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Rezumat: Articolul îşi propune un studiu comparativ și cuprinzător al conceptului de bună-credinţă, 
astfel cum acesta este reglementat în Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională 
de mărfuri (Viena, 1980), Principiile UNIDROIT și Principiile Dreptului european al contractelor. Lucrarea 
încearcă să demonstreze că buna-credință trebuie respectată atât în negocierea contractelor, în încheierea 
acestora, cât și în executarea lor. Nu se dorește definirea cu strictețe a conceptului de bună-credință, ci corecta 
înțelegere și aplicare a acestuia în contractele de vânzare internațională, spre uniformizarea și rentabilizarea 
acestora. Analiza întreprinsă în articol are la baza examinarea naturii, scopului și funcției art. 7 din Convenţia 
Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, care în mod expres arată 
modalitatea în care Convenția trebuie să fie interpretată și aplicată. În Convenția de la Viena buna-credință 
trebuie privită dintr-o perspectivă dualistă. Pe de o parte buna-credință trebuie folosită în interpretarea 
Convenției, iar pe de altă parte buna-credință reprezintă un standard de conduită al părților contractante în 
relațiile dintre ele. Prin urmare putem atribui bunei-credințe două funcții distincte. În primul rând buna-
credință este o stare de spirit (art. 7), iar în al doilea rând buna-credință este un principiu pe care îl regăsim în 
diferite articole ale Convenției (art. 16, 29, 38, 49). 

 
Cuvinte cheie: bună-credință; vânzare internațională; Principiile UNIDROIT; Principiile Dreptului 

european al contractelor.  
 
 

Introducere 
 
Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, încheiată 

la Viena în 1980, a intrat în vigoare pe plan internațional în 1988, iar în 26 septembrie 2014, Comisia 
Organizației Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional, raporta că 83 de state au ratificat 
Convenţia. Universalitatea reprezintă trăsătura esențială a Convenției de la Viena, aceasta fiind un 
instrument de uniformizare a diversității existente în sistemele de drept național. Conceptul de bună-
credință joacă un rol important, atât în interpretarea, cât și în aplicarea Convenției. Un concept juridic 
plin de semnificații, buna-credință a generat multiple dezbateri în ceea ce privește Convenția, dar mai 
ales art. 7 din Convenție. 

Principiul bunei-credințe nu este susceptibil de o definiție clară și precisă, motiv pentru care 
buna-credință necesită interpretare. Buna-credință nu este doar un termen legal, ci în virtutea naturii 
sale, reprezintă un standard de conduită. Intenția părților va fi înțeleasă pe deplin de către instanțele de 
judecată, dacă acestea vor analiza atât intenția obiectivă, cât și intenția subiectivă a părților. 

În principiu, există două modalități de a defini buna-credință: definiția în sens pozitiv și 
definiția în sens negativ. Definițiile pozitive nu explică sensul bunei-credințe, doar oferă înlocuitori 
pentru termenul de bună-credință. Astfel, buna-credință a fost definită prin intermediul echității, a 
standardelor rezonabile ale conduitei echitabile, a onestității. Acești termeni nu relevă înțelesul bunei-
credințe, iar utilizarea lor ca și echivalent al bunei-credințe nu trebuie încurajată, întrucât acești 
termeni se referă la lucruri asemănătoare, dar diferite în același timp. Definițiile negative sunt, într-o 
oarecare măsură, mai ușor de explicat, întrucât, din perspectiva acestora, buna-credință trebuie privită 
în relație cu tot ce nu semnifică bună-credință. Neavând ca scop conturarea ori clarificarea conceptului 
de bună-credință, această definiție prezintă anumite dezavantaje, deorece o hotărâre dată în spiritul 
acestei definiții nu are capabilitatea de a crea un precedent. Soluția ar fi ca, buna-credință să rămână la 
aprecierea instanțelor de judecată, dar și în această situație conceptul de buna-credință este susceptibil 
de incertitudine și neclaritate. Prin urmare, având în vedere sensul general al bunei-credințe, o definiție 
globală a conceptul de bună-credință, pur și simplu, nu poate exista în vânzarea internațională. 
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1. Buna-credință în Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare 

internațională de mărfuri din 1980 
 
1.1. Noțiunea de bună-credință în Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de 

vânzare internațională de mărfuri 
 
Este universal recunoscut faptul că buna-credință ridică o serie de probleme, având în vedere 

că nu s-a ajuns la o semnificație clară și precisă a conceptului în discuție. Până și în Germania, unde 
buna-credință a fost consacrată pe plan juridic acum mai bine de o sută de ani, existând și o 
jurisprudență variată și bogată, nu există o definiție concretă. În timpul deliberărilor asupra proiectului 
Convenţiei, propunerea repezentanților Ungariei în acest sens prevedea că în procesul de formare al 
contractului, părțile trebuie să repecte principiul loialității comerciale și se acționeze cu bună-credință. 
Această propunere a fost respinsă de reprezentanții UNCITRAL, motivele invocate fiind următoarele:  

- astfel de propunere nu se impunea cu necesitate a fi inclusă în textul Convenției, din moment 
ce buna-credință a fost reglementată în mod adecvat în legislațiile naționale; 

- propunerea era lipsită de substanță, având în vedere că nu indica sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării bunei-credințe; 

- propunerea era suficient de vagă, încât să genereze incertitudine și aplicare neuniformă; 
Delegația Italiei a propus ca, numai acele aspecte ale bunei-credințe care au fost acceptate pe 

plan internațional să fie inserate în Convenție. Reprezentanții Norvegiei au fost de părere că, buna-
credință trebuie să fie limitată la relația dintre părți și să nu aibă aplicabilitate în interpretarea 
Convenției. Redactorii Convenției au considerat că, dacă ar fi să ofere o definiție exactă a bunei-
credințe, ar fi iluzoriu ca în practică aceasta să se aplice cu precizie. Totuși, buna-credință a fost 
inserată în Convenție fără a crea prea multe controverse. Nu este necesară o definiție a bunei-credințe, 
în scopul de a înțelege și aplica un astfel de concept, dacă ne însușim faptul că nu analiza legii 
contractelor, ci a practicii în materie reprezintă liantul spre uniformitate [1]. Cu alte cuvinte, buna-
credință trebuie privită prin prisma a ceea ce judecătorii, arbitrii, juriștii și legiuitorii au catalogat a fi 
exemple ale bunei-credințe. Principiul bunei-credințe poate fi dedus cu ușurință, din diversitatea pe 
care ne-o oferă jurisprudența. 

În Convenția de la Viena, buna-credință trebuie privită dintr-o perspectivă dualistă. Pe de o 
parte buna-credință trebuie folosită în interpretarea Convenției, iar pe de altă parte buna-credință 
reprezintă un standard de conduită al părților contractante, în relațiile dintre ele. Prin urmare, putem 
atribui bunei-credințe două funcții distincte. În primul rând, buna-credință este o stare de spirit (art. 7), 
iar în al doilea rând, buna-credință este un principiu, pe care îl regăsim în diferite articole ale 
Convenției.  

