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МЕ ЂУ НА РОД НЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ  
О ПРЕ ВО ЗУ РО БЕ И ЕЛЕК ТРОН СКЕ  

ПРЕ ВО ЗНЕ ИС ПРА ВЕ*

Сажетак: Пред мет ана ли зе у ра ду је ре гу ла тор ни при ступ ме ђу на род-
них кон вен ци ја о пре во зу ро бе у по гле ду не ких бит них пи та ња из обла сти 
елек трон ских пре во зних ис пра ва, као што је прав но при зна ње елек трон ских 
пре во зних ис пра ва, њи хо ве функ ци је и прав на сна га. Исто та ко пред мет 
ана ли зе су и укуп ни до ме ти и огра ни че ња ре ле вант них кон вен циј ских пра-
ви ла. 

Кон вен ци је у обла сти пре во за ро бе ни у кон цеп ту ал ном по гле ду, ни у 
по гле ду бит них пи та ња ни су на исти на чин при шле про бле му прав не ре гу-
ла ци је елек трон ских пре во зних ис пра ва. Док не ке кон вен ци је том про бле му 
по ку ша ва ва ју да при ђу си стем ски, у не ким гра на ма са о бра ћа ја и да ље ва же 
кон вен ци је ко је сво јом са др жи ном са мо им пли цит но омо гу ћа ва ју ко ри шће ње 
елек трон ских пре во зних ис пра ва. У по гле ду це ло ви то сти ре гу ли са ња ове 
ма те ри је се ис ти чу се Ро тер дам ска пра ви ла и eC MR про то кол, али се оне 
раз ли ку ју у по гле ду аде кват но сти ре гу ла ци је и крај њих до ме та. Ро тер дам ска 
пра ви ла и по ред вр ло ам би ци о зног при сту па, ни су ус пе ла да на од го ва ра ју ћи 
на чин ре ше нај и за зов ни ји про блем це ло куп не ове ма те ри је, а то је ефек-
тив но оства ри ва ње ствар но-прав них функ ци ја пре но си вог елекtронског 
за пи са, што је у мно го ме ума њи ло ње не крај ње до ме те. С дру ге стра не, 
eC MR про то кол је ус по ста вио са свим за до во ља ва ју ће прав не те ме ље за 
при ме ну елек трон ских пре во зних ли сто ва у друм ском са о бра ћа ју.

Кључнеречи: ме ђу на род не кон вен ци је, пре воз ро бе, елек трон ске пре-
во зне ис пра ве, прав но при зна ње, оства ри ва ње функ ци ја.

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту: „Те о риј ски и прак тич ни про-
бле ми ства ра ња и при ме не пра ва (ЕУ и Ср би ја)”, ко ји се ре а ли зу је на Прав ном фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
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1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

У мо дер но до ба до ла зи до про гре сив не упо тре бе елек трон ских ко му-
ни ка ци ја у при вред ном по сло ва њу.1 Са гла сно сво јој уло зи у ме ђу на род ној 
тр го ви ни и сте пе ну њи хо ве ме ђу за ви сно сти,2 са о бра ћај је област ко ја има 
по себ но из ра же ну по тре бу за елек трон ским по сло ва њем.3 У ова квој си ту а-
ци ји ко ри шће ње елек трон ских пре во зних ис пра ва до би ја цен трал ни зна чај. 
Екс пан зи ји овог про це са зна чај но до при но се и прак тич не пред но сти њи хо-
ве упо тре бе, пре вас ход но ве за не за еко но мич ност и бр зи ну.4

