 
pembebasan pada Pasal 4(5) Konvensi Roma lebih spesifik daripada Pasal 3 Konvensi Den 
Haag, termasuk pembebasannya, serta Pasal 4(2) Konvensi Roma. Jadi, yang menjadi 
pertanyaan adalah apakah suatu aturan yang merujuk kembali pada aturan umum dari 
hukum yang memiliki hubungan paling dekat, lebih spesifik daripada aturan spesifik lainnya 
yang mengatur hal tersebut secara substantif. 

Meskipun demikian, jelas bahwa paling tidak pada beberapa kasus, menerapkan Pasal 4(5) 
Konvensi Roma demi "membantah" pemberlakuan Pasal 3 Konvensi Den Haag akan sama 
cocoknya dengan membantah praduga dalam Pasal 4(2) Konvensi Roma. 

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa aturan kegagalan dalam Pasal 1(1)(a) 
Konvensi Wina akan selalu berlaku di atas aturan kegagalan Konvensi Den Haag maupun 
Konvensi Roma, karena aturan konflik sepihak berlaku di atas aturan konflik universal.[295] 
Jadi, bila tempat usaha yang relevan dari kedua pihak berada di Negara Peserta Konvensi 
Wina yang berbeda, hukum perdagangan seragam akan diidentifikasikan sebagai hukum 
yang mengatur.[296] Dalam kasus yang demikian, aturan kegagalan Konvensi Den Haag 
dan Konvensi Roma hanya akan diberlakukan dalam situasi yang disebutkan dalam Pasal 
7(2) Konvensi Wina.[297] 

5.4 Penerapan Konvensi Wina 

Pasal 1 

(1) Konvensi ini berlaku untuk kontrak perdagangan barang antara pihak-pihak yang memiliki 
tempat usaha di Negara yang berlainan: 

(a) bila kedua Negara adalah Negara Peserta; atau 
(b) bila aturan hukum internasional swasta mengarah kepada pemberlakuan hukum salah satu 

Negara Peserta. 
(2) Fakta bahwa kedua pihak memiliki tempat usaha di Negara yang berbeda harus 

dikesampingkan bilamana fakta ini tidak terlihat baik dari kontrak maupun dari transaksi 
antara kedua pihak, atau dari informasi yang diungkapkan oleh kedua pihak sewaktu-waktu 
sebelum atau pada saat penutupan kontrak. 

(3) Baik kebangsaan kedua pihak maupun sifat perdata atau niaga dari kedua pihak atau 
kontrak tidak akan ikut dipertimbangkan dalam menentukan penerapan Konvensi ini. 



Karena sifatnya yang spesifik sebagai hukum perdagangan seragam non-nasional [298], 
menentukan apakah suatu kontrak perdagangan barang tertentu termasuk dalam cakupan 
Konvensi dan apakah aturan substantifnya berlaku pada kontrak akan bertemu. Dengan 
demikian, kenyataan bahwa kedua pihak memiliki tempat usaha masing-masing di Negara 
Peserta yang berlainan menetapkan bahwa aturan Konvensilah yang akan mengatur 
kontrak, dengan tunduk kepada maksud kedua pihak berdasarkan Pasal 6, dan dengan 
ketentuan bahwa kontrak tersebut tidak termasuk dalam cakupannya, misalnya menurut 
Pasal 2, 3, 4 atau 5.[299] Bilamana kedua pihak tidak memiliki tempat usaha yang relevan 
di Negara Peserta yang berlainan, maka aturan Konvensi tetap akan berlaku bilamana 
tempat usaha yang relevan dari kedua pihak berada di Negara yang berlainan dan aturan 
konflik lex fori menyebutkan hukum Negara Peserta sebagai hukum yang berlaku (Pasal 
(1)(6) jo. Pasal 95). Konvensi tidak akan berlaku dalam situasi berdasarkan Pasal (12).  

Pasal 6 

Kedua pihak dapat mengecualikan pemberlakuan Konvensi ini atau, dengan tunduk 
kepada pasal 12, mengurangi atau merubah pengaruh salah satu ketentuannya. 