Deși considerăm că buna-credință este un concept, pe care nu îl putem încadra într-o anume 
definițe, în literatura de specialitate s-au făcut variate încercări în acest sens. Notabilă ar fi definiția 
conform căreia, buna-credință determină părțile contractante să acționeze în mod corect și onest în 
îndeplinirea obligațiilor contractuale, să aibă o conduită rezonabilă în relațiile dinte ele [2]. În mod 
teoretic nimic nu este greșit, dar cum vom aplica în practică o astfel de definiție? Trebuie remarcat că 
definiția în sine creează o problemă funcțională. Definiția are în vedere doar aplicarea bunei-credințe 
în relațiile contractuale, așadar fiind luată în considerare doar una dintre funcțiile pe care le 
îndeplinește buna-credință în Convenție. În definiția dată, buna-credință nu apare ca un concept 
aplicabil Convenției în întregul ei. Cum se poate ca buna-credință să impună cerința de a se acționa în 
mod corect și onest, atât timp cât însuși rezultatul nu poate fi direct aplicabil? Mai mult decât atât, 
buna-credință reprezintă o condiție prealabilă, o stare de spirit holistică, care poate fi aplicată doar prin 
exemplele concrete ale conduitei părților contractante. Conceptul de bună-credință trebuie analizat 
prin prisma exemplelor practice, iar nu a definițiilor pur teoretice, având în vedere că de nenumărate 
ori instanțele de judecată ori cele arbitrale, nu se referă în mod explicit la buna-credință. Aceasta 
derivă din interpretarea hotărârilor judecătorești sau a sentințelor arbitrale. Buna-credință poate avea 
înțeles diferit în funcție de contextul contractual în care se află părțile.  
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1.2. Aplicații ale bunei-credințe în Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de 
vânzare internațională de mărfuri 

 
1.2.1. Interpretarea Convenției Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare 

internațională de mărfuri 
 
Conform art. 7 din Convenția de la Viena, la interpretarea Convenției se va tine seama de 

caracterul său internațional și de necesitatea de a promova aplicarea sa uniformă, precum și de a 
asigura respectul bunei-credințe în comerțul internațional. Problemele privind materiile cârmuite de 
Convenție și care nu sunt rezolvate în mod expres de către ea, vor fi reglementate potrivit cu 
principiile generale din care ea se inspiră sau, în lipsa acestor principii, în conformitate cu legea 
aplicabilă, în temeiul normelor de drept internațional privat. 

Dintr-un punct de vedere sistematic art. 7 poate fi structurat în trei părți: 
(a) primul paragraf, teza întâi, conform căreia, caracterul internațional al Convenției și 

necesitatea de a promova aplicarea sa uniformă, reprezintă criteriile de bază în interpretarea 
Convenției. 

(b) primul paragraf, teza a doua, care stabilește importanța ce trebuie acordată bunei-credințe 
în comerțul internațional. 

(c) al doilea paragraf, care fixează mecanismul prin care vor fi acoperite lacunele din 
Convenție. 

Prima parte din această triadică clasificare este, în mod cert, cea mai importantă, din moment 
ce nu numai subliniază caracterul Convenției și relevă obiectivul său primordial, dar și descrie 
procesul prin care cei însărcinați să aplice prevederile Convenției unor cazuri particulare, trebuie să 
aprecieze semnificația și efectele juridice ale articolelor Convenției, privite în mod individual. De fapt, 
prima parte a art. 7 alin. 1, reprezintă instrumentul ce determină domeniul de aplicare al celorlalte 
două părți ale art. 7. 

Paragraful întâi al art. 7 subliniază faptul că, în interpretarea Convenției trebuie avute în 
vedere trei aspecte: 

- caracterul internațional al Convenției;  
- necesitatea de a promova aplicarea uniformă a Convenției; 
- respectarea bunei-credințe în comerțul internațional; 
Dacă primele două aspecte sunt interdependente, cel de al doilea fiind consecința logică a celui 

dintâi, cel de al treilea aspect reprezintă cel spre care se va îndrepta analiza noastră, având în vedere că 
este singurul care se referă în mod expres la principiul bunei-credințe.  

În elaborarea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de 
mărfuri, UNCITRAL a avut ca și punct de pornire Convențiile de la Haga din 1964. Convenția de la 
Viena a fost construită, în mare parte, prin revizuirea Convențiilor de la Haga. Acesta este și motivul 
pentru care originea dispoziției din art. 7 alin 1, referitoare la respectarea bunei-credințe în comerțul 
internațional, trebuie căutată în textele Convențiilor menționate. Comitetul de lucru instituit de 
UNCITRAL, în procesul de revizuire a Convențiilor de la Haga, în sesiunea a noua din 1978, a adoptat 
o nouă dispoziție (art. 5), care nu era cuprinsă anterior în Convenţia asupra legii uniforme privind 
formarea contractelor de vânzare internaţională de obiecte mobile corporale - LUF (1964): în procesul 
de formare a contractului părțile trebuie să respecte principiul loialității comerciale și să acționeze cu 
bună-credință [3]. Astfel, principiul loialității comerciale și cel al bunei-credințe, devin obligatorii 
pentru părțile contractante. Acest articol a făcut obiectul unei dezbateri prelungite în cadrul celei de a 
unsprezecea sesiuni din 1978 a comitetului de lucru [4]. Dezbaterea a avut ca obiect eliminarea sau 
menținerea prevederii din art. 5. 

Membrii delegațiilor care au susținut eliminarea dispoziției, au recunoscut, pe de o parte, 
importanța majoră a bunei-credințe în comerțul internațional, dar, pe de altă parte, au subliniat faptul 
că, modul în care a fost formulat art. 5 determină ca buna-credință să fie un principiu prea vag. 
Totodată, aceștia au evidențiat faptul că, atunci când vor aplica principiul bunei-credințe și al loialității 
comerciale, instanțele naționale vor fi influențate de propriile tradiții juridice și sociale, cu rezultatul 
că ar fi periclitată aplicarea uniformă a Convenției. Mai mult decât atât, nu există nicio dispoziție în 
proiectul Convenției, care să indice consecințele încălcării principiilor bunei-credințe și loialității 
comerciale. Rămâne la latitudinea instanțelor naționale stabilirea sancțiunilor incidente în cauză, cu 
precizarea că din această perspectivă uniformitatea va rămâne un deziderat. 
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Menținerea dispoziției a fost argumentată pe considerentele că, atât timp cât principiul bunei-
credințe se bucură de recunoaștere la nivel mondial, inserarea acestuia în Convenție nu ar trebui să 
constituie un aspect negativ. Obiecția, conform căreia prevederea propusă nu stabilește și sancțiunile 
încălcării principiilor bunei-credințe și loialității comerciale, a fost combătută prin ideea că instanțele 
naționale ar trebui să stabilească aceste sancțiuni într-un mod flexibil, având în vedere particularitățile 
fiecărui caz în parte. S-a adăugat că existența prevederii, chiar fără arătarea sancțiunilor, reprezintă un 
beneficiu, deoarece atrage atenția părților și a instanțelor de judecată, asupra faptului că în comerțul 
internațional se cere o conduită a cărei standarde sunt înalte. 

