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OСВРТ НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВУ СА О БРА ЗНО СТИ  
И ГА РАН ЦИ ЈЕ У МА ЂАР СКОМ ПРА ВУ –  

При мер тран спо зи ци је Ди рек ти ве 1999/44/ЕЗ  
у оп шта пра ви ла уго вор ног пра ва*

Сажетак: Мaђарска је Ди рек ти ву 1999/44/ЕЗ о од ре ђе ним аспек ти ма 
про да је ро бе ши ро ке по тро шње и пра те ћим га ран ци ја ма тран спо но ва ла у 
до ма ће пра во из ме на ма Гра ђан ског за ко ни ка из 1959. го ди не, усво је них 2002. 
го ди не, уме сто ин кор по ри са њем пра ви ла Ди рек ти ве у За кон о за шти ти 
по тро ша ча из 1997. го ди не. Та кав при ступ по ка зао је број не пред но сти када 
се упо ре ди са пра вом Ср би је. Код нас је, на и ме, За кон о за шти ти по тро ша ча 
из 2010. го ди не уре дио са о бра зност и га ран ци ју, што ну жно на ме ће по тре-
бу раз гра ни че ња до ме на применe ових ин сти ту та, с јед не, и од го вор но сти 
за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ње и га ран ци је за ис прав но функ ци о ни са ње 
про да те ства ри из За ко на о обли га ци о ним од но си ма, с дру ге стра не. Тран спо-
но ва њем Ди рек ти ве у оп шта пра ви ла уго вор ног пра ва у ма ђар ском Гра ђан-
ском за ко ни ку из 1959. го ди не је дин стве но су уре ђе не од го вор ност за ма те-
ри јал не не до стат ке и гаранцијa. Ова пра ви ла ва же за све уго во ре, при че му 
је број од ре да ба ко је се при ме њу ју са мо у по тро шач ком кон тек сту ре ла-
тив но ма ли. 

Осим то га, ма ђар ско пра во мо же да по слу жи као при мер прав ног си-
сте ма у ко јем ускла ђе но функ ци о ни шу уго вор на и за кон ска га ран ци ја. Уго-
вор на га ран ци ја, као и од го вор ност за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња 
(са о бра зност), је дин стве но је уре ђе на у За ко ни ку ка ко за по тро шач ке уго-
во ре, та ко и за оне ко ји то ни су. Осим ње, по сто ји не ко ли ко слу ча је ва оба-
ве зне (за кон ске) га ран ци је уста но вље них уред ба ма Вла де. При том је до мен 
при ме не обе вр сте га ран ци је ја сно од ре ђен. Не ја сна прав на при ро да и до мен 

* Чла нак је на стао као ре зул тат ра да на на уч но и стра жи вач ком про јек ту Прав ног фа кул-
те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду под на зи вом Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви.
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при ме не га ран ци је из За ко на о обли га ци о ним од но си ма Ср би је по усва ја њу 
За ко на о за шти ти по тро ша ча из 2010. го ди не, ко ји уво ди уго вор ну га ран ци ју 
у по тро шач ком кон тек сту, та ко ђе је јед на од не га тив них по сле ди ца тран спо-
но ва ња Ди рек ти ве 1999/44/ЕЗ у по се бан за кон о за шти ти по тро ша ча, а не 
у оп шта пра ви ла уго вор ног пра ва. 

Овај при ступ је за др жао и но ви ма ђар ски Гра ђан ски за ко ник из 2013. 
го ди не: од го вор ност за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња (са о бра зност) 
и га ран ци ја оста ју уре ђе не у окви ру оп штих пра ви ла уго вор ног пра ва. За др-
жан је си стем оба ве зних га ран ци ја уста но вље них уред ба ма Вла де. Зна чај ну 
но ви ну пред ста вља уво ђе ње не по сред не од го вор но сти про из во ђа ча за не са-
о бра зност ро бе у до ма ће пра во. У пи та њу је ин сти тут ко ји се по ми ње у Ди-
рек ти ви 1999/44/ЕЗ, али је др жа ва ма чла ни ца ма оста вље на сло бо да да ли ће 
га уве сти, од но сно за др жа ти у сво јим пра ви ма. Ма ђар ска је ис ко ри сти ла 
ову мо гућ ност и уре ди ла не по сред ну од го вор ност про из во ђа ча за не са о бра-
зност, до ду ше ви ше од де сет го ди на по тран спо но ва њу Ди рек ти ве. И овај 
ин сти тут је уре ђен у окви ру оп штих пра ви ла уго вор ног пра ва, при че му се 
при ме њу је са мо у по тро шач ком кон тек сту. 

Кључнеречи:са о бра зност, од го вор ност за ма те ри јал не не до стат ке 
ис пу ње ња, уго вор на га ран ци ја, за кон ска га ран ци ја, не по сред на од го вор ност 
про из во ђа ча за не са о бра зност.

1. ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК ИЗ 1959. ГО ДИ НЕ ПРЕ  
ТРАН СПО НО ВА ЊА ДИ РЕК ТИ ВЕ 1999/44/ЕЗ

Пр ви гра ђан ски за ко ник Ма ђар ске усво јен је 1959. го ди не, у дру штве ним 
окол но сти ма и вре ме ну ко ји уоп ште ни су по го до ва ли раз во ју по тро шач ког 
пра ва. У то вре ме је ди но је За кон о уну тра шњој тр го ви ни са др жа вао спо ра-
дич не од ред бе о за шти ти по тро ша ча. У тзв. „еко но ми ји оску ди це“, у ко јој се 
на ла зи ла при вре да Ма ђар ске пре про ме не са др жав но-план ске на тр жи шну 
еко но ми ју кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка, ни во прав не за шти те 
по тро ша ча и тзв. по тро шач ка свест би ли су на вр ло ни ском ни воу.1 

На кон за кљу че ња уго во ра о при дру жи ва њу Европ ској за јед ни ци 1994. 
го ди не, ин тен зи ви ра ју се ра до ви на хар мо ни за ци ји до ма ћег пра ва са за јед-
нич ком прав ном те ко ви ном, што је об у хва та ло и по тре бу тран спо но ва ња 
ди рек ти ва из обла сти прав не за шти те по тро ша ча. Пр ви зна ча јан ре зул тат 

1 Éva Nagy, A vevő-fogyasztó tradicionális jo gai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén [Тра-
диционална пра ва куп ца-по тро ша ча у слу ча ју из вр ше ња са не до стат ком уго во ра о про да ји 
по крет не ствари], док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Се ге ди ну, 2014, 278.
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тих на по ра пред ста вља усва ја ње За ко на о за шти ти по тро ша ча 1997. го ди не2, 
али је он са др жа вао са мо ма ли број од ре да ба по све ће них гра ђан ско прав ној 
за шти ти по тро ша ча. 

У том прав ном ам би јен ту je по чет ком ми ле ни ја тре ба ло у ма ђар ско 
пра во тран спо но ва ти Ди рек ти ву 1999/44/ЕЗ о од ре ђе ним аспек ти ма про да-
је ро бе ши ро ке по тро шње и пра те ћим га ран ци ја ма.3 Док три на је ис ти ца ла 
да у овом про це су не тре ба оче ки ва ти ни ка кав „ко пер ни кан ски обрт“, има-
ју ћи у ви ду да Гра ђан ски за ко ник из 1959. го ди не рас по ла же са свим аде кват-
ном ре гу ла ти вом о од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња и 
га ран ци ји за уред но из вр ше ње уго во ра.4 

У по гле ду на чи на ка ко је тре ба ло оства ри ти ускла ђи ва ње до ма ћег пра-
ва са Ди рек ти вом 1999/44/ЕЗ, раз мо тре не су две мо гућ но сти. Јед на је би ла да 
се устро је спе ци јал на пра ви ла о по тро шач кој ку по про да ји, ко ја би се уне ла 
у За кон о за шти ти по тро ша ча или у сам Гра ђан ски за ко ник, као по себ на 
вр ста ку по про да је. Ис ти ца но је у док три ни да би ова кав ме тод имао ту при-
вид ну пред ност што не би ре ме тио по сто је ћи си стем оп штих пра ви ла уго-
вор ног пра ва. Ме ђу тим, он би имао тај не до ста так што би се ну жно на мет-
ну ла пи та ња ту ма че ња и раз гра ни че ња од оп штих пра ви ла уго вор ног пра ва, 
уко ли ко би се но ва пра ви ла по тро шач ке ку по про да је, као за себ на це ли на, 
уне ла у Гра ђан ски за ко ник. Ни је се чи ни ла срећ ни јом ни ал тер на ти ва да се 
ова по себ на пра ви ла уне су у За кон о за шти ти по тро ша ча, јер би се он да у 
том за ко ну ис пре пли та ле нор ме јав но и при ват но прав не при ро де, при че му 
би и у овом слу ча ју на стао про блем утвр ђи ва ња до ме на при ме не два раз ли-
чи та ску па пра ви ла о од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња и 
га ран ци ји. Дру га мо гућ ност је би ла тзв. си стем ска ин те гра ци ја пра ви ла 
по тро шач ке ку по про да је у Гра ђан ски за ко ник, та ко што би се по је ди на оп-
шта пра ви ла уго вор ног пра ви ла та ко из ме ни ла да об у хва те и по себ но сти 
по тро шач ке ку по про да је.5 Она је на кра ју до би ла ве ћин ску по др шку струч не 
и на уч не јав но сти, те је за ко но да вац 2002. го ди не из ме нио од ред бе Гра ђан ског 
за ко ни ка из 1959. го ди не.6 Из ме не су сту пи ле на сна гу 1. ју ла 2003. го ди не 

2 За кон бр. CLV. о за шти ти по тро ша ча [1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről].
3 Di rec ti ve 1999/44/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 25 May 1999 on 

cer tain aspects of the sa le of con su mer go ods and as so ci a ted gu a ran te es
4 La jos Vékás, „A fogyasztói adásvételről szóló EK-irányelv és átültetése a magyar polgári 

jog ba” [Дирек тива ЕЗ о по тро шач кој ку по про да ји и ње но тран спо но ва ње у гра ђан ско пра во 
Мађарске], Маgyar Jog, бр. 2000/11., стр. 646-660, на стр. 647.