Pasal 6 mengakui dua prinsip dasar hukum, yaitu prinsip otonomi pihak dan prinsip 
kebebasan kontrak, jadi kedua pihak dapat mengecualikan pemberlakuan Konvensi dan 
mengurangi atau merubah pengaruh salah satu ketentuannya. Meskipun demikian, Pasal 6 
hanya memuat aspek-aspek negatif dari prinsip otonomi pihak, yaitu bahwa "kedua pihak 
hanya dapat mengecualikan pemberlakuan Konvensi ini." Pasal tersebut tidak membahas 
aspek-aspek positifnya, yaitu apakah pilihan hukum kedua pihak akan diakui. Ini adalah hal 
yang semata-mata diatur oleh aturan konflik [universal] lex fori,[300] yang ditekankan 
lebih lanjut oleh kenyataan bahwa Konvensi tidak membahas konflik hukum. Dengan kata 
lain, Pasal 6 menyatakan "dapat digantinya" hukum perdagangan seragam dalam konteks 
konflik hukum. Tujuan Pasal ini sudah dijelaskan sebelumnya. [301]  

Untuk melakukan pengecualian, pengurangan atau perubahan Konvensi, adalah mungkin 
membuat suatu perjanjian khusus sebelum negosiasi yang sebenarnya atau pun 
menyertakannya dalam kontrak sebagai salah satu ketentuannya. Yang terakhir disebutkan 
itu akan berarti bahwa suatu pengecualian, pengurangan atau perubahan dapat dilakukan 
baik secara tersirat maupun tersurat. Meskipun demikian, menurut Pasal 7, kriteria 
penafsiran kontrak dengan cara yang demikian terdapat dalam Konvensi daln bukan dalam 
hukum domestic nasional mana pun. Pada dasarnya, hal ini berarti bahwa pertanyaan 
kedua pihak serta tindakan lainnya yang menyangkut masalah pengecualian dsb. harus 
ditafsirkan dalam ruang lingkup Pasal 8.[302] Yang dimaksud di sini adalah, sesuai dengan 
maksud pihak tersebut di mana pihak yang lain mengetahui atau tidak mungkin tidak 
menyadari maksud tersebut, atau menurut pemahaman yang akan dimiliki oleh seorang 
yang berakal sehat dengan latar belakang yang sama dengan pihak yang lain tersebut 
dalam keadaan yang sama.  

Indikasi suatu pengecualian dsb. harus jelas, seperti pilihan hukum Negara Non-Peserta 
atau bahwa syarat-syarat kontrak tidak konsisten dengan ketentuan Konvensi baik 
seluruhnya maupun sebagian. Bilamana hukum suatu Negara Peserta yang belum dijadikan 
deklarasi berdasarkan Pasal 95 disebutkan, situasinya menjadi sedikit lain. Karena Konvensi 
merupakan bagian dari hukum substantif nasional Negara Peserta sebagai serangkaian 
aturan khusus untuk perdagangan internasional, rujukan terhadap hukum suatu Negara 
Peserta sajatidka akan cukup untuk mengecualikan Konvensi, baik secara tersirat sekalipun. 
Sebaliknya, harus ada rujukan yang tersurat kepada aturan domestiknya atau harus terlihat 
dari keadaan, seperti penggunaan kontrak standar atau serangkaian ketentuan umum yang 



jelas-jelas dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan aturan hukum domestik suatu Negara 
Bagian tertentu, bahwa kedua pihak jelas-jelas bermaksud untuk mengecualikan 
Konvensi.[303] Sebagai contoh, tindakan prosedural kedua pihak yang menunjukkan pilihan 
hukum domestik Negara Peserta tidaklah cukup untuk membantah praduga pemberlakuan 
Konvensi.[304] 