Pentru a fi rezolvate aceste divergențe au fost propuse o serii de soluții de compromis. Una 
dintre ele viza includerea prevederii din art. 5 în preambulul Convenției. Susținătorii principiului 
bunei-credințe au obiectat că acest lucru ar neutraliza orice efect al dispoziției. O altă soluție de 
compromis se referea la includerea cerinței respectării bunei-credințe în cadrul regulilor de interpretare 
a conduitei părților. Argumentul împotriva acestei soluții, era bazat pe ideea că art. 5 nu se referă la 
intenția părților, ci are în vedere stabilirea unui standard de conduită, la care părțile sunt obligate să se 
conformeze. O a treia sugestie, se referea la inserarea principiului bunei-credințe într-un articol 
privitor la interpretarea prevederilor Convenției. În cele din urmă, această ultimă sugestie a fost 
acceptată ca o soluție de compromis și inserată în forma finală a Convenției în art. 7 alin. 1 partea a 
treia, ,,la interpretarea Convenției se va ține seama de (...) a asigura respectul bunei-credințe în 
comerțul internațional”. 

Referitor la conținutul art. 7 alin. 1 partea a treia, trebuie precizat că plasarea principiului 
bunei-credințe în contextul unei dispoziții cu caracter operativ, care se ocupă cu interpretarea 
Convenției, creează incertitudine cu privire la natura, scopul și funcțiile acestui principiu în cadrul 
Convenției. Cu privire la acest aspect, opiniile exprimate în literatura juridică sunt diferite. Unii autori, 
luând în considerare sensul literal al dispoziției, sunt de părere că principiul bunei-credințe reprezintă 
doar un criteriu suplimentar, pe care judecătorii și arbitrii îl pot utiliza în interpretarea Convenției [5]. 
Conform acestei abordări, buna-credință constituie doar un instrument de interpretare, pus la dispoziția 
judecătorilor și arbitrilor, cu scopul de a neutraliza interpretările inechitabile. Chiar dacă am presupune 
că buna-credință este inclusă în Convenție doar ca un simplu instrument de interpretare, tot ar ridica 
anumite probleme în atingerea obiectivului Convenției - uniformitatea aplicării sale - deoarece 
conceptul de bună-credință are, de cele mai multe ori, conotații diferite în sistemele naționale de drept. 
În consecință, apare a fi dificil ca o definiție uniformă a conceptului în discuție să fie conturată, iar 
acest lucru poate determina diferențe în interpretarea Convenției. 

Există anumite opinii conform cărora, buna-credință în comerțul internațional, așa cum 
prevede art. 7 alin. 1, trebuie respectată și de părțile contractante, din fiecare contract de vânzare. Prin 
urmare, cei ce au rolul de a interpreta Convenția, nu sunt doar judecătorii și arbitrii, dar și părțile 
contractante, deopotrivă [6]. Această teorie naște anumite controverse. Astfel dacă art. 7 alin.1 se 
adresează și părților contractante, dispozițiile acestuia pot fi excluse de către părți, în temeiul art. 6 din 
Convenție, articol ce dispune că părțile pot să excludă aplicarea Convenției sau să deroge de la oricare 
din dispozițiile sale sau să le modifice efectele. S-ar ajunge, în acest mod, ca în practică să fie 
periclitată uniformitatea interpretării. Considerăm că relevant este și faptul că, redactorii Convenției nu 
au inclus între prevederile Convenției o obligație generală de bună-credință a părților contractante, 
tocmai pe motivul că buna-credință este totuși un concept vag și, în mod inevitabil, acest lucru ar 
conduce la interpretări divergente ale Convenției de către instanțele naționale. Dacă, în urma 
interpretării Convenției, rezultă că părților le revine o obligație generală de bună-credință, în acest caz 
nu Convenția a fost interpretată, ci însuși contractul intervenit între părți. Totuși, nu putem disocia 
interpretarea Convenției de interpretarea contractului, din moment ce interpretarea Convenției este 
realizată, chiar dacă, în mod implicit, dar necesar, și de către părți. În cele din urmă, dacă părțile 
contractante nu au făcut uz de dispozițiile art. 6, Convenția are putere de lege între părțile contractante. 

Trebuie remarcat faptul că principiul bunei-credințe, astfel cum este stipulat în art. 7 alin. 1, 
trebuie respectat în relație cu tot ceea ce semnifică comerțul internațional. Prin urmare, principiul 
bunei-credințe nu se va aplica în confomitate cu standardele impuse de varietatea sistemelor naționale 
de drept. În acest sens, două aspecte trebuie evidențiate. În primul rând, Convenția reglementează în 
mod special contractele comerciale, domeniul de aplicare al acesteia excluzând în mod expres 
contractele încheiate cu consumatorii. Chiar și legile naționale fac, în general, distincție în aplicarea 
principiului bunei-credințe în contractele comerciale (contracte între comercianți), în comparație cu 
contractele încheiate cu consumatorii. Regulile aplicabile tranzacțiilor efectuate de consumatori, reguli 
ce au menirea de a proteja partea ce are un dezavantaj economic sau este lipsită de experiență, sunt 
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excluse atunci când ambele părți contractează în virtutea capacității lor profesionale [7]. În cazul 
contractelor între comercianți, obligația generală de a acționa cu bună-credință, impune anumite 
condiții speciale, cum ar fi respectarea standardelor unei conduite rezonabile, în acord cu loialitatea 
comercială. În al doilea rând, trebuie făcută o anumită distincție, având în vedere că domeniul de 
aplicare a Convenției are în vedere doar contractele comerciale internaționale. Astfel, există diferențe 
substanțiale între contractele comerciale încheiate la nivel național și cele încheiate la nivel 
internațional. A fost susținut punctul de vedere conform căruia, în cazul unui contract de vânzare 
încheiat între un exportator dintr-o țară puternic industrializată și un importator dintr-o țară în curs de 
dezvoltare, discrepanța între puterea de negociere a celor două părți, nu reprezintă altceva decât 
transpunerea în comerțul internațional a prevederilor naționale incidente, în cazul contractelor 
încheiate cu consumatorii [8]. O astfel de teorie estompează diferența dintre comerțul național și cel 
internațional. Distincțiile din legislațiile interne, între contractele încheiate cu consumatorii și 
contractele de natură comercială, pot determina semnificația bunei-credințe în comerțul internațional. 
Dar acest lucru ar implica interpretarea Convenției în favoarea părții ce are un anumit dezavantaj, 
numai că apare a fi îndoielnic că o asemenea situație ar funcționa la nivel internațional [9]. Este 
general acceptat faptul că, există diferențe între puterea de negociere a părților unui contract 
internațional, aceste diferențe fiind strâns legate de rolul părții în contract (importator sau exportator) 
și de mediul economic din care provin, dar acest lucru nu reprezintă un motiv care să ne determine să 
echivalăm un contract comercial internațional cu un contract național de consum, întrucât o asemenea 
analogie ar forța valoarea comparativă dincolo de orice limită legală. În relațiile contractuale dintre 
țările puternic industrializate și cele în curs de dezvoltare, nu întotdeauna partea contractantă 
defavorizată aparține țării în curs de dezvoltare [10]. Un alt element, care reduce valoarea unei 
asemenea analogii, este reprezentat de diversitatea standardelor de afaceri din diferite părți ale lumii. 
După cum, în mod corect s-a remarcat în literatura juridică, lipsa omogenității standardelor naționale 
sau regionale de afaceri din întreaga lume, presupune ca o anumită conduită, ce rezonabil poate fi 
pretinsă comercianților din aceeași țară sau regiune, să fie cu greu impusă unei părți ce provine dintr-o 
țară cu un mediu economic și social diferit [11]. Deși există anumite valori, ce derivă din analogia 
dintre contractele comerciale și cele încheiate cu consumatorii, în determinarea semnificației bunei-
credințe în comerțul internațional, nu trebuie neglijate limitele inerente pe care le presupune o astfel de 
analogie. 