На ве де на по тре ба ко ри шће ња елек трон ских пре во зних ис пра ва у са о-
бра ћа ју је зах те ва ла и кре и ра ње прав ног окви ра ко ји би то олак шао, при 
че му на ме ђу на род ном пла ну кључ ну уло гу до би ја ју ме ђу на род не кон вен-
ци је о пре во зу ро бе.5 Ме ђу тим, на ве де ни ре гу ла тор ни про цес отва ра низ 
пи та ња са зна чај ним прав ним и прак тич ним им пли ка ци ја ма.6 У ра ду ко ји 
сле ди, пред мет ана ли зе ће би ти ре гу ла тор ни при ступ на ве де них кон вен ци-
ја у по гле ду не ких бит них пи та ња из да те обла сти, као што је прав но при-
зна ње елек трон ских пре во зних ис пра ва, њи хо ве функ ци је и прав на сна га. 
Исто та ко пред мет ана ли зе би ће и укуп ни до ме ти и огра ни че ња ре ле вант них 
кон вен циј ских пра ви ла. Раз ма тра ње ће би ти за сно ва но на це ло куп ном кор-
пу су кон вен циј ских пра ви ла о пре во зу ро бе, са гла сно ме ри и зна ча ју ко ју 
по све ћу ју да тој ма те ри ји.

1 Ши ре о де фи ни са њу елек трон ске тр го ви не: Jef frey B. Rit ter, „De fi ning In ter na ti o nal 
Elec tro nic Com mer ce,” NW. J. INT’l L. & Bus., 13/1992; Дра го Ди вљак, „Хар мо ни за ци ја пра-
ви ла о елек трон ској тр го ви ни и пра во Ср би је”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Новom 
Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС), 3/2018, 910.

2 Упор: Ma nuel Al ba, „Elec tro nic com mer ce pro vi si ons in the UN CI TRAL con ven tion on 
con tracts for the in ter na ti o nal car ri a ge of go ods wholly or partly by sea,” Tex. Int’l LJ, 44/2008, 
391.

3 Упор: Nnen na Ifeanyi-Aju fo, „In ter na ti o nal Mul ti mo dal Tran sport Bu si ness and the Re-
gu la tion of Elec tro nic Com mer ce,” JL Pol’y & Glo ba li za tion, 35/2015, 183.

4 O не до ста ци ма па пир них ис пра ва и преднoстима елек трон ских тран спорт них ис-
пра ва, ши ре: Ge or gi os I. Ze ros, „Elec tro nic bills of la ding and ne go ti a bi lity.” J. World In tell. 
Prop., 4/2001, 977; Ju a na Co et zee, „In co terms, elec tro nic da ta in ter chan ge, and the Elec tro nic 
Com mu ni ca ti ons and Tran sac ti ons Act,” S. Afr. Mer can ti le LJ, 15, 2003, стр. 1.; Su san Be ec her, 
„Can the elec tro nic bill of la ding go pa per less?,” Int’l Law, Vоl. 40, No 3, 2006, 627.

5 Упор: Ju dith Y. Gli ni ec ki., Ce da G. Oga da, „The Le gal Ac cep tan ce of Elec tro nic Do cu-
ments, Wri tings, Sig na tu res, and No ti ces in In ter na ti o nal Tran spor ta tion Co ven ti ons: A Chal len-
ge in the Age of Glo bal Elec tro nic Com mer ce.” Nw. J. Int’l L. & Bus., 13/1992, 117.

6 Не ка од њих су и тер ми но ло шке: Pe ter Jo nes, „A New Tran sport Con ven tion: A Fra me-
work for E-Com mer ce,” Elec. Comm’n L. Rev., 9/2002, 148 и да ље.
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2. ПИ ТА ЊЕ ПРАВ НОГ ПРИ ЗНА ЊА ЕЛЕК ТРОН СКИХ  
ПРЕ ВО ЗНИХ ИС ПРА ВА