Bilamana pemberlakuan Konvensi dikecualikan seluruhnya, maka kontrak akan diatur oleh 
hukum yang mengatur kontrak sebagaimana yang disebutkan baik melalui pilihan hukum 
kedua pihak maupun, jika tidak ada yang dipilih (dengan sah), aturan kegagalan konflik lex 
fori. Yang dimaksud di sini adalah, pilihan hukum kedua pihak membawa hukum keluar 
Konvensi, jadi Konvensi tidak lagi berlaku berdasarkan Pasal 1(1)(a), melainkan hanya 
secara tidak langsung berdasarkan Pasla 1(1)(b). Bilamana kedua pihak hanya keluar dari 
ketentuan-ketentuan tertentu Konvensi dalam kontraknya, maka syarat-syarat kontraktual 
yang menggantikannyalah yang akan diterapkan. Jika tidak ada syarat-syarat demikian, 
maka situasi itu, bilamana diperlukan, akan diselesaikan seakan-akan ada kesenjangan 
dalam Konvensi sejak awal, yaitu berdasarkan Pasal 7.[305] Pada kasus yang terakhir 
disebut tadi, bilamana tidak ada hukum yang dipilih oleh kedua pihak, maka Konvensi dapat 
langsung berlaku berdasarkan Pasal 1(1)(a), dengan ketentuan bahwa tempat usaha yang 
relevan dari kedua pihak berada di Negara Peserta yang berbeda. 

5.5 Penerapan Gabungan Ketiga Konvensi  

Penerapan gabungan ketiga Konvensi tersebut akan mengarah kepada pemberlakuan 
Konvensi Wina di mana: 

i. kedua pihak memiliki tempat usaha yang relevan di Negara Peserta Konvensi Wina 
yang berbeda dan mereka tidak mengecualikan kontrak mereka dari 
pemberlakuannya baik dengan jelas maupun melalui pilihan hukum, aturan Konvensi 
Wina berlaku "langsung";[306]  

ii. kedua pihak telah memilih hukum Negara Peserta Konvensi Wina sebagai hukum 
yang mengatur tanpa mendiskualifikasikan pemberlakuannya melalui rujukan yang 
jelas kepada aturan domestik hukum tersebut;[307] dan  

iii. jika tidak ada yang dipilih, maka hukum Negara Peserta Konvensi Wina 
diidentifikasikan sebagai hukum yang mengatur oleh aturan konflik lex fori.[308]  

Perlu dicatat bahwa semua situasi yang dirujuk di atas memisalkan bahwa aturan internal 
hukum internasional swasta dari hukum yang mengatur merujuk kepada hal aturan 
Konvensi Wina. Yang dimaksud di sini adalah, Negara Peserta yang dimaksud belum 
menerapkan syarat apa pun atas pemberlakuannya pada kasus-kasus tertentu. Dalam 
situasi (i) persyaratan berdasarkan Pasal 94 akan menjadikan Konvensi Wina tidak berlaku 
dan pada situasi (ii) dan (iii) demikian pula pensyaratan berdasarkan Pasal 95.[309] 

Untuk menghindarkan berlakunya Konvensi Wina, kedua pihak dapat mengambil pilihan 
hukum, secara tersurat maupun tersirat, dari suatu Negara Bukan Peserta; Negara Peserta 
yang melakukan pensyaratan berdasarkan Pasal 95; atau mengambil pilihan aturan 
domestic suatu Negara Peserta dengan jelas. Karena praduga berlakunya Konvensi Wina 
yang termuat dalam Pasal 1(1)(b) Konvensi tersebut [310], kedua pihak harus memastikan 
akan membantah dengan benar. Apakah praduga ini sama mudahnya untuk membantah 
dengan praduga pelaksanaan khas berdasarkan Konvensi Roma masih kurang jelas. 

Bila kedua pihak berkeinginan untuk mengadakan kontrak yang memasuki wilayah Konvensi 
Wina, kedua pihak hanya perlu mengambil pilihan hukum suatu Negara Peserta. Kedua 



pihak tidak dapat merujuk hal tersebut langsung kepada Konvensi Wina karena Konvensi 
Den Haag dan Konvensi Roma hanya akan mengidentifikasikan hukum suatu negara 
sebagai hukum yang berlaku.[311] Kedua, bilamana kontrak jatuh di luar cakupannya, 
maka hal ini akan diselesaikan seperti kesepakatan penyertaan biasa. Yang dimaksud di sini 
adalah, hal ini akan bergantung pada hukum yang mengatur dan terutama aturan wajibnya, 
apakah penyertaan aturan Konvensi Wina sebagai syarat kontrak diakui dan dipegang.[312] 

(. . .)  
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