Comerțul internațional este caracterizat de competitivitatea economică, de polarizarea și 
obiectivitatea schimburilor comerciale, și, într-un asemenea context, trebuie interpretată Convenția de 
la Viena. Respectarea bunei-credințe în comerțul internațional, nu trebuie minimizată la dreptul 
material aplicabil între părțile contractante. Buna-credință trebuie să constituie o conduită normală a 
comercianților [12]. Dispoziția din art. 7 alin. 1, referitoare la respectarea bunei-credințe în comerțul 
internațional, are doar o valoare descriptivă, nu și normativă. Accentul este pus pe interpretarea cu 
bună-credință a prevederilor Convenției, așadar mai degrabă pe ceea ce semnifică utilizarea bunei-
credințe în comerțul internațional, decât ceea ce ar însemna conceptul în sine. 

Indicații suplimentare, cu privire la ceea ce semnifică respectarea bunei-credințe în comerțul 
internațional, așa cum este prevăzut în art. 7 alin. 1, ne sunt oferite de însăși Convenția de la Viena. În 
acest sens, în preambulul Convenției sunt relevate următoarele: ,,dezvoltarea comerţului internaţional, 
pe baza egalităţii şi avantajului reciproc, este un element important în promovarea relaţiilor de 
prietenie între state”, iar ,,adoptarea de reguli uniforme aplicabile contractelor de vânzare 
internaţională de mărfuri şi compatibile cu diferitele sisteme sociale, economice şi juridice va 
contribui la eliminarea obstacolelor juridice în schimburile internaţionale şi va favoriza dezvoltarea 
comerţului internaţional”. Respectarea bunei-credințe în comerțul internațional, este delimitată de 
parametrii tranzacțiilor comerciale internaționale. Principiul bunei-credințe, nu trebuie aplicat conform 
prevederilor existente în diferite sisteme naționale de drept, ci trebuie interpretat în lumina cerințelor 
speciale pe care le impune comerțul internațional. Referirea la “egalitate” din preambulul Convenției, 
nu se traduce în impunerea unei obligații pozitive de bună-credință în sarcina părților contractante, 
întrucât un asemenea lucru ar fi incompatibil, atât cu chintesența relațiilor comerciale internaționale, 
cât și cu istoricul legislativ al Convenției [13]. Întotdeauna obligația de bună-credință trebuie 
subsumată principiului libertății contractuale. 
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1.2.2. Revocarea ofertei 
 
Potrivit art. 16 alin. 2 lit. b), oferta nu poate fi revocată, dacă era rezonabil pentru destinatar să 

considere oferta ca irevocabilă și dacă a acționat în consecință. 
Acest caz de irevocabilitate este independent de voinţa ofertantului, el ţinând de intenţia şi 

atitudinea acceptantului. Pentru determinarea intenţiei acceptantului, precum şi a ceea ce ar fi 
considerat o persoană rezonabilă aflată în situaţia acestuia, se va ţine seama de circumstanţele 
pertinente, precum negocierile dintre părţi, obişnuinţele care s-au stabilit între ele şi uzanţele, conform 
prevederilor Convenţiei. 

Prevederea din art. 16 alin. 2 lit. b), redactată sub influența teoriei reasonable man din 
common law, are drept scop de a împiedica utilizarea abuzivă şi contrară a principiului bunei-credinţe, 
de către ofertant, a beneficiului regulii revocabilităţii ofertei. Astfel, de exemplu, trebuie socotită 
irevocabilă oferta, pentru a cărei acceptare destinatarul este obligat să întreprindă negocieri cu terţii, 
împrejurări cunoscute de ofertant, şi pe care destinatarul ofertei a început să le efectueze. 
 

1.2.3. Modificarea și rezilierea amiabilă a contractului 
 
Conform art. 29 alin. 2, un contract scris, care conține o dispoziție ce stipulează că orice 

modificare sau reziliere amiabilă trebuie făcută în scris, nu poate fi modificat sau reziliat în mod 
amiabil într-o altă formă. Totuși, comportarea unei părți poate împiedica invocarea unei astfel de 
dispoziții, dacă cealaltă parte s-a întemeiat pe această comportare. 

Scopul acestui articol este cât se poate de clar. Dacă, o parte, în mod deliberat are o conduită 
contrară prevederilor contractuale, iar cealaltă parte contractantă, se bazează pe o astfel de conduită, 
aceasta constituie o încălcare a principiului bunei-credințe, în conformitate cu art. 7 alin. 1. 

Cazurile care se ocupă cu încălcarea bunei-credințe, în conformitate cu art. 29 alin. 2, sunt rare 
și, prin urmare, astfel de încălcări fie nu ajung în instanță, fie nu sunt catalogate drept cazuri ce au 
nevoie de remediere. Cu toate acestea, art. 29 alin. 2 contribuie la ideea generală, ce se desprinde din 
art. 7 alin. 1, ceea ce determină ca relațiile contractuale dintre părți să se desfășoare în conformitate cu 
principiul bunei-credințe. În Graves Import Co. Ltd. and Italian Trading Company v. Chilewich 
International Corp, instanța a subliniat că, deși în contract era inserată o clauză conform căreia 
contractul nu va fi modificat oral, cumpărătorul a procedat totuși la o astfel de modificare [14]. 
Această situație nu echivalează cu încălcarea bunei-credințe, ci reprezintă mai degrabă o încălcare a 
unui termen contractual, pe care s-a bazat cealaltă parte contractantă. În Société Camara Agraria 
Provincial de Giupuzcoa v. Andre Margaron, s-a arătat că, conduita la care se referă art. 29 alin. 2, 
trebuie să reprezinte un act pozitiv permanent, nu doar o stare de spirit manifestată pe parcursul unei 
singure întâlniri [15]. Tăcerea poate echivala, în anumite circumstanțe, cu conduita la care face referire 
art. 29 alin. 2. Dacă împrejurările indică faptul că una dintre părțile contractante se abține de la 
anumite acțiuni, având totuși dreptul să le întreprindă, acțiuni referitoare, de ex., la livrarea unor 
mărfuri de înlocuire, cealaltă parte contractantă poate interpreta un astfel de comportament ca o 
modificare sau reziliere amiabilă a contractului [16]. 