5 Vékás 2000, 650.
6 За кон бр. XXXVI. из 2002. го ди не о из ме на ма и до пу на ма IV За ко на из 1959. го ди не 

о Гра ђан ском за ко ни ку Ре пу бли ке Ма ђар ске, као и дру гих за ко на ра ди хар мо ни за ци је са 
ко му ни тар ним пра вом у обла сти за шти те по тро ша ча [2002. évi XXXVI. Törvény a Magyar 
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, va la mint egyes törvények 
fogyasztóvéde lem mel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról].
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ко је су, осим оних ко је је на ме та ла по тре ба тран спо но ва ња Ди рек ти ве 1999/ 
44/ЕЗ у ма ђар ско пра во, до ти ца ле и дру гих пи та ња у ма те ри ји при ват но-
прав не за шти те по тро ша ча. Та ко, но ве ли ра не су од ред бе о га ран ци ји, као 
јед ног од сред ста ва обез бе ђе ња уред ног из вр ше ња уго во ра7, пра ви ла о извр-
ше њу уго во ра8, оп шта пра ви ла о за те зној ка ма ти9 и по себ на ко ја се од но се 
на оба ве зу пла ћа ње за те зне ка ма ту из ме ђу при вред них ор га ни за ци ја10, пра-
ви ла о по сле ди ца ма не из вр ше ња, тј. по вре ди уго во ра11, од но сно уне та је 
де фи ни ци ја по тро ша ча и по тро шач ког уго во ра у Гра ђан ски за ко ник.12 Осим 
то га, овим за ко ном из ме њен је За кон о за шти ти по тро ша ча из 1997. го ди не, 
За кон о од го вор но сти про из во ђа ча ства ри са не до стат ком из 1993. го ди не, 
као и За кон о де лат но сти при вред ног огла ша ва ња из 1997. го ди не.

2. ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК ИЗ 1959. ГО ДИ НЕ ПО СЛЕ  
ТРАН СПО НО ВА ЊА ДИ РЕК ТИ ВЕ 1999/44/ЕЗ

2.1. Од го вор ност за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња 

Из ме на ма Гра ђан ског за ко ни ка из 1959. го ди не, усво је них 2002. го ди не, 
ре ви ди ра на су оп шта пра ви ла уго вор ног пра ва, пре све га у ве зи са од го вор-
но шћу за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња и уго вор них га ран ци ја. Ин те-
гра ци ја пра ви ла Ди рек ти ве 1999/44/ЕЗ у оп шта пра ви ла уго вор ног пра ва је 
у тој ме ри глат ко оства ре на да се по сти гла чак и тер ми но ло шка ујед на че ност. 
У За ко ни ку се го во ри са мо о од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње-
ња, ка ко у по тро шач ком кон тек сту, та ко и ван ње га. Са о бра зност (con for mity) 
из Ди рек ти ве ни тер ми но ло шки ни је на шла сво је ме сто у За ко ни ку. 

Ме ђу оп штим пра ви ли ма о ма те ри јал ним не до ста ци ма ис пу ње ња (је дан 
од мо гу ћих на чи на по вре де уго во ра) За ко ник про пи су је да се у дво стра ном 
уго во ру ис пу ње ње оба ве зе ду жни ка13 сма тра ман љи вим, ако пре да та ствар 
у вре ме ис пу ње ња не ма свој ства утвр ђе на про пи сом или уго во ром.14 Уко-
ли ко је по ве ри лац у вре ме за кљу че ња уго во ра знао за не до ста так или му он 
ни је мо гао оста ти не по знат, ду жник се осло ба ђа од го вор но сти.15 Не до стат ком 

7 МГЗ-1959 (2003), 248.§.
8 МГЗ-1959 (2003), 277-278.§.
9 МГЗ-1959 (2003), 301.§.
10 МГЗ-1959 (2003), 301А§.
11 МГЗ-1959 (2003), 305-311.§.
12 МГЗ-1959 (2003), 685.§. т. a), d) и e).
13 За ко ник ко ри сти тер мин ду жник за стра ну у уго во ру ко ју те ре ти од го вор ност за 

ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња, а тер мин по ве ри лац за дру гу стра ну ко ја сти че зах тев 
за њи хо во от кла ња ње. Из овог раз ло га ће и у овом ра ду ови тер ми ни би ти у упо тре би.

14 МГЗ-1959 (2003), 305.§ ст. (1).
15 МГЗ-1959 (2003), 305А§ ст. (1).
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у ис пу ње њу сма тра се и не струч на ин ста ла ци ја ства ри, ако је она би ла оба-
ве за про дав ца или ли ца ко је по сту па по ње го вим на ло зи ма, као и не струч на 
ин ста ла ци ја од стра не куп ца, ако је она по сле ди ца не до стат ка у упут ству. 
За ко ник из ри чи то про пи су је да је ни шта ва уго вор на од ред ба ко јом се на 
ште ту по тро ша ча од сту па од од ре да ба о по сле ди ца ма ма те ри јал ног не до-
стат ка ис пу ње ња.16 Из ово га про из ла зи да су од ред бе о од го вор но сти за ма-
те ри јал не не до стат ке ван по тро шач ког кон тек ста дис по зи ти ве при ро де, док 
су у од но су из ме ђу по тро ша ча и про дав ца/тр гов ца јед но стра но ко гент не 
(ме шо ви те, дис по зи тив но-ко гент не).17 

У слу ча ју по тро шач ког уго во ра, све док се не до ка же су прот но, тре ба 
прет по ста ви ти да је не до ста так по сто јао у тре нут ку из вр ше ња уго во ра, уко-
ли ко се по ја ви у ро ку од шест ме се ци од да на ис пу ње ња, осим ако је ова прет-
по став ка не спо ји ва са при ро дом не до стат ка или са ме ства ри.18 

Пра ва по ве ри о ца у слу ча ју ма те ри јал ног не до стат ка ис пу ње ња је дин-
стве но су уре ђе на за све уго во ре, ка ко за оне ко ји на ста ју у по тро шач ком кон-
тек сту, та ко и за оне ван ње га. По ве ри лац мо же да зах те ва от кла ња ње не са-
о бра зно сти оправ ком или за ме ном ства ри.19 Уко ли ко би то би ло не мо гу ће 
или би пред ста вља ло не сра змер не тро шко ве за ду жни ка, или ду жник не по-
ка же спрем ност за от кла ња ње не до стат ка, од но сно ни је га от кло нио у при ме-
ре ном ро ку, по ве ри лац мо же да зах те ва сма ње ње це не или рас кид уго во ра.20 
Осим то га, За ко ник пред ви ђа и пра во по ве ри о ца да не до ста так от кло ни на 
те рет ду жни ка.21 Је ди на од ред ба ко ја се од но си са мо на по тро шач ке уго во-
ре је она ко ја про пи су је да се од на ве де ног ре до сле да у оства ри ва њу пра ва 
мо же од сту пи ти са мо у ко рист по тро ша ча.22 То зна чи да је овај ре до след у 
ван по тро шач ком кон тек сту дис по зи ти ван и стра не мо гу од ње га од сту пи ти, 
док је у по тро шач ком кон тек сту јед но стра но им пе ра ти ван. 

За ко ник про пи су је раз ли чи те ро ко ве оба ве шта ва ња ду жни ка о не до-
стат ку и раз ли чи те ро ко ве у ко ји ма се на ве де на пра ва мо гу оства ри ти, за-
ви сно од то га да ли се у свој ству по ве ри о ца на ла зи по тро шач. 

У уго во ру ко ји се не ква ли фи ку је као по тро шач ки, по ве ри лац је ду жан 
да у нај кра ћем мо гу ћем ро ку по уо ча ва њу не до стат ка оба ве сти ду жни ка.23 

16 МГЗ-1959 (2003), 305.§ ст. (2).
17 О на зи ву прав них нор ми на срп ском је зи ку ко је омо гу ћа ва ју од сту па ње са мо у од-

ре ђе ном прав цу, ре дов но у ко рист сла би је стра не, још увек вла да тер ми но ло шка не у јед на-
че ност. О раз ли чи тим тер ми ни ма ко ји се ко ри сте вид. Вла ди мир В. Во ди не лић, Гра ђан ско 
пра во – Увод у гра ђан ско пра во и Оп шти део гра ђан ског пра ва, Бе о град 2012, стр. 145.