2.1. Им пли цит но омо гу ћа ва ње елек трон ског по сло ва ња

Ана ли зи ра ју ћи са др жи ну ме ђу на род них кон вен ци ја из обла сти пре во за 
ро бе, ви дљи во је да се оне пре ма елек трон ском по сло ва њу од но се на раз ли-
чи те на чи не. При том се про те ком вре ме на ја сно уо ча ва по ве ћа ње сте пе на 
при хва та ња елек трон ских ко му ни ка ци ја и елек трон ских пре во зних ис пра-
ва,7 што је и ло гич но јер су елек трон ске ко му ни ка ци је тво ре ви на мо дер ног 
вре ме на. Са гла сно то ме, пи та ње из ри чи тог прав ног при зна ња елек трон ских 
пре во зних ис пра ва у ме ђу на род ним кон вен ци ја ма из обла сти пре во за ро бе 
су штин ски се мо же по ста ви ти са мо за но ви је пред мет не кон вен ци је. За ста ри-
је кон вен ци је про бле ма ти зи ра ње је мо гу ће са мо у кон тек сту да ли са др жи-
на и но мо тех нич ко струк ту ри ра ње њи хо вих пра ви ла пред ста вља ју смет њу 
за ко ри шће ње елек трон ских ко му ни ка ци ја уоп ште или то ни је слу чај.8

Та ко, за гру пу кон вен ци ја ста ри јег по ре кла из по мор ског са о бра ћа ја, 
као што је Ме ђу на род на кон вен ци ја за из јед на че ње не ких пра ви ла о те рет-
ни ци из 1924. го ди не, али и Про то кол о из ме ни ме ђу на род не кон вен ци је за 
из јед на че ње не ких пра ви ла о те рет ни ци из 1968. го ди не, је ка рак те ри стич но 
да за до во ља ва ју ми ни мал не зах те ве. То зна чи да по сто је ћа пра ви ла не са др-
же по себ не зах те ве пре ма об ли ку у ко ји ма ће се из да ти те рет ни ца.9 Та кав 
при ступ би у но вим са вре ме ним окло но сти ма мо гао да се про ту ма чи као 
им пли цит но омо гу ћа ва ње ко ри шће ња елек трон ских ко му ни ка ци ја, али се 
oн у прак тич ној при ме ни су о ча ва са ни зом по те шко ћа.

Дру гој гру пи при па да ју кон вен ци је у ко ји ма се по ред па пи ра, за пре-
во зне ис пра ве до зво ља ва упо тре ба и дру гих ме ди ја, али и да ље без из ри чи-
тог прав ног при зна ња елек трон ских ко му ни ка ци ја, од но сно елек зрон ских 
пре во зних ис пра ва. У том окви ру тре ба спо ме ну ти Кон вен ци ју о уго во ру о 
пре во зу ро бе у уну тра шњој пло вид би из Бу дим пе ште.10 На и ме, чла ном ко-
јим се ре гу ли шу пре во зне ис пра ве, из ри чи то се не спо ми ње елек трон ска 

7 О уло зи но вих тех но ло ги ја у да тој ма те ри ји: Li Xi a o ni an, „Re u ni fi ca tion of Cer tain 
Ru les Re la ting to Sea Tran sport Do cu ments: So me Ob ser va ti ons on the UN CI TRAL Draft In stru-
ment on Tran sport Law,” Unif. L. Rev.ns, 12/2007, 122 и дaље.

8 О кла си фи ка ци ји ме ђу на род них са о бра ћај них кон вен ци ја пре ма при сту пу елек трон-
ским ко му ни ка ци ја ма: José An ge lo Estrel la Fa ria,. „Uni form Law for In ter na ti o nal Tran sport 
at UN CI TRAL: New Ti mes, News Players, and New Ru les.” Tex. Int’l LJ, 44/2008, 277; J. Gli ni-
ec ki, C. G. Oga da, 127, 139.