 
1.2.4. Obligațiile cumpărătorului de a examina marfa și de a denunța lipsa de 

conformitate 
 
În conformitate cu prevederile art. 38, cumpărătorul trebuie să examineze mărfurile sau să le 

supună examinării într-un termen cât mai scurt, ținând seama de împrejurări. În cazul în care, 
contractul implică transportul mărfurilor, examenul poate fi amânat până la sosirea lor la destinație. 
Dacă mărfurile sunt redirijate sau reexpediate de cumpărător, fără ca să fi avut, în mod rezonabil, 
posibilitatea să le examineze și dacă, în momentul încheierii contractului, vânzătorul cunoștea sau ar fi 
trebuit să cunoască posibilitatea acestei redirijări, sau reexpedieri, examinarea poate fi amânată până la 
sosirea mărfurilor la noua lor destinație. 

În ceea ce îl privește pe cumpărător, potrivit art. 39, acesta este decăzut din dreptul de a se 
prevala de o lipsă de conformitate, dacă nu o denunță vânzătorului, precizând natura defectului, într-un 
termen rezonabil, calculat din momentul în care l-a constatat sau ar fi trebuit să-l constate. În toate 
cazurile, cumpărătorul este decăzut din dreptul de a se prevala de o lipsă de conformitate, dacă nu o 
denunță cel mai târziu într-un termen de 2 ani, calculat de la data la care mărfurile i-au fost remise în 
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mod efectiv, exceptând cazul în care acest termen ar fi incompatibil cu durata unei garanții 
contractuale. 

Având în vedere că articolele citate sunt interdependente, ele vor fi analizate împreună. Art. 38 
impune cumpărătorului obligația de a examin mărfurile sau să le supună unei examinări, într-un 
termen cât mai scurt, ținând seama de împrejurări. Conform art. 39, rezultatul acestor examinări 
trebuie comunicat vânzătorului într-un termen rezonabil, calculat din momentul în care a constatat 
defectul sau ar fi trebuit să-l constate. Principiul bunei-credințe determină cumpărătorul să stabilească 
practici apte să rentabilizeze într-un timp cât mai scurt relația contractuală. Mărfurile care prezintă 
defecte sau cauzează divergențe, nu trebuie ținute într-un depozit, astfel încât costurile să fie reduse cât 
mai mult. Vânzătorului trebuie să i se permită posibilitatea să decidă soarta mărfurilor, cu scopul de a 
elimina costurile suplimentare. 

Tribunalul Districtual din Berlin a respins pretențiile în daune-interese ale cumpărătorului, pe 
motivul că defectele mărfurilor erau ușor de sesizat și trebuiau descoperite în momentul în care marfa 
a fost livrată [17]. În speță, defectele au fost comunicate vânzătorului după trei luni de la livrare. 
Tribunalul a precizat că, în conformitate cu art. 38, marfa trebuia examinată în momentul livrării sau 
cel puțin într-o săptămână, iar, conform art. 39, defectele trebuiau notificate vânzătorului într-o 
săptămână din momentul în care au fost constatate.  

Tribunalul din Reutlingen a respins cererea în daune a cumpărătorului, statuând că, în temeiul 
principiului de bună-credință, coroborat cu obligația ce îi incumbă cumpărătorului, conform art. 38, 
acesta trebuia să efectueze un așa-zis control la fața locului a mărfurilor, în momentul livrării [18]. În 
speță, obiectul contractului de vânzare-cumpărare îl constituia șunca de Parma. Livrarea a avut loc în 
timpul sărbătorilor de iarnă, fapt pentru care cumpărătorul a examinat mărfurile abia după perioada de 
vacanță. Același tribunal, a respins o altă cerere în daune a cumpărătorului, motivând că, în acord cu 
buna-credință și cu prevederile Convenției, acesta era obligat cel puțin la un control vizual al 
mărfurilor. Având în vedere că mărfurile erau articole de îmbrăcăminte, defectele ar fi trebuit să fie 
evidente la o examinare vizuală, și, prin urmare, examinarea bunurilor la o săptămână din momentul 
livrării a fost considerată nerezonabilă. În orice caz, cumpărătorul nu este ţinut să efectueze un examen 
aprofundat al mărfurilor, care să îi permită să descopere toate defectele posibile. În general, numai 
neconformitatea evidentă este dezvăluită. Cumpărătorul va efectua controlul potrivit pregătirii sale 
profesionale şi mijloacelor de verificare de care dispune, aşa încât nu i se poate imputa nedescoperirea 
unui defect pe care un comerciant dintr-o altă ramură de activitate l-ar fi putut descoperi. 