18 МГЗ-1959 (2003), 305А§ ст. (2).
19 МГЗ-1959 (2003), 306.§ ст. (1) т. а).
20 МГЗ-1959 (2003), 306.§ ст. (1) т. b).
21 МГЗ-1959 (2003), 306.§ ст. (3).
22 МГЗ-1959 (2003), 306.§ ст. (5).
23 МГЗ-1959 (2003), 307.§ ст. (1).
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У по тро шач ком уго во ру се оба ве шта ва ње сма тра бла го вре ме ним уко ли ко 
је учи ње но у ро ку од два ме се ца од уо ча ва ња не до стат ка.24 Од сту па ње од 
овог пра ви ла сма тра се ни шта вим.25 

По ве ри лац мо же оства ри ти сво ја пра ва по осно ву ма те ри јал ног не до статка 
у за стар ном ро ку од шест ме се ци од да на ис пу ње ња оба ве зе.26 У по тро шач ком 
уго во ру је овај рок две го ди не и ни шта ва је од ред ба уго во ра ко јом се пред ви ђа 
кра ћи рок. У по тро шач ком уго во ру стра не мо гу уго во ри ти и кра ћи рок у слу-
ча ју да је пред мет уго во ра ко ри шће на ствар, али нe кра ћи од јед не го ди не.27 

Уко ли ко је про пи сом или тех нич ким стан дар дом пред ви ђен рок употребe 
про из во да кра ћи од шест ме се ци, од но сно две го ди не у по тро шач ком уго-
во ру, на ве де ни ро ко ви за оства ри ва ње пра ва се скра ћу ју на рок упо тре бе.28 
Ако је пред мет уго во ра жи во ти ња, рок је 60 да на.29

На ве де ни за стар ни ро ко ви се ра чу на ју у окви ру пре клу зив ног ро ка од 
го ди ну да на од да на ис пу ње ња, од но сно у ро ку од три го ди не ако се ра ди о 
ства ри на ме ње ној трај ној упо тре би (на при мер, ау то мо би ли), у слу ча ју да 
по ве ри лац из оправ да них раз ло га ни је мо гао да оства ри сво ја пра ва по осно ву 
ма те ри јал ног не до стат ка, по себ но ако не до ста так због ње го ве или при ро де 
са ме ства ри ко ја је пред мет уго во ра ни је мо гао да уо чи у на ве де ним за стар-
ним ро ко ви ма. Ако је про пи сом од ре ђен ми ни мал ни рок упо тре бе у тра ја њу 
ду жем од три го ди не, пре клу зив ни рок тра је исто то ли ко.30 Ова пра ви ла су 
дис по зи тив на, осим у слу ча ју по тро шач ке ку по про да је у ве зи са ко јом За-
ко  ник про пи су је да је ни шта ва уго вор на од ред ба ко јом се пред ви ђа кра ћи 
рок од три го ди не у слу ча ју ства ри на ме ње ној трај ној упо тре би.31

Ва жна је од ред ба За ко ни ка ко ја из ри чи то про пи су је да се пра ва по 
осно ву ма те ри јал ног не до стат ка ис пу ње ња мо гу оства ри ти и по про те ку 
на ве де них ро ко ва у ви ду при го во ра про тив зах те ва за оства ри ва њем по тра-
жи ва ња дру ге стра не.32 

2.2. Га ран ци ја за уред но из вр ше ње уго во ра

Слич но са о бра зно сти, од но сно од го вор но сти за фи зич ке не до стат ке 
ис пу ње ња, по из ме на ма Гра ђан ског за ко ни ка из 1959. го ди не, усво је них 2002. 
го ди не, и га ран ци ја је, као вид сред ства обез бе ђе ња по тра жи ва ња, је дин-

24 МГЗ-1959 (2003), 307.§ ст. (2).
25 МГЗ-1959 (2003), 307.§ ст. (3).
26 МГЗ-1959 (2003), 308.§ ст. (1).
27 МГЗ-1959 (2003), 308.§ ст. (4). 
28 МГЗ-1959 (2003), 308.§ ст. (1).
29 МГЗ-1959 (2003), 308.§ ст. (2).
30 МГЗ-1959 (2003), 308А§ ст. (1).
31 МГЗ-1959 (2003), 308А§ ст. (2).
32 МГЗ-1959 (2003), 308C§.
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стве но уре ђе на пра ви ли ма оп штег уго вор ног пра ва. У овом слу ча ју је још 
ви ше до шла до из ра жа ја ин тен ци ја за ко но дав ца да се уме сто за др жа ва ња 
ста рих пра ви ла и тран спо но ва ња но вих пра ви ла из Ди рек ти ве 1999/44/ЕЗ, 
оп шта пра ви ла по диг ну на тај ни во да од го ва ра ју стан дар ду Ди рек ти ве. На 
то ука зу је и то да је до мен при ме не са мо јед не од од ре да ба о га ран ци ји огра-
ни чен на по тро шач ке уго во ре. 

Гра ђан ски за ко ник из 1959. го ди не пред ви ђа да стра на ко ја је по осно ву 
уго во ра или про пи са ду жна да га ран ту је из вр ше ње уго во ра без не до стат ка, 
за вре ме тра ја ња га ран ци је осло ба ђа се од го вор но сти са мо ако до ка же да је 
не до ста так на стао по сле из вр ше ња уго во ра. Га ран ци ја не ути че на пра ва 
по ве ри о ца ко ја има на осно ву за ко на.33 Пре ма то ме, од ред бе За ко ни ка о га ран-
ци ји од но се се ка ко на ону ко ја на ста је на осно ву уго во ра (уго вор на га ран-
ци ја), та ко и на ону ко ја на ста је на осно ву про пи са (за кон ска га ран ци ја). Обим 
од го вор но сти из да ва о ца га ран ци је од ре ђу је се на осно ву уго во ра или про пи-
са ко ји ма се за сни ва, као и на осно ву са др жи не огла ша ва ња ко је је из да ва лац 
га ран ци је об ја вио.34 У окви ру га рант ног ро ка по ве ри лац би ло ка да мо же да 
ис так не ду жни ку по сто ја ње не до стат ка у ис пу ње њу.35 За ко ник про пи су је 
сход ну при ме ну пра ви ла о оства ри ва њу пра ва по осно ву ма те ри јал ног не-
до стат ка ис пу ње ња на оства ри ва ње пра ва по осно ву га ран ци је.36

За ко ник по себ но уре ђу је са др жи ну из ја ве о га ран ци ји у ве зи са по тро-
шач ким уго во ром. Она мо ра да са др жи име и адре су из да ва о ца га ран ци је, 
са др жи ну га ран ци је, вре мен ски пе ри од и те ри то ри ју на ко ју се од но си, као 
и на чин оства ри ва ња пра ва по осно ву га ран ци је. Осим то га га ран ци ја мо ра 
да са др жи из ја ву о то ме да она не ути че на пра ва по тро ша ча ко ја има по осно-
ву за ко на. На зах тев по тро ша ча, из ја ва о га ран ци ји мо ра се са чи ни ти у пи-
са ном об ли ку или на дру гом трај ном ме ди ју, те му ста ви ти на рас по ла га ње. 
За ко ник оста вља мо гућ ност да се у слу ча ју оба ве зне га ран ци је про пи сом 
од ре де до дат ни еле мен ти ко је мо ра да са др жи из ја ва о га ран ци ји. На по слет-
ку, За ко ник из ри чи то про пи су је да по вре да на ве де них пра ви ла о из ја ви о 
га ран ци ји не ути че на пу но ва жност оба ве зе ње ног из да ва о ца.37

2.3. По себ на за кон ска га ран ци ја за трај на по тро шна до бра

Ма ђар ска је устро ји ла и не ко ли ко оба ве зних (за кон ских) ре жи ма га ран-
ци је. На осно ву овла шће ња из Гра ђан ског за ко ни ка38, оба ве зне га ран ци је 

33 МГЗ-1959 (2003), 248.§ ст. (1).
34 МГЗ-1959 (2003), 248.§ ст. (2).
35 МГЗ-1959 (2003), 248§ ст. (4).
36 МГЗ-1959 (2003), 248§ ст. (5).
37 МГЗ-1959 (2003), 248§ ст. (3).
38 МГЗ-1959 (2003), 248§ ст. (1).



1050

Др Aтилa И. Дудaш, Oсврт на ре гу ла ти ву са о бра зно сти и га ран ци је... (стр. 1043–1064)

уста но вља ва ју се уред ба ма Вла де. Нај зна чај ни ја је оба ве зна га ран ци ја за 
трај на по тро шна до бра39, али по сто ји још и оба ве зна га ран ци ја за стам бе не 
објек те40, као и оба ве зна га ран ци ја за по је ди не услу ге оправ ке и одр жа ва ња41. 
Оне су на ста ле у пе ри о ду по сле из ме на Гра ђан ског за ко ни ка из 1959. го ди не, 
усво је них 2002. го ди не, и уче ста ло се ме ња ју. Нај но ви је из ме не усво је не су 
у ју ну 2020. го ди не42, али ће но ве од ред бе ко је се од но се на га ран ци ју за трај-
на по тро шна до бра сту пи ти на сна гу 1. ја ну а ра 2021. го ди не43. Пре ма то ме, 
си стем оба ве зних га ран ци ја у ма ђар ском пра ву да нас ви ше не ма за сво ју за-
кон ску под ло гу За ко ник из 1959. го ди не, већ но ви из 2013. го ди не. Има ју ћи 
ме ђу тим у ви ду да су они усво је ни у вре ме ва же ња прет ход ног За ко ни ка, са 
из ме на ма из 2002. го ди не, це лис ход но их је при ка за ти у овом де лу ра да који 
је по све ћен ре гу ла ти ви За ко ни ка из 1959. го ди не. 