9 Упор: J. Y. Gli ni ec ki, C. G. Oga da, 139.
10 Bu da pest Con ven tion on the Con tract for the Car ri a ge of Go ods by In land Wa ter ways 

(CMNI), https://une ce.org /fi le ad min/DA M/trans/main/sc3/cmni conf/cmni doc/fi nal conf02e.pd f, 
12. ја ну ар 2021.
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ко му ни ка ци ја, али се ипак при зна је мо гућ ност раз ме не ин фор ма ци ја пу тем 
елек трон ске раз ме не по да та ка (ЕDI).11 Да се ипак ра ди о им пли цит ном при-
зна њу елек трон ских пре во зних ис пра ва у овој кон вен ци ји, по твр ђу је и из-
ри чи та од ред ба о ко ри шће њу елек трон ског пот пи са.12

Сли чан при ступ по сто ји и код Мон тре ал ске кон вен ци је о ујед на ча ва њу 
од ре ђе них пра ви ла за ме ђу на род ни пре воз ва зду шним пу тем из 1999. го ди-
не.13 У њој је пред ви ђе но да уме сто ва зду хо плов ног то вар ног ли ста, еви ден-
ци ја о да том пре во зу мо же би ти са чу ва на у би ло ком дру гом об ли ку.14 Све-
у куп но гле да но, ова кво пра ви ло је до вољ но ши ро ко кон ци пи ра но да мо же 
у се би укљу чи ти и елек трон ску пре во зну ис пра ву, од но сно елек трон ски 
то вар ни лист.15

2.2. Екс пли цит но прав но при зна ње елек трон ских пре во зних ис пра ва
Ква ли та тив ни ис ко рак у обла сти елек трон ских пре во зних ис пра ва се 

ис ка зу је тек екс пли цит ним прав ним при зна њем пу но ва жно сти елек трон ских 
пре во зних ис пра ва, као пан да на пре во зним ис пра ва ма на па пи ру. Ова кав 
при ступ се за сни ва на прин ци пу тех но ло шке16 и ме диј ске рав но прав но сти, 
као јед ном од сег ме на та са др жин ски ши ро ког прин ци па не ди скри ми на ци је.17

Про цес прав ног при зна ња пу но ва жно сти елек трон ских пре во зних ис-
пра ва у са о бра ћај ним кон вен циј ским ак ти ма се вре мен ски од ви ја зад њих 
де це ни ја два де се тог ве ка. У том окви ру, тре ба спо ме ну ти при ступ Кон вен-
ци је Ује ди ње них на ци ја о ме ђу на род ном мул ти мо дал ном пре во зу ро бе из 
1980. го ди не.18 У обла сти же ле знич ког са о бра ћа ја елек трон ски то вар ни лист 
је пр ви пут ре гу ли сан тек Виљ ну ским про то ко лом о из ме на ма и до пу на ма 
Кон вен ци је о ме ђу на род ним пре во зи ма же ле зни ца ма (CO TIF 1999).19

11 Чл. 1. ст. 8. Кон вен ци је о уго во ру о пре во зу ро бе у уну тра шњој пло вид би из 2000. 
го ди не.

12 Чл. 11. ст. Кон вен ци је о уго во ру о пре во зу ро бе у уну тра шњој пло вид би из 2000. 
го ди не.

13 Con ven tion for the Uni fi ca tion of Cer tain Ru les for In ter na ti o nal Car ri a ge by Air (the 
Mon treal Con ven tion), https://un ctad.or g/system/fi les/of fi cial-do cu ment/sdtetlb20061_en.pdf, 12. 
ја ну ар 2021. 

14 Чл. 4. ст . 2. Мон тре ал ске кон вен ци је о ујед на ча ва њу од ре ђе них пра ви ла за ме ђу на-
род ни пре воз ва зду шним пу тем из 1999. го ди не. 

15 Ana Kum pan, Ja sen ko Ma rin, „Te ret ni list u kop ne nom, po mor skom i zrač nom pri je vo zu.” 
Po red be no po mor sko pra vo, vol. 48, br. 163, 2009, 77.

16 Упор: P. Jo nes, 147.
17 Uni ted Na ti ons Con ven tion on Con tracts for the In ter na ti o nal Car ri a ge of Go ods Wholly 

or Partly by Sea, https://www.un ci tral.or g/pd f/en glish/texts/tran sport/rot ter dam_ru les/Rot ter dam-
Ru les-E.pd f, 12 ја ну ар 2021.