În cazul art. 39 se ridică problema notificării. Dacă există o lipsă de conformitate a mărfurilor, 
atunci cumpărătorul trebuie să-l notifice pe vânzător într-un termen rezonabil, calculat din momentul 
în care cumpărătorul a constatat defectele sau ar fi trebuit să le constate. În această situație, este firesc 
a ne întreba, ce ar constitui o încălcare a bunei-credințe? Cu alte cuvinte, lipsa de conformitate trebuie 
denunțată imediat după ce a fost descoperită, dar și după ce ar fi trebuit să fie descoperită. 
Cumpărătorului îi revine obligația de a se asigura în mod eficient că mărfurile corespund prevederilor 
contractuale, și prin urmare așteptărilor sale. Este necesar ca vânzătorul să se poată baza pe buna-
credință a cumpărătorului, atunci când acesta decide că vânzătorul, fie și-a executat obligațiile din 
contract, fie a săvârșit o contravenție la contract. Curtea Supremă de Justiție din Germania, a constatat 
că problema stringentă pe care o ridică art. 39, se referă la nivelul de cunoaștere al cumpărătorului în 
momentul în care denunță lipsa de conformitate [19]. Dacă defectele aparente sunt ușor de sesizat, 
problema apare în cazul defectelor latente. Dificultatea derivă din faptul că a fost denunțată o lipsă de 
conformitate, constatată cu eroare de personalul cumpărătorului. Curtea Supremă de Justiție din 
Germania a acordat cumpărătorului o lună, pentru a lua o decizie cu privire la măsurile necesare spre a 
fi remediată situația. Am putea cataloga drept rea-credință, atitudinea cumpărătorului de a denunța în 
mod pripit o lipsă de conformitate, care putea fi clarificată după o simplă examinare internă sau 
externă și dacă cumpărătorul ar fi avut puțin timp la dispoziție. Cele subliniate de Curtea Supremă 
echilibrează obligația cumpărătorului de a denunța lipsa de conformitate în termen și necesitatea de a 
se acorda cumpărătorului un termen rezonabil, în așa fel încât plângerea sa să fie motivată și în acord 
cu principiul bunei-credințe. Totuși, Curtea Supremă, făcând referire în decizia sa la termenul 
rezonabil, a folosit expresia „perioadă obișnuită”, ceea ce considerăm că aduce o serie de neclarități. 
Dacă o anumită perioadă de timp, este sau nu rezonabilă, reprezintă mai degrabă o problemă de fapt, 
decât una de drept. Prin acordarea acelui termen de o lună cumpărătorului, putem afirma că s-a creat 
un precedent, iar în această situație este respectat principiul bunei-credințe? Răspunsul ar fi unul 
negativ, întrucât fiecare caz în parte trebuie analizat conform circumstanțelor particulare pe care le 
implică. Precedentul de care vorbeam, nu face decât să forțeze părțile contractante, situându-se dincolo 
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de dispozițiile Convenției. Stabilirea semnificației termenului rezonabil, trebuie făcută în așa fel încât, 
principiul bunei-credințe să fie respectat, și, în consecință, să fie făcut un pas înainte spre 
uniformitatea la care se referă art. 7 alin. 1 din Convenție. 

 
1.2.5. Cazurile în care vânzătorul nu se poate prevala de neîndeplinirea de către 

cumpărător a obligațiilor sale legate de conformitatea mărfii 
 
Potrivit art. 40, vânzătorul nu poate să se prevaleze de dispozițiile art. 38 și art. 39, dacă lipsa 

de conformitate se referă la fapte pe care le cunoștea sau pe care nu putea să le ignore, și pe care nu le-
a arătat cumpărătorului. Prin această prevedere, Convenția instituie o obligație a vânzătorului, de a-l 
informa pe cumpărător, în legătură cu faptele care ar putea provoca o lipsă de conformitate. Nu trebuie 
înțeles că în sarcina vânzătorului este stabilită o obligație de examinare a mărfii, similară celei 
prevăzute în art. 38. Prin adoptarea acestei reglementări, Convenția a făcut aplicarea regulii respectării 
principiului bunei-credințe în comerțul internațional (art. 7 alin. 1), precum și a principiului nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans.  

Elocvent, în situația prezentată, este cazul Beijing Light Automobile Co., Ltd v. Connell 
Limited Partnership (Beijing Metals) [20]. O garnitură de frână a devenit nefuncționabilă, la patru ani 
de la instalare. Conform art. 39 alin. 2, cumpărătorul pierde dreptul de a se prevala de o lipsă de 
conformitate, dacă nu o denunță în doi ani. Din această perspectivă, art. 40 reprezintă o supapă de 
siguranță, care permite cumpărătorului să treacă peste prevederile art. 38 și 39, dacă motivul pentru 
descoperirea cu întârziere a defectului mărfii, se bazează pe faptul că vânzătorul nu a fost de bună-
credință [21]. Tribunalul arbitral din Stockholm a subliniat că art. 40 devine aplicabil doar în 
circumstanțe speciale. Instanța trebuie să aibă convingerea că vânzătorul cunoștea sau nu putea să 
ignore acele defecte, care l-au prejudiciat pe cumpărător. O asemenea conduită poate fi descrisă ca o 
conștientizare a relei-credințe [22]. 

 
1.2.6. Decăderea cumpărătorului din dreptul de a declara rezoluțiunea contractului dacă 

vânzătorul a predat mărfurile 
 
În situația în care vânzătorul a predat mărfurile, potrivit dispozițiilor art. 49 alin. 2, 

cumpărătorul este decăzut din dreptul de a rezolvi contractul, dacă nu a făcut-o:  
- în caz de predare tardivă, într-un termen rezonabil, calculat din momentul în care a știut că 

predarea a fost efectuată;  
- în cazul unei contravenții, alta decât predarea tardivă, într-un termen rezonabil: a) calculat 

din momentul în care a cunoscut sau trebuia să cunoască această contravenție;  b) după expirarea 
oricărui termen suplimentar acordat de cumpărător, în conformitate cu paragraful 1 al art. 47 sau după 
ce vânzătorul a declarat că nu-și va executa obligațiile în acest termen suplimentar; sau c) după 
expirarea oricărui termen suplimentar indicat de vânzător, în conformitate cu paragraful 2 al art. 48 sau 
după ce cumpărătorul a declarat că nu va accepta executarea; 

Textul este simetric cu cel din art. 64 alin. 2, analiza noastră îndreptându-se spre prevederea 
din art. 49 alin. 2, urmând ca ceea ce vom expune să se aplice, prin analogie, conținutului art. 64 alin. 
2. 

Prevederea cuprinsă în art. 49 alin. 2 devine aplicabilă, în ipoteza în care vânzătorul și-a 
executat obligația de predare a mărfurilor. Scopul său este de a întări caracterul de excepție al soluției 
rezoluțiunii contractului, în cazul în care vânzătorul și-a executat principala sa obligație, predarea 
mărfurilor. 

Faptul că, dreptul de a declara contractul rezolvit este pierdut de către cumpărător, în situația 
în care vânzătorul a predat mărfurile, este o expresie a principiului bunei-credințe, în caz contrar s-ar 
pemite cumpărătorului să exploateze, în mod deliberat, o poziție dominantă în raport cu cealaltă parte 
contractantă [23]. Din momentul în care mărfurile sunt trimise cumpărătorului, o serie de cheltuieli și 
inconveniente cad în sarcina vânzătorului, situație care cu ușurință poate fi exploatată. 

Dispoziția cuprinsă în art. 49 alin. 2 asigură un echilibru între vânzător, care a predat marfa, 
deși tardiv, și cumpărător, pentru care termenul rezonabil pentru declararea rezoluțiunii începe să 
curgă din momentul subiectiv când a cunoscut faptul predării, ceea ce este de natură a ocroti buna-
credință a cumpărătorului. 

În contextul art. 49 alin. 2 se ridică problema de a vedea ce se înțelege prin termen rezonabil. 
Stabilirea termenului rezonabil, nu implică un set de reguli general valabile, ci va depinde de 
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circumstanțele particulare fiecărui caz în parte. Curtea de Apel din Barcelona a statuat că, o perioadă 
de 48 ore este suficientă pentru a declara contractul rezolvit, având în vedere că se notificase 
cumpărătorului predarea tardivă [24]. Caracterul rezonabil al acestei durate se apreciază potrivit art. 8 
alin. 3 din Convenţie. 