У при ло гу Уред бе о оба ве зној га ран ци ји за трај на по тро шна до бра дат 
је де та љан спи сак про из во да ко ји се сма тра ју трај ним по тро шним до бри ма, 
те пот па да ју под до мен ње не при ме не. То су углав ном сви тех нич ки про из-
во ди и мо тор на во зи ла, под усло вом да њи хо ва вред ност пре ма шу је из нос 
од 10.000 фо рин ти (око 30 евра). Ис пу ње ње оба ве зе по за кон ској га ран ци ји 
те ре ти про дав ца са ко јим је по тро шач за кљу чио уго вор.44 Уко ли ко је про из-
во ђач до бро вољ ном га ран ци јом обез бе дио по тро ша чу ве ћа пра ва у од но су 
на пра ви ла Уред бе, на по тро ша ча пре ла зе сва пра ва ко ја би про да вац у ре-
гре сном по ступ ку по уго вор ној га ран ци ји мо гао да оства ри од про из во ђа ча.45

Га рант ни рок је по ва же ћем тек сту Уред бе го ди ну да на, при че му је 
до дат но ис так ну то да се он по сво јој при ро ди сма тра пре клу зив ним.46 Од 1. 
ја ну а ра 2021. го ди не јед но го ди шњи рок ће да се при ме њу је са мо на ства ри 
чи ја је вред ност од 10.000 до 100.000 фо рин ти, док ће на ства ри чи ја је вред-

39 Уред ба Вла де бр. 151/2003. (IX. 22.) о оба ве зној га ран ци је за по је ди на трај на по тро-
шна до бра [151/2003. (IX. 22.) Korm. Ren de let az egyes tartós fogyasztási cik ke kre vonatkozó 
kötelező jótállásról].

40 Уред ба Вла де бр. 181/2003. (XI. 5.) о оба ве зној га ран ци ји у ве зи из град њом стам бе них 
не крет ни на [181/2003. (XI. 5.) Korm. ren de let a lakásépítéssel kapcso la tos kötelező jótállásról].

41 Уред ба Вла де бр. 249/2004. (XI II. 27.) о оба ве зној га ран ци ји за по је ди не услу ге оправ ке 
и одр жа ва ња [249/2004. (VI II. 27.) Korm. ren de let az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra 
vonatkozó kötelező jótállásról].

42 Уред ба Вла де бр. 270/2020. (VI. 12.) о из ме на ма Уред бе Вла де бр. 151/2003. (IX. 22.) о 
оба ве зној га ран ци ји за по је ди на трај на по тро шна до бра и Уред бе Вла де бр. 249/2004. (VI II. 
27.) о оба ве зној га ран ци ји за по је ди не услу ге оправ ке и одр жа ва ња [270/2020. (VI. 12.) Korm. 
ren de let az egyes tartós fogyasztási cik ke kre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 
22.) Korm. ren de let, va la mint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező 
jótállásról szóló 249/2004. (VI II. 27.) Korm. ren de let módosításáról]

43 Уред ба 270/2020. (VI. 12.) 1.§ ст. (1).
44 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 9.§ ст. (1). 
45 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 1.§ ст. (4).
46 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 2.§ ст. (1).
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ност пре ко 100.000 фо рин ти, али не ве ћа од 250.000 фо рин ти, рок оба ве зне 
га ран ци је би ти две го ди не, док ће га рант ни рок за ства ри вред ни је од 250.000 
фо рин ти би ти три го ди не.47 

Га рант ни рок по чи ње да те че пре да јом ро бе по тро ша чу, од но сно ње ним 
ста вља њем у функ ци ју, ако то вр ши про да вац или ли це ко је је он ан га жо-
вао.48 Про да вац по тро ша чу из да је га рант ни лист у фор ми ко ја омо гу ћа ва 
до бру чи тљи вост са др жи не га ран ци је до кра ја га рант ног ро ка.49 Уред ба 
про пи су је ми ни мал ну са др жи ну га рант ног ли ста50 и зах те ва да се у ње му 
из ри чи то ис так не да се га ран ци јом не за ди ре у пра ва ко ја по тро шач по осно-
ву за ко на има51 (пра ва по осно ву са о бра зно сти и уго вор не га ран ци је, ако она 
по сто ји).

Пра ва по тро ша ча по осно ву за кон ске га ран ци је огра ни че на су на оправ ку 
или за ме ну про из во да. Уред ба про пи су је да по тро шач зах тев за оправ ку мо же 
да оства ри не по сред но и од сер ви сне слу жбе ко ја је озна че на у га рант ном 
ли сту.52 При ли ком оправ ке мо гу се ко ри сти ти са мо но ви ре зер вни де ло ви.53 
Ро ба ко ја се угра ђу је, од но сно ко ја је те жа од 10 кг или је не по доб на да се 
пре во зи у јав ном са о бра ћа ју као руч ни пр тљаг, осим во зи ла, мо ра се опра-
ви ти на ме сту где је она ста вље на у функ ци ју.54 Уко ли ко се оправ ка не мо же 
оства ри ти на ли цу ме ста, про да вац или овла шће ни сер ви сер, уко ли ко је зах-
тев за от кла ња ње не са о бра зно сти по тро шач под нео ди рект но овла шће ном 
сер ви се ру, ду жан је да ор га ни зу је де мон ти ра ње, од во же ње, а по по прав ци 
до во же ње и мон ти ра ње про из во да.55 Овим се на сто ја ло ста ти на пут прак си 
про да ва ца, од но сно овла шће них сер ви се ра да от кла ња ње не са о бра зно сти 
усло вља ва ју ти ме да по тро шач вра ти про из вод.

Нај зна чај ни је су од ред бе Уред бе ко је се од но се на по себ но пра во по-
тро ша ча да тра жи за ме ну про из во да у слу ча ју ако се не са о бра зност по ја ви 
у ро ку од три рад на да на од да на ку по ви не, од но сно ста вља ња про из во да у 
функ ци ју. У овом слу ча ју је про да вац ду жан да од мах за ме ни про из вод, и 
не при сту па се ње го вој оправ ци, под усло вом да не до ста так са о бра зно сти 
оне мо гу ћа ва ње го ву на мен ску упо тре бу. По себ но ис ти че Уред ба да се ис-
пу ње ње ове оба ве зе про дав ца не при ме њу ју на прет ход но већ спо ме ну те 
од ред бе Гра ђан ског за ко ни ка, по ко ји ма про да вац мо же да од би је да за ме ни 

47 Уред ба 270/2020. (VI. 12.) 1.§ ст. (1).
48 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 2.§ ст. (2).
49 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 3.§ ст. (1).
50 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 3.§ ст. (3).
51 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 3.§ ст. (4).
52 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 5.§ ст. (1).
53 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 5.§ ст. (2).
54 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 6.§ ст. (1).
55 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 6.§ ст. (2).
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про из вод уко ли ко ако би за ме на пред ста вља ла не сра змер не тро шко ве.56 
Оба ве за про дав ца да за ме ни про из вод у ро ку од три да на од да на пре ла ска 
ри зи ка на по тро ша ча је, да кле, без у слов на, јер не за ви си од то га да ли је 
про из вод мо гу ће опра ви ти. 

У суд ској и управ ној прак си се као спор но по ја ви ло пи та ње да ли про-
да вац има пра во да ис пи та да ли се не до ста так мо же при пи са ти у кри ви цу 
по тро ша ча (на при мер не пра вил но ру ко ва ње од стра не по тро ша ча) и у том 
слу ча ју да ли мо же да од би је зах тев за за ме ном про из во да.57 Вр хов ни суд 
Ма ђар ске (Ку ри ја) је у јед ној од лу ци из 2016. го ди не по твр дио по овом пи та-
њу јед но о бра зну прак су тр жи шне ин спек ци је и су до ва, пре ма ко јој про да вац 
не ма пра во да ис пи та раз лог не до стат ка, ако је по тро шач зах тев из ја вио у 
ро ку од три да на од да на пре ла ска ри зи ка на ње га, већ мо ра да за ме ни про-
из вод, ако утвр ди да не до ста так оне мо гу ћа ва ње го ву на мен ску упо тре бу. 
Уко ли ко се утвр ди да се раз лог не до стат ка мо же при пи са ти у кри ви цу по тро-
ша ча, тј. да про из вод у тре нут ку пре ла за ри зи ка ни је био ман љив, про да вац 
мо же да зах те ва од по тро ша ча на кна ду ште те пре ма оп штим пра ви ли ма 
гра ђан ско прав не од го вор но сти.58 

3. НО ВИ ГРА ЂАН СКИ ЗА КО НИК ИЗ 2013. ГО ДИ НЕ 

На но вом гра ђан ском за ко ни ку Ма ђар ске ра ди ло се ду го и пре да но, 
по чев од 1999. го ди не. По сле 14 го ди на ра да на ње му, ко ји су обе ле жа ва ли 
тур бу лент ни ји пе ри о ди59, ко нач но је усво јен 2013. го ди не и сту пио на сна гу 

56 Уред ба 151/2003. (IX. 22.) 7.§.
57 Вид. де таљ ни је An tal Hámori, „A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézésének  

szabályozása és gyakor la ta” [Регулатива и прак са ре ша ва ња зах те ва по тро ша ча по осно ву 
са о бра зно сти и гаранције], Magyar Jog, бр. 2019/4., стр. 212-219.; An tal Hámori, „A fogyasztó 
szavatossági és jótállási igénye” [Захтев по тро ша ча по осно ву са о бра зно сти и гаранције], 
Gazdaság és jog, бр. 2017/12., стр. 21-23.

58 Од лу ка Вр хов ног су да Ма ђар ске (Ку ри је) бр. Kfv.II.37.507/2015/3.
59 Вла да је на и ме 2007. го ди не уки ну ла ман дат до та да шње ко ми си је за из ра ду на цр та 

Гра ђан ског за ко ни ка и за да так на при пре ма њу ко нач ног на цр та по ве ри ла струч ном ти му 
Ми ни стар ства прав де, чи ји је ко на чан за кон ски пред лог На род на скуп шти на усво ји ла 2009. 
го ди не. Ме ђу тим, та да шњи пред сед ник ре пу бли ке од био је да га про гла си. Не оба зрив ши 
се на су спен зив ни ве то пред сед ни ка ре пу бли ке, скуп штин ска ве ћи на је 2010. го ди не по но-
во усво ји ла За ко ник, чи је сту па ње на сна гу пред сед ник ре пу бли ке ви ше ни је мо гао да 
спре чи. У ме ђу вре ме ну је про фе сор Ве каш Ла још, пред сед ник прет ход не ко ми си је, при ре-
дио за се бан текст на цр та гра ђан ског за ко ни ка ко ји је 2008. го ди не об ја вио. Вид. Szakértői 
Ja va slat az új Polgári Törvénykönyv ter ve zetéhez  [Стручни пред лог за на црт но вог Гра ђан ског 
законика], уред ник: La jos Vékás, Com plex – Wol ters Klu wer, Bu da pest, 2008. Јед на од пр вих 
за ко но дав них ме ра но ве скуп штин ске ве ћи не по сле из бо ра 2010. го ди не би ло је уки да ње 
„пр вог“ но вог Гра ђан ског за ко ни ка и по нов но по ве ра ва ње из ра де на цр та за ко ни ка прет ход-
ној ко ми си ји. Она је са чи ни ла ко на чан на црт ко ји је 2013. го ди не усво јен као „дру ги“ но ви 
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15. мар та 2014. го ди не. То ком ра да на на цр ти ма ис ти ца но је у док три ни да 
се у но вом гра ђан ском за ко ни ку не ће су штин ски ме ња ти пра ви ла о од го вор-
но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња, устро је на у ста ром за ко ни ку, 
из ме на ма од 2002. го ди не.60 Из овог раз ло га но ви Гра ђан ски за ко ник је у 
су шти ни за др жао пра ви ла о је дин стве ној ре гу ла ти ви од го вор но сти за не до-
стат ке ис пу ње ња и га ран ци ји за из вр ше ње уго во ра, ко ја об у хва та по тро шач ке 
уго во ре и оне ко ји се не мо гу ква ли фи ко ва ти као та кви. Са мо су по је ди на пра-
ви ла ових ин сти ту та ме ња на, али је опре де ље ње да се је дин стве но уре де у 
Гра ђан ском за ко ни ку оста ло не про ме ње но. Нај зна чај ни ју но ви ну, ме ђу тим, 
пред ста вља уста но вља ва ње не по сред не од го вор но сти про из во ђа ча за ма те-
ри јал ни не до ста так про из во да.

3.1. Од го вор ност за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња

У ве зи са од го вор но шћу за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња уго во ра, 
но ви Гра ђан ски за ко ник у пре те жном де лу пре у зи ма ре гу ла ти ву из За ко ни ка 
из 1959. го ди не, али са др жи и не ке но ви не. Та ко, ко ди фи ка то ри ни су сма-
тра ли по треб ним на гла си ти да се и не пра вил на ин ста ла ци ја или мон та жа 
про из во да сма тра ман љи вим из вр ше њем уго во ра. Уко ли ко је ин ста ла ци ја 
или мон та жа про из во да оба ве за про дав ца, он да гре шка у из вр ше њу ових 
рад њи пред ста вља по вре ду уго вор не оба ве зе про дав ца, ко ја је већ санк цио-
ни са на по сло ву За ко ни ка. Ако је, ме ђу тим, гре шка у ин ста ла ци ји или мон-
та жи про из во да ко ју је из вр шио ку пац ре зул тат не до стат ка у упут ству ко је 
је уз про из вод обез бе дио про да вац, та кав слу чај ће се пре ма оп штим пра ви-
ли ма уго вор ног пра ва та ко ђе ту ма чи ти као гре шка у из вр ше њу уго во ра, те 
ни је по треб но ни овај слу чај по себ но уре ди ти ме ђу пра ви ли ма о од го вор но сти 
за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња.61 

Но ви ну пред ста вља и од ред ба но вог Гра ђан ског за ко ни ка ко ја из ри чи-
то про пи су је да суд ни је ве зан ту жбе ним зах те вом по ве ри о ца у по гле ду 
до су ђи ва ња не ког пра ва по осно ву од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке 
ис пу ње ња, али без зах те ва по ве ри о ца не мо же да до су ди оно ко јем се обе стран-
ке про ти ве.62 Без ове од ред бе би тре ба ло од би ти зах тев по ве ри о ца по во дом 

Гра ђан ски за ко ник. Вид. де таљ ни је Јо жеф Сал ма, „О ко ди фи ка ци о ном исто ри ја ту ма ђар ског 
гра ђан ског пра ва и о но вом ма ђар ском Гра ђан ском за ко ни ку“, Ана ли Прав ног фа кул те та у 
Бе о гра ду, бр.2/2014, стр. 49-67.; Ати ла Ду даш, „О по ступ ку усва ја ња но вог Гра ђан ског за ко-
ни ка Ре пу бли ке Ма ђар ске”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 135 из 2011. го-
ди не, стр. 93-111.; Ати ла Ду даш „О (ко нач но) но вом Гра ђан ском за ко ни ку Ре пу бли ке Ма ђар-
ске из 2013. го ди не”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 2 из 2014. го ди не, стр. 
337-346.

60 La jos Vékás у: Струч ни пред лог, 825. 
61 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1575.
62 МГЗ-2013, 6:161.§ ст. (1).
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јед ног пра ва, уко ли ко је он нео сно ван, а по ве ри лац би оства ре ње дру гог 
пра ва мо гао зах те ва ти у но вом по ступ ку. Ра ди из бе га ва ња та квих не пра вич-
них ис хо да по ин те ре се по ве ри о ца, за ко но да вац је сма трао це лис ход ним да 
се од сту пи од основ ног на че ла пар нич ног по ступ ка по ко јем је суд ве зан 
ту жбе ним зах те вом по ве ри о ца и омо гу ћи су ду да до су ди пра во ко је по ве-
ри лац ни је зах те вао, под усло вом да се ње му не про ти ви ни јед на стран ка.63

Но ви Гра ђан ски за ко ник су штин ски ни је из ме нио пра ви ла о ро ко ви ма 
оба ве шта ва ња ду жни ка о ма те ри јал ном не до стат ку, али је сте пра ви ла о си-
сте му за стар них и пре клу зив них ро ко ва оства ри ва ња пра ва. Нај ве ћи зна чај 
има уки да ње пре клу зив них ро ко ва. Као обра зло же ње се ис ти че да је гу би так 
су бјек тив ног пра ва због пре клу зи је нај стро жа гра ђан ско прав на по сле ди ца 
услед про те ка вре ме на, ко ја је оправ да на са мо у из у зет ним слу ча је ви ма. 
Оства ри ва ње пра ва по осно ву ма те ри јал ног не до стат ка ис пу ње ња не спа да 
у та кве слу ча је ве.64 Осим то га, оба за ко ни ка пред ви ђа ју да се пра ва по осно-
ву од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке мо гу оства ри ти и по про те ку ро-
ко ва у об ли ку при го во ра, што је кон тра дик тор но пој му пре клу зив ног ро ка. 
Укла ња њем пре клу зив них ро ко ва из ма те ри је од го вор но сти за ма те ри јал не 
не до стат ке ис пу ње ња от кла ња се и ова про ти ву реч ност.65 Уки да њем пре клу-
зив них ро ко ва гу бе сми сао од ред бе по себ них про пи са ко ји ма су уста но вље-
ни ду жи пре клу зив ни ро ко ви у од но су на оне утвр ђе не ста рим За ко ни ком.66 

У по гле ду за стар них ро ко ва, но ви За ко ник из ме нио је рок од шест ме-
се ци за оства ри ва ње пра ва на рок од 12 ме се ци у ван по тро шач ком кон тек-
сту.67 У ве зи са по тро шач ким уго во ром оста је рок од две го ди не, од но сно рок 
од нај ма ње го ди ну да на за по лов ну ро бу, из прет ход ног Гра ђан ског за ко ни-
ка.68 Но ви За ко ник је уки нуо по се бан рок за ста ре ло сти зах те ва по осно ву 
ма те ри јал ног не до стат ка од 60 да на ко ји се од но сио на жи во ти ње, и увео 
рок од 5 го ди на за не по крет но сти.69

На по слет ку, но ви За ко ник је дру га чи је уре дио од нос пра ви ла о од го вор-
но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња и од штет не од го вор но сти. Прет-
ход ни за ко ник је на и ме про пи сао да по ве ри лац осим пра ва на осно ву ма те-
ри јал ног не до стат ка, има пра во на на кна ду ште те пре ма оп штим пра ви ли ма 
де ликт ног пра ва70, што је под ра зу ме ва ло мо гућ ност оства ре ња од штет ног 
зах те ва у оп штем ро ку за ста ре ло сти од пет го ди на. Но ви За ко ник ме ђу тим 