Prin intermediul art. 49 se permite cumpărătorului să declare contractul rezolvit, dar, în 
situația în care vânzătorul a predat mărfurile, cumpărătorul pierde acest drept, sub rezerva, practic, a 
două excepții: 

- în caz de predare tardivă, într-un termen rezonabil, calculat din momentul în care a știut că 
predarea a fost efectuată; 

- în cazul unei contravenții, alta decât predarea tardivă, într-un termen rezonabil; 
Excepțiile, reflectă faptul că livrările întârziate, atunci când sunt detectate precoce, pot fi încă 

anulate, în acest fel fiind minimizate pierderile. Alte contravenții trebuie comunicate într-un termen 
rezonabil. Camera de Comerț și Industrie din Bulgaria, în cazul de arbitraj nr. 11/1996, în decizia din 
12 februarie 1998, a respins aplicarea dispoziției din art. 49 alin. 2. Cumpărătorul a acceptat predarea 
tardivă a mărfurilor, mai mult decât atât, a revândut marfa în proporție de 90%, renunțând în felul 
acesta la dreptul conferit de art. 49 alin. 2 [25]. 
 

2. Buna-credință în principiile UNIDROIT din 2010 
 
Principiile UNIDROIT nu definesc, în mod expres, conceptul de bună-credință, însă o serie de 

articole fac referire la buna-credință. Cel mai elocvent este art. 1.7, care statuează că fiecare parte 
trebuie să acționeze conform bunei-credințe și negocierii corecte în comerțul internațional, părțile 
neputând exclude sau limita această obligație. În contextul Principiilor UNIDROIT, buna-credință se 
apreciază după standardele comerțului internațional, prin urmare este exclusă orice incidență a 
dreptului național. Buna-credință este obligatorie pentru părțile contractante, acestea neavând 
posibilitatea să excludă sau să limiteze obligația de a acționa cu bună-credință. Prin urmare, Principiile 
UNIDROIT, spre deosebire de Convenția de la Viena, impun părților contractante o obligație generală 
și pozitivă de bună-credință. Nu putem accepta opinia exprimată în literatura juridică, conform căreia, 
diferența dintre art. 7 alin. 1 din Convenție și art. 1.7 din Principii, se referă la modul de redactare 
decât la conținutul de fond al obligației de bună-credință. Convenția de la Viena nu impune nicio 
obligație de bună-credință părților contractante, nici în art. 7 și nici în alte dispoziții ale Convenției nu 
găsim o astfel de referire [26]. Așadar, nu vorbim de diferențe formale, ci de diferențe de substanță, 
Convenția păstrând tăcerea în ceea ce privește obligația pe care o găsim în art. 1.7 din Principii. 

Prevederile art. 1.7 sunt frecvent menționate în sentințele arbitrale. În Anderson Consulting 
Business Unit Member Firms v. Arthur Anderson Business Unit Member Firms, et al., tribunalul 
arbitral a folosit Principiile pentru a suplimenta regulile aplicabile contractului dintre părți [27]. Cu 
toate că s-a constat o conduită contrară principiului bunei-credințe, inerent în contractele 
internaționale, în viziunea tribunalului arbitral o asemenea conduită nu se ridică la nivelul unei 
contravenții esențiale la contract. Putem afirma că sentința arbitrală, deși recunoaște conceptul de 
bună-credință, anulează, totuși, orice consecințe juridice ce derivă din aplicarea practică a acestuia. 
Sentința arbitrală este criticabilă în sine, dar Principiile, cu toate că impun părților contractante o 
obligație de bună-credință, nu conțin nicio o prevedere referitoare la sancțiunile ce trebuie aplicate 
atunci când este încălcată o astfel de obligație. 

Conform Principiilor UNIDROIT, buna-credință ocupă un loc important pe toată durata 
relației contractuale, în timp ce Convenția de la Viena face referire la buna-credință, în conexiune cu 
interpretarea Convenției și a contractului. Prin referire la reaua-credință în negocieri, art. 2.1.15 aduce 
în discuție, în mod implicit, și conceptul de bună-credință. Limitându-se la perioada negocierilor, art. 
2.1.15 dispune că o parte contractantă, care negociază sau întrerupe negocierile cu rea-credință, este 
răspunzătoare pentru pierderile cauzate celeilate părți. Mai mult decât atât, alin. 3 al articolului în 
discuție, oferă o imagine a ceea ce ar trebuie să se înțeleagă prin rea-credință. Astfel, este rea-credință 
din partea unei părți, să înceapă sau să continue negocierile, atunci când nu intenționează să ajungă la 
o înțelegere cu cealaltă parte. Spre deosebire de art. 1.7, art. 2.1.15 definește în mod relativ conceptul 
de bună-credință, prin arătarea standardelor de conduită pe care noțiunea de bună-credință le exclude.  

Prevederi în legătură cu buna-credință găsim și în art. 3.2.5, care descrie circumstanțele în care 
poate fi invocată nulitatea contractului în caz de dol. Referitor la buna-credință, art. 3.2.5 dispune că, 
semnificația nedezvăluirii frauduloase a unor circumstanțe, trebuie interpretată în funcție de 
standardele loialității comerciale. Ca și art. 1.7, art. 3.2.5 este susceptibil de numeroase interpretări, 
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prin umare, cel din urmă articol nu aduce nimic nou în determinarea precisă a semnificației 
conceptului de bună-credință.  

Conform art. 3.2.2, o parte poate invoca nulitatea contractului pentru eroare dacă, la momentul 
încheierii contractului, eroarea era de o asemenea importanță încât o persoană aflată în aceeași situație 
ar fi încheiat contractul doar în termeni complet diferiți sau nu l-ar fi încheiat deloc, dacă adevărata 
situație de fapt sau de drept ar fi fost cunoscută și dacă cealaltă parte a făcut aceeași eroare, ori s-a 
aflat la originea acelei erori, sau a cunoscut ori ar fi trebuit să cunoască existența erorii, acționând 
astfel împotriva principiilor bunei-credințe în materie comercială, prin lăsarea în eroare a 
cocontractantului.  

Mergând mai departe, art. 4.8 prevede că pentru a determina ceea ce reprezintă o clauză 
asemănătoare, clauză care suplinește lipsa unei prevederi importante pentru conturarea drepturilor și 
obligațiilor părților contractante, asupra căreia acestea nu au convenit, trebuie avută în vedere, printre 
alți factori, și buna-credință. În mod similar, art. 5.1.2 prevede că în determinarea obligațiilor implicite 
trebuie avută în vedere buna-credință. 
 