63 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1585.
64 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1590.
65 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1590.
66 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1591.
67 МГЗ-2013, 6:163.§ ст. (1).
68 МГЗ-2013, 6:163.§ ст. (2).
69 МГЗ-2013, 6:163.§ ст. (3).
70 МГЗ-1959 (2003), 310.§.
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про пи су је да на кна ди ште те има ме ста са мо он да ако ма те ри јал ни не до ста-
так ни је от кло њен оправ ком или за ме ном. Од штет ни зах тев се мо же оства-
ри ти у ро ко ви ма за ста ре ло сти пра ва по осно ву ма те ри јал ног не до стат ка, али 
и по на сту па њу за ста ре ло сти по тра жи ва ња на кна де ште те, ако се пра во 
оства ру је у ви ду при го во ра.71 

3.2. Ди рект на од го вор ност про из во ђа ча за ма те ри јал не  
не до стат ке про из во да

За ко ник је увео и је дан но ви ин сти тут: уста но вио је не по сред ну од го-
вор ност про из во ђа ча због не до стат ка про из во да (termékszavatosság), ко ја се 
при ме њу је са мо у по тро шач ком кон тек сту72. Прав ни основ пред ста вља ли 
су ре ци та ли 23 и 24, од но сно чл. 12 Ди рек ти ве 1999/44/ЕЗ, ко ји пред ви ђа ју 
мо гућ ност др жа ва чла ни ца да устро је ме ха ни зам ди рект не од го вор но сти 
про из во ђа ча за не са о бра зност, од но сно оба ве зи др жа ва чла ни ца да оба ве сте 
Ко ми си ју о то ме ако су уста но ви ле та кав по се бан ре жим од го вор но сти. Није 
Ма ђар ска је ди на чла ни ца Европ ске уни је ко ја је ис ко ри сти ла ову мо гућ ност 
пред ви ђе ну Ди рек ти вом. Не по сред ну од го вор ност про из во ђа ча за ма те ри јал-
не не до стат ке про из во да уста но ви ле су, на при мер, и Шпа ни ја и Пор ту гал.73

Но ви За ко ник пред ви ђа пра во по тро ша ча да у слу ча ју не до стат ка по крет-
не ства ри (про из во да) пу ште не у про мет у окви ру ко мер ци јал не де лат но сти 
зах те ва од про из во ђа ча да не до ста так от кло ни (тј. да га опра ви), или да га 
за ме ни, ако се от кла ња ње не до стат ка не мо же оства ри ти у при ме ре ном ро ку 
без по вре де ин те ре са по тро ша ча.74 Пре ма то ме, пра ва по осно ву ма те ри јал ног 
не до стат ка про из во да огра ни че на су у ди рект ној од го вор но сти про из во ђа ча 
на ње го ву оправ ку или за ме ну. Ума ње ње це не или рас кид уго во ра по тро шач 
мо же да зах те ва са мо од про дав ца, а не и од про из во ђа ча, јер са њим по тро шач 
ни је у уго вор ном од но су.75 Од го вор ност про из во ђа ча је да кле не по сред на, тј. 
не за ви си од то га да ли је по тро шач пр во тра жио оства ре ње сво јих пра ва од 
про дав ца. По тро шач мо же па ра лел но по ста ви ти зах тев и пре ма про дав цу, пре-
ма пра ви ли ма о од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња, и пре ма 
про из во ђа чу пре ма пра ви ли ма о ње го вој не по сред ној од го вор но сти за не до-
стат ке про из во да. У слу ча ју нео сно ва ног зах те ва пре ма јед ном, мо же се оства-
ри ти зах тев пре ма дру гом, али се зах те ви не мо гу ку му ла тив но оства ри ти.76 

71 МГЗ-2013, 6:174.§ ст. (2).
72 István Ke me nes у: Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz [Коментар Гра ђан ског 

законика], уред ник: La jos Vékás и Péter Gárdos, 2. том, Com plex – Wol ters Klu wer, Bu da pest 
2014 (у да љем тек сту: Ко мен тар МГЗ-2013), стр. 1598.

73 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1597.
74 МГЗ-2013, 6:168.§ ст. (1).
75 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1598.
76 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1600.
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У овом кон тек сту За ко ник да је де фи ни ци ју не до стат ка којa је ужа од 
оне ко ју са др жи од ред ба о од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње-
ња: про из во ђач не по сред но од го ва ра за не до ста так у про из во ду, уко ли ко 
про из вод у вре ме ње го вог пу шта ња у про мет ни је ис пу ња вао про пи са не 
стан дар де ква ли те та или ни је рас по ла гао осо би на ма ко је је про из во ђач дао 
у ње го вом опи су.77 

Та ко ђе, и пра ви ла и ро ко ви по ко ји ма се ова од го вор ност оства ру је по-
ка зу ју ве ли ку слич ност са пра ви ли ма и ро ко ви ма по ко ји ма се оства ру је 
од го вор ност про из во ђа ча ства ри са не до стат ком. 

Про из во ђач се осло ба ђа од го вор но сти за не до ста так 1) ако до ка же да 
про из вод ни је про из вео у окви ру сво је по слов не или са мо стал не де лат но сти; 
2) ако се не до ста так пре ма ста њу на у ке и тех ни ке у тре нут ку пу шта ња про-
из во да у про мет ни је мо гао уо чи ти или је 4) не до ста так по сле ди ца оба ве зне 
при ме не про пи са или од лу ке над ле жног ор га на.78 На по тро ша чу је те рет 
до ка зи ва ња да је про из вод имао не до ста так у тре нут ку ње го вог пу шта ња у 
про мет, док је на про из во ђа чу те рет до ка зи ва ња чи ње ни це да по сто ји окол-
ност ко ја ис кљу чу је ње го ву од го вор ност.79 Осим ових раз ло га ис кљу че ња 
од го вор но сти, про из во ђач не ће од го ва ра ти ни он да ако до ка же да ни је ис пу-
њен при мар ни услов, тј. да је про из вод он ста вио у про мет у окви ру сво је 
ре дов не по слов не или са мо стал не де лат но сти. Та ко, про из во ђач не од го ва ра 
ако до ка же да је про из вод не ко дру ги ста вио у про мет без ње го ве са гла сно-
сти или зна ња, или ако је на при мер про из вод пре дат по тро ша чу из ху ма-
ни тар них раз ло га.80

По тро шач је ду жан да про из во ђа ча без од ла га ња оба ве сти о уо че ном 
не до стат ку. Као и у слу ча ју од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу-
ње ња, За ко ник про пи су је да ће се оба ве ште ње сма тра ти бла го вре ме ним, 
уко ли ко је учи ње но у ро ку од два ме се ца од да на ње го вог уо ча ва ња. По тро-
шач не гу би сво ја пра ва по осно ву не до стат ка чак ни он да ако је про из во ђа ча 
оба ве стио на кон про те ка ро ка од два ме се ца, али је та да ду жан да му на док-
на ди ште ту про ис те клу пре ко ра че њем ро ка за оба ве шта ва ње.81 Про из во ђач 
од го ва ра за ма те ри јал ни не до ста так про из во да у пре клу зив ном ро ку од две 
го ди не од да на ње го вог пу шта ња у про мет.82 Ка ко про из во ђач и по тро шач 
ни су у уго вор ном од но су, као дан по чет ка ро ка не мо же се узе ти дан из врше-
ња уго во ра, као у слу ча ју од го вор но сти про дав ца за ма те ри јал не не до стат ке 

77 МГЗ-2013, 6:168.§ ст. (2).
78 МГЗ-2013, 6:168.§ ст. (3).
79 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1599.
80 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1599.
81 МГЗ-2013, 6:169.§ ст. (1).
82 МГЗ-2013, 6:169.§ ст. (2).
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ис пу ње ња.83 Под тре нут ком пу шта ња у про мет сма тра се тре ну так ка да је 
про из вод иза шао из сфе ре кон тро ле про из во ђа ча, а не ка да је ту вр сту про-
из во да уоп ште пла си рао на тр жи ште.84 На по слет ку, За ко ник про пи су је да 
се у слу ча ју про ме не ти ту ла ра пра ва сво ји не на про из во ду, пра ва по осно ву 
не до стат ка у про из во ду пре ма про из во ђа чу оства ру је но ви вла сник.85 Ма да 
то За ко ник из ри чи то не про пи су је, али из при ме не ових од ре да ба на по тро-
шач ки кон текст про из и ла зи да и но ви вла сник мо ра да се ква ли фи ку је као 
по тро шач.86

3.3. Га ран ци ја за ис прав но функ ци о ни са ње про из во да

Но ви Гра ђан ски за ко ник из 2013. го ди не је до брим де лом пре у зео од-
ред бе прет ход ног о га ран ци ји за уред но ис пу ње ње уго во ра. Ме ђу тим, овај 
ин сти тут у но вом За ко ни ку ни је уре ђен у окви ру пра ви ла о сред стви ма обез-
бе ђе ња и учвр шће ња уго во ра (ис пу ње ња оба ве за), већ у кон тек сту по сле ди-
ца по вре де уго во ра, од мах не по сред но по сле од го вор но сти за ма те ри јал не 
не до стат ке ис пу ње ња и но вог ин сти ту та од го вор но сти про из во ђа ча за ма-
те ри јал ни не до ста так про из во да. Као раз лог овог дру га чи јег но мо тех нич ког 
при сту па ис ти че се да га ран ци ја, упр кос ши рем мо гу ћем до ме ну при ме не, 
сво ју при ме ну го то во без из у зет ка на ла зи у функ ци ји от кла ња ња по сле ди ца 
из вр ше ња уго во ра са не до стат ком.87

У од но су на од ред бе прет ход ног За ко ни ка, но ви ви ше не про пи су је ми-
ни мал ну са др жи ну из ја ве о га ран ци ји у по тро шач ком уго во ру. Као обра зло-
же ње на во ди су да је од ред ба прет ход ног За ко ни ка о ми ни мал ној са др жи ни 
из ја ве о га ран ци ји би ла lex im per fec ta, тј. ње на по вре да по се би ни је по вла чи-
ла прав не санк ци је. Из овог раз ло га се на во ди у ли те ра ту ри да је це лис ход-
ни је да се та ква од ред ба пред ви ди у по себ ном за ко ну о за шти ти по тро ша ча.88

Из ри чи то је про пи са но да у слу ча ју пре но са вла сни штва на ства ри која 
је пред мет уго во ра, пра ва по осно ву га ран ци је оства ру је но ви вла сник.89 У 
истом сми слу је од ред бе прет ход ног За ко ни ка ту ма чи ла суд ска прак са, али 
су ко ди фи ка то ри но вог За ко ни ка сма тра ли це лис ход ним да по себ но ис так-
ну при ро ду га ран ци је, ко ја под ра зу ме ва уда ља ва ње од ре ла тив не струк ту ре 
уго вор ног од но са.90 Има ју ћи у ви ду да од ред бе о га ран ци ји при па да ју пра-
ви ли ма оп штег уго вор ног пра ва, ни пр во бит ни, ни на кнад ни вла сник не 

83 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1599.
84 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1599.
85 МГЗ-2013, 6:170.§.
86 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1600.
87 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1600.
88 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1601.
89 МГЗ-2013, 6:172.§.
90 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1603.
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мо ра да има свој ство по тро ша ча да би оства рио пра ва по осно ву га ран ци је. 
Раз у ме се, у слу ча ју оба ве зне (за кон ске) га ран ци је по осно ву ре ле вант них 
уре да ба Вла де, у свој ству ка ко пр во бит ног, та ко и на кнад ног вла сни ка ства-
ри мо ра би ти по тро шач, јер је до мен њи хо ве при ме не огра ни чен на по тро-
шач ки кон текст.91

Но ви За ко ник је из ме нио и пра ви ла о ро ко ви ма оба ве шта ва ња из да ва-
о ца га ран ци је о уо че ном не до стат ку, као и пра ви ла о ро ко ви ма у ко ји ма 
по ве ри лац мо же да оства ри сво ја пра ва по осно ву га ран ци је. Пре ма прет-
ход ном За ко ни ку, уко ли ко је по ве ри лац у га рант ном ро ку оба ве стио ње ног 
из да ва о ца о не до стат ку, сам зах тев по осно ву га ран ци је мо гао је да оства ри 
у оп штем ро ку за ста ре ло сти од пет го ди на. Ко ди фи ка то ри но вог За ко ни ка 
ни су же ле ли да за др же ово пра ви ло. За то За ко ник про пи су је да се пра ва по 
осно ву га ран ци је мо гу оства ри ти у га рант ном ро ку. Уко ли ко из да ва лац га-
ран ци је по по зи ву по ве ри о ца у од го ва ра ју ћем ро ку не удо во љи ње го вом 
зах те ву, по ве ри лац мо же суд ским пу тем да зах те ва оства ри ва ње сво јих пра-
ва у пре клу зив ном ро ку од три ме се ца од да на ис те ка ро ка за ис пу ње ње 
зах те ва ко ји је по ве ри лац од ре дио у свом по зи ву упу ће ном да ва о цу га ран-
ци је за от кла ња ње не до стат ка, чак он да ако је га рант ни рок ис те као.92

4. ЗА КЉУ ЧАК

Ди рек ти ва 1999/44/ЕЗ је у ма ђар ско пра во тран спо но ва на јед ним за ко-
ном из 2002. го ди не ко јим су из ме ње не од ред бе Гра ђан ског за ко ни ка из 1959. 
го ди не о по вре ди уго во ра и ње ним по сле ди ца ма, пре све га о од го вор но сти 
за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња и га ран ци ји за уред но ис пу ње ње уго-
во ра. То је има ло за по сле ди цу да су пра ви ла оп штег уго вор ног пра ва о 
од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња и га ран ци ји из ме ње на у 
том сми слу и ме ри да се ти ме оства ри тран спо зи ци ја Ди рек ти ве. Овим је 
за пра во прав на за шти та куп ца пре ма оп штим пра ви ли ма уго вор ног пра ва 
по диг ну та на ни во ко ји зах те ва Ди рек ти ва, уме сто да се устро ји је дан по-
се бан и стро жи прав ни ре жим ко ји би ва жио са мо у по тро шач ком кон тек сту. 
Осим то га, ин кор по ри са њем пра ви ла по тро шач ког пра ва о са о бра зно сти и 
га ран ци ја ма у оп шта пра ви ла уго вор ног пра ва ство рен је је дин ствен прав ни 
ре жим прав них по сле ди ца ма те ри јал них не до ста та ка ис пу ње ња, чи ме је 
из бег ну та зам ка па ра лел ног уре ђи ва ња по тро шач ке са о бра зно сти и га ран-
ци је, с јед не, и од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња и уго вор не 
га ран ци је, с дру ге стра не, што од ли ку је прав но уре ђе ње овог пи та ња у пра-
ву Ср би је. Код нас, на и ме, од го вор ност за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња 

91 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1603.
92 István Ke me nes у: Ко мен тар МГЗ-2013, стр. 1604.
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и га ран ци ја за ис прав но функ ци о ни са ње ства ри уре ђе не су у За ко ну у обли-
га ци о ним од но си ма93, тј. у ма те ри ји оп штег уго вор ног пра ва, док са о бра зност 
и га ран ци ја у За ко ну о за шти ти по тро ша ча94. Дво стру ки ко ло сек прав не 
ре гу ла ти ве пој мов но исто вет них или вр ло слич них ин сти ту та, али се прет-
по ста вље ним одво је ним до ме ном при ме не, ре дов но ства ра про блем утвр ђи-
ва ња до ме на њи хо ве при ме не. Та ко се у на шем пра ву по сле дру гог За ко на о 
за шти ти по тро ша ча из 2010. го ди не, усво је ног у над ле жно сти Ре пу бли ке 
Ср би је, ко јим је уве де на са о бра зност из Ди рек ти ве 1999/44/ЕЗ у до ма ће пра-
во, оправ да но мо же по ста ви ти пи та ње да ли се пра ви ла За ко на о обли га цио-
ном од но си ма о од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња при ме-
њу ју и у по тро шач ком кон тек сту. Је ди но ис прав ним се чи ни за кљу чак да се 
у по тро шач ком кон тек сту при ме њу ју од ред бе За ко на о за шти ти по тро ша ча 
о са о бра зно сти, док ван по тро шач ког кон тек сту од ред бе За ко на о обли га-
ци о ним од но си ма о од го вор но сти за ма те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња.95 
При ме на пра ви ла ЗОО на пи та ња ко ја ни су уре ђе на у ЗЗП, мо гу ћа је под 
усло вом да се њи ма не ума њу је сте пен за шти те пра ва ко ји по тро шач има 
пре ма ЗЗП.96 Је дин стве ни ре жим пра ви ла о од го вор но сти за ма те ри јал не 
не до стат ке ис пу ње ња, ко ји би се при ме њи вао у по тро шач ком кон тек сту и 
ван ње га, ка кав по сто ји у ма ђар ском пра ву, или ма кар те мељ ни је ускла ђи-
ва ње ре гу ла ти ве у ЗЗП са пра ви ли ма ЗОО, ре шио би про блем од ре ђи ва ња 
до ме на при ме не ова два ин сти ту та.

За тим, у ма ђар ском пра ву је устро јен си стем у ко јем ускла ђе но функ-
ци о ни шу уго вор на и за кон ска га ран ци ја. Уго вор на га ран ци ја уре ђе на је у 
скла ду са Ди рек ти вом 1999/44/ЕЗ, та ко ђе на је дин ствен на чин, у пра ви ли ма 
оп штег уго вор ног пра ва, док је за кон ска га ран ци ја уре ђе на уред ба ма Вла де. 
У на шем пра ву прав на при ро да га ран ци је из За ко на о обли га ци о ним од но-
си ма, без не ка да шњег За ко на о стан дар ди за ци ји, а под „при ти ском“ од реда-
ба о га ран ци ји у За ко ну о за шти ти по тро ша ча, по ста ла је не ја сна. Не спор но 
је да је га ран ци ја у ЗЗП уго вор не при ро де, јер ни је оба ве зна, већ за ви си од 
ње ног из да ва о ца да ли по тро ша чу же ли да обез бе ди до дат на пра ва у од но су 
на она ко ја има пре ма пра ви ли ма о са о бра зно сти. Ако је она до бро вољ на, ка-
ква је он да га ран ци ја пре ма ЗОО? Док је ва жио не ка да шњи За кон о стан дар-

93 За кон о обли га ци о ним од но си ма – ЗОО, Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 
– од лу ка УСЈ и 57/89, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 31/93, Слу жбе ни лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна 
по ве ља и Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2020.