3. Buna-credință în Principiile Dreptului European al Contractelor din 1999 
 
Referitor la buna-credință în Principiile Dreptului European al Contractelor, trebuie precizat că 

este urmată linia impusă de Principiile UNIDROIT. Astfel, art. 1.201 dispune că fiecare parte 
contractantă trebuie să acționeze conform bunei-credințe și loialității comerciale. Părțile nu pot 
exclude sau limita această obligație. Trebuie remarcat că, Principiile Dreptului European al 
Contractelor nu includ același nivel de detaliere, pe care îl conține art. 1.7 din Principiile UNIDROIT. 
Explicația rezidă în faptul că, Principiile Dreptului European al Contractelor nu sunt aplicabile 
exclusiv relațiilor comerciale. Asemenea Principiilor UNIDROIT, Principiile Dreptului European al 
Contractelor indică obligativitatea respectării bunei-credințe de către părțile contractante. 

În contrast cu art. 7 alin. 1 din Convenție, art. 1.201 din Principiile Dreptului European al 
Contractelor, impune părților contractante să își exercite drepturile și să își îndeplinească obligațiile în 
acord cu buna-credință. Confom art. 1.201 buna-credință nu este doar un principiu general, ci aceasta 
trebuie respectată pe parcursul formării și executării contractului. Convenția nu conține nicio 
prevedere care să impună părților contractante un maxim de bună-credință, sau măcar să se refere la 
incidența bunei-credințe asupra drepturilor și obligațiilor ce derivă din contract. 

Spre deosebire de Convenția de la Viena, dar în acord cu dispozițiile Principiilor UNIDROIT, 
Principiile Dreptului European al Contractelor prevăd norme stricte în materia negocierilor 
precontractuale. Astfel, art. 2.301 alin. 2 dispune că o parte contractantă, care negociează sau întrerupe 
negocierile contrar bunei-credințe, răspunde pentru pierderile cauzate celeilalte părți. Alin. 3 al 
aceluiași articol prevede că, este contrară bunei-credințe conduita acelei părți care începe sau continuă 
negocierile, atunci când nu intenționează să ajungă la o înțelegere cu cealaltă parte.  

Conceptul de bună-credință se manifestă, în cadrul Principiilor Dreptului European al 
Contractelor, în legătură cu validitatea contractului. Astfel, potrivit art. 4.109, o parte poate invoca 
nulitatea contractului, dacă la momentul încheierii contractului, cealaltă parte avea, în mod 
nejustificat, un avantaj excesiv. În această situație, trebuie avut în vedere faptul că, cealaltă parte a 
profitat în mod neloial de încrederea primei părți, de dezavantajul economic sau nevoile urgente ale 
acesteia, sau aceasta din urmă era neprevăzătoare, lipsită de experiență ori de capacități de negociere. 
Totuși, la cererea părții care poate invoca nulitatea, instanța de judecată poate adapta contractul pentru 
a îl pune în acord cu standardele bunei-credințe. Trebuie remarcat că astfel de prevederi nu sunt 
întâlnite în Convenția de la Viena, din moment ce validitatea contractului, potrivit art. 4, reprezintă o 
problemă ce excede domeniului de aplicare a acesteia. 
 

Concluzii 
 

În comerțul internațional, buna-credință se conturează ca un concept ce îmbină, indisolubil, 
atât aspecte din sistemele de drept civil, dar și din common law. Nu este necesară o definiție riguroasă 
a conceptului de bună-credință. Pur și simplu, prin aplicarea acestui concept, părțile contractante ar 
trebui să înțeleagă că menirea lor este de a coopera, cu scopul eficientizării contractelor de vânzare 
internațională. Realitatea juridică, însă, ne poartă spre un alt registru. Nici măcar Convenția Națiunilor 
Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, din 1980, nu umple acel vacuum creat 
de percepția diferită a bunei-credințe în common law, respectiv în sistemele de drept civil. Totuși, 
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scopul Convenției l-a reprezentat adoptarea de reguli uniforme, aplicabile contractelor de vânzare 
internaţională de mărfuri şi compatibile cu diferitele sisteme sociale, economice şi juridice, care să 
contribuie la eliminarea obstacolelor juridice în schimburile internaţionale şi la favorizarea dezvoltării 
comerţului internaţional. Însă, uniformitatea nu înseamnă în mod automat instituirea unor norme 
unitare. Uniformitatea este un obiectiv greu de atins, în special în situaţia în care o convenţie este în 
vigoare în diferite ţări, care cu siguranţă au un mediu social, economic şi cultural, complet diferit, şi 
cel mai semnificativ, au un sistem juridic diferit. 

Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri din 1980, 
nu rezolvă toate acele polarități create în jurul conceptului de bună-credință și nu oferă o soluție de 
compromis. Dacă privim istoricul legislativ al Convenției, vom fi tentați să înclinăm în a crede că, prin 
dispozițiile sale, Convenția aduce un plus de certitudine în aplicarea uniformă a conceptului de bună-
credință. Analizând în mod strict textele Convenției, singurul articol care se referă în mod expres la 
buna-credință este art. 7 alin. 1 partea a treia. Textul citat vizează interpretarea cu bună-credință a 
Convenției, iar nu aplicarea bunei-credințe în negocierea, încheierea și executarea contractelor de 
vânzare internațională de mărfuri. Relaționări cu principiul bunei-credințe găsim într-o serie de 
articole din Convenție, dar toate acestea au legătură indirectă cu buna-credință. 

În Convenția de la Viena, buna-credință nu constituie niciun principiu general, și nicio 
obligație generală, fiind mai mult o obligație specifică. Dacă ar fi să tratăm buna-credință ca fiind o 
obligație generală, aceasta ar semnifica că li se impune părților contractante o obligație pozitivă, ce 
trebuie respectată în derularea contractului. Nu este prevăzută de Convenție nicio sancțiune în cazul 
încălcării bunei-credințe. Dacă o parte contractantă nu acționează cu bună-credință, dar, totuși, nu 
săvârșește o contravenție esențială la contract, Convenția, prin art. 7 alin. 1, nu permite instanțelor să 
elaboreze remedii sau sancțiuni la situația dată. Nu pretindem a se crea o întreagă teorie a răspunderii 
în cazul încălcării bunei-credințe, dar, cel puțin, stabilirea unor norme de conduită, cu sancțiunile 
aferente, ar așeza lucrurile într-o matrice mult mai favorabilă derulării în siguranță și cu eficiență a 
contractului de vânzare internațională. 

Cu toate acestea, buna-credință este, până la urmă, o stare de spirit, și, în consecință, rezultate 
palpabile nu pot fi identificate. Aplicarea conceptului de bună-credință necesită o abordare holistică. În 
mod abstract, buna-credință nu va putea fi niciodată pe deplin conturată. Depinde de interpretarea dată 
conceptului de bună-credință, și deopotrivă de aplicarea acestuia de către instanțele judecătorești ori 
arbitrale, ca buna-credință să rezoneze în mod pozitiv în relațiile contractuale. 

Consacrarea pe plan juridic a principiului bunei-credințe, a obligației de bună-credință în 
relațiile contractuale, și a sancțiunilor incidente în cazul încălcării unei asemenea obligații, va 
eficientiza relațiile contractuale și, mai ales, va garanta securitatea oricărei relații de afaceri. 
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