94 За кон о за шти ти по тро ша ча – ЗЗП, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 62/2014, 6/2016 – други 
за кон и 44/2018 – дру ги за кон.

95 Ма ри ја Ка ра ни кић Ми рић, „Ускла ђе ност срп ског по тро шач ког пра ва са Ди рек ти вом 
99/44/ЕЗ о про да ји ро бе ши ро ке по тро шње и пра те ћим га ран ци ја ма“ стр. 173-191. у: Пер спек-
ти ве им пле мен та ци је европ ских стан дар да у прав ни си стем Ср би је, књи га: 1. уред ник: Сте-
ван Ли лић, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град 2011, стр. 179.

96 М. Ка ра ни кић Ми рић 2011, 190.
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ди за ци ји, све до 2005. го ди не, ко ји је пред ви ђао оба ве зно из да ва ње га ран-
ци је уз сва ки про из вод ко ји се мо же сма тра ти тех нич ком ро бом, га ран ци ја 
из ЗОО се сма тра ла за кон ском. Ме ђу тим, ка ква је она са да, ка да ви ше не ма 
за кон ских од ре да ба ко је би про пи си ва ле оба ве зно из да ва ње га ран ци је? Чини 
се осно ва ним за кљу чак да је и га ран ци ја из ЗОО та ко ђе уго вор на97, али та да 
има мо про блем од ре ђи ва ња до ме на при ме не две па ра лел не уго вор не га ран-
ци је. За кљу чак би тре ба ло да бу де сли чан оном у ве зи са од го вор но шћу за ма-
те ри јал не не до стат ке ис пу ње ња из ЗОО и са о бра зно сти из ЗЗП: га ран ци ја 
из ЗПП се при ме њу је у по тро шач ком пра ву, док га ран ци ја из ЗОО у свим од-
но си ма ко ји се не мо гу ква ли фи ко ва ти као по тро шач ки.98 И у овом слу ча ју 
је мо гу ћа при ме на ЗОО на пи та ња ко ја ни су уре ђе на ЗЗП, ако се ти ме не 
ума њу је сте пен прав не за шти те пре ма ЗЗП.99 Ма ђар ско пра во се мо же узе ти 
као при мер ко ји по ка зу је да се уго вор на и за кон ска га ран ци ја мо гу ускла-
ди ти и па ра лел но по сто ја ти, и у све тлу ко му ни тар ног по тро шач ког пра ва. 
Је дин стве ним уре ђи ва њем га ран ци је у ма те ри ји оп штег уго вор ног пра ва 
(Гра ђан ски за ко ник) устро јен је је дин стве ни ре жим уго вор не га ран ци је, при 
че му су ја сно де фи ни са на пра ви ла ко ја се при ме њу ју са мо у по тро шач ком 
кон тек сту. Осим ње га по сто ји и ре жим оба ве зних (за кон ских) га ран ци ја у 
скла ду са уред ба ма Вла де, ко је се при ме њу је са мо у по тро шач ком кон тек сту.

На по слет ку, Ма ђар ска је у но вом Гра ђан ском за ко ни ку из 2013. го ди не 
ис ко ри сти ла мо гућ ност по ну ђе ну Ди рек ти вом 1999/44/ЕЗ да устро ји не по-
сред ну од го вор ност про из во ђа ча за не са о бра зност про из во да, при че му су у 
овом слу ча ју пра ва по тро ша ча огра ни че на на оправ ку или за ме ну про из во да. 
Ди рект на од го вор ност про из во ђа ча за не са о бра зност до би ја свој пра ви зна чај 
у слу ча ју ка да уз про из вод ни је из да та про из во ђач ка/уво знич ка га ран ци ја, 
а про да вац је пре стао да по сто ји или је по стао ин сол вен тан, а не са о бра зност 
се по ка за ла у ро ку са о бра зно сти.100 Наш за ко но да вац је при ли ком усва ја ња 
За ко на о за шти ти по тро ша ча из 2010. го ди не уре дио од го вор ност про из во-
ђа ча за не са о бра зност про из во да101. Она је би ла суп си ди јар на и ак це сор на 
ко ја на сту па тек ако про да вац не ис пу ни сво је оба ве зе по осно ву не са о бра-
зно сти пре ма по тро ша чу.102 У ва же ћем За ко ну о за шти ти по тро ша ча из 2014. 
го ди не, ме ђу тим, ви ше ни је пред ви ђе на од го вор ност про из во ђа ча за не са о-
бра зност, чак ни суп си ди јар на и ак це сор на, ка ква је по сто ја ла у за ко ну из 

97 Ђор ђе Ни ко лић, „Га ран ци ја и не ке кон тро вер зе у ве зи са уре ђе њем га ран ци је у ак ту ел-
ном срп ском пра ву“, Збор ник Прав ног фа кул те та у Ни шу, бр. 81, 2018, стр. 51-68, на стр. 63-64.

98 Ћ. Ни ко лић 2018, 65.
99 М. Ка ра ни кић Ми рић 2011, 190.
100 Ма ри ја Ка ра ни кић Ми рић, „Шта је но во у срп ском уго вор ном (по тро шач ком) пра ву?“ 

стр. 127-146. у: Прав ни ка па ци тет Ср би је за европ ске ин те гра ци је, књи га: 5. уред ник: Сте ван 
Ли лић, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град 2010, на стр. 138-139.

101 За кон о за шти ти по тро ша ча – ЗЗП2010, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 73/2010, чл. 54. ст. 8.
102 М. Ка ра ни кић Ми рић 2011, 182.
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2010. го ди не. Про пи си ва њем од го вор но сти про из во ђа ча на не са о бра зност, 
пре све га ње го ве не по сред не од го вор но сти, ка ко је ура ђе но у но вом ма ђар-
ском Гра ђан ском за ко ни ку из 2013. го ди не, до дат но би се уна пре дио ни во 
за шти те по тро ша ча по осно ву са о бра зно сти у на шем пра ву у си ту а ци ји када 
је про да вац по стао ин сол вен тан или пре стао да по сто ји. 
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Con for mity of Go ods and Gu a ran tee in Hun ga rian Law –  
Exam ple of Tran spo si tion of Di rec ti ve 1999/44/EC by  

Amen ding the Ge ne ral Ru les of Con tract Law

Abstract: In 2002 Hun gary tran spo sed the Di rec ti ve 1999/44/EC on cer tain 
aspects of sa le of con su mer go ods and as so ci a ted gu a ran te es, by amen ding the 
Ci vil co de of 1959, rat her than in te gra ting the ru les of the Di rec ti ve in to the then-
ef fec ti ve Law on the Pro tec tion of Con su mers of 1997. Such an ap pro ach re ve als 
so me advan ta ges if com pa red to the Ser bian law. Na mely, in Ser bia the for mer 
Law on the Pro tec tion of Con su mers of 2010 in tro du ced spe cial ru les per ta i ning 
to con for mity and gu a ran te es in con su mer sa les con tracts. Con se qu ently, the need 
aro se to li mit the ir sco pe of ap pli ca tion from the ge ne ral ru les of the Law on 
Obli ga ti ons of 1978 on the con for mity and gu a ran te es. By the tran spo si tion of the 
ru les of Di rec ti ve in to the Hun ga rian Ci vil co de a uni que set of ru les on con for-
mity and gu a ran te es has been cre a ted that has a ge ne ral sco pe of ap pli ca tion. 
Whi le they are ap pli ca ble to all con tracts, the num ber of spe cial ru les ap pli ca ble 
only to con su mer sa les con tract is in fact re la ti vely small. Furt her mo re, Hun ga-
rian law pro vi des an exam ple of co or di na ted fun cti o ning of com mer cial and 
obli ga tory gu a ran te es. Com mer cial gu a ran tee is, li ke con for mity, re gu la ted uni-
formly in the Ci vil co de, ap pli ca ble to both con su mer and non-con su mer con tracts. 
Apart from com mer cial gu a ran te es, the re are se ve ral obli ga tory gu a ran te es in 
Hun ga rian law in tro du ced by dec re es of the go vern ment, whe reby the ir sco pe of 
ap pli ca tion is cle ar. In con trast, the le gal na tu re and sco pe of ap pli ca tion of gu-
a ran tee un der the Law on Obli ga ti ons in Ser bia be ca me va gue af ter the adop tion 
of the for mer Law on the Pro tec tion of Con su mers of 2010, which in tro du ced 
com mer cial gu a ran te es in con su mer sa le con tracts. This is al so one of the ne ga-
ti ve im pli ca ti ons of the tran spo si tion of Di rec ti ve 1999/44/EC in to the Law on the 
Pro tec tion of Con su mers, in stead of in cor po ra ting them in to the ru les of ge ne ral 
con tract law. 

The main le gi sla ti ve ap pro ach adop ted in the for mer Hun ga rian Ci vil Co de 
has not been chan ged in the new Co de from 2013 eit her: con for mity and gu a ran-
tee re main re gu la ted by the ge ne ral ru les of con tract law. Obli ga tory gu a ran te es 
in tro du ced by dec re es of the go vern ment al so re main in for ce. A sig ni fi cant no velty 
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in the new Co de is the in tro duc tion of a di rect li a bi lity of the pro du ced or con su-
mer go ods, a le gi sla ti ve pos si bi lity of fe red by Di rec ti ve 1999/44/EC. 

Keywords:con for mity of go ods, com mer cial gu a ran tee, obli ga tory gu a ran-
tee, di rect li a bi lity of the pro du cer for non-con for mity.
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