18 Con ven tion on In ter na ti o nal Mul ti mo dal Tran sport of Go ods, https://un ctad.or g/system/
fi les/of fi cial-do cu ment/tdmtconf17_en.pdf, 12. ја ну ар 2021.

19 Pro to col of 3 Ju ne 1999 for the Mo di fi ca tion of the Con ven tion con cer ning In ter na ti o nal 
Car ri a ge by Rail (CO TIF) of 9 May 1980 (Pro to col 1999), http://www.otif.org/fi le ad min/user_
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У по мор ском са о бра ћа ју елек трон ске пре во зне ис пра ве до би ја ју из ри-
чи то прав но при зна ње тек до но ше њем UN CI TRAL-ов е Кон вен ци је о уго-
во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или де ли мич но мо рем из 
2008. го ди не, од но сно Ро тер дам ских пра ви ла.20 Та ко је утвр ђе но да све што 
тре ба да бу де са др жа но у пре во зној ис пра ви, у скла ду са пра ви ли ма Кон-
вен ци је, се мо же за бе ле жи ти у елек трон ској пре во зној ис пра ви, под усло вом 
да по сто ји са гла сност пре во зни ка и по ши ља о ца о њи хо вом из да ва њу и на-
кнад ној упо тре би.21

У обла сти ме ђу на род ног друм ског пре во за ро бе, за да ту да ту област је 
ре ле вант на из ме на Кон вен ци је о уго во ру за ме ђу на род ни пре воз ро бе дру-
мом (CMR) под на зи вом До дат ни про то кол на CMR кон вен ци ју или eC MR 
про то кол.22 Ње го вим усва ја њем да та је из ри чи та мо гућ ност уго вор ним стра-
на ма да из да ју то вар ни лист у елек трон ској фор ми и у друм ском пре во зу.23

При зна ња прав не пу но ва жно сти не пра ти исто ве тан прав ни ам би јент, 
што по себ но ва жи за де фи са ње пред ме та да тог прав ног при зна ња. У том 
сми слу се мо же ре ћи да је елек трон ска пре во зна ис пра ва у ме ђу на род ним 
из во ри ма флек си бил но де фи ни сан ин стру мент,24 без из ра зи то стрикт ног 
пре ци зи ра ња.25

Та ко пре ма Ро тер дам ским пра ви ли ма, у по мор ском пра ву прав ну пу-
но ва жност до би ја елек трон ски пре во зни за пис де фи ни сан као ин фор ма ци ја 
ко ја се са сто ји од јед не или ви ше по ру ка из да тих пу тем елек трон ске ко му-
ни ка ци је на осно ву уго во ра о пре во зу од стра не пре во зни ка, укљу чу ју ћи и 
с тим ло гич ки по ве за ну ин фор ма ци ју ко ја се на ла зи у при ло гу или слич ној 
ве зи и ко ју је из дао пре во зник исто вре ме но или на кнад но ка ко би по ста ла 
део елек трон ског пре во зног за пи са.26

Ме ђу тим, eC MR про то кол утвр ђу је да се под елек трон ским то вар ним 
ли стом под ра зу ме ва лист ко ји се из да је елек трон ском по ру ком. Елек трон ски 
то вар ни лист су и зна ци ко ји се ло гич ки мо гу при дру жи ти елек трон ској 

upload/otif_ver link te_fi les/04_recht/03_CR/03_CR_24_NOT/CO TIF_1999_01_12_2010_e.pd f, 
12. ја ну ар 2021.

20 Ши ре о ци љу Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни 
или де ли мич но мо рем: М. Al ba, 388.

21 Чл. 8. ст. 1. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 
де ли мич но мо рем.

22 Ad di ti o nal Pro to col to the Con ven tion on the Con tract for the In ter na ti o nal Car ri a ge of 
Go ods by Road (CMR) con cer ning the Elec tro nic Con sig nment No te, https://une ce.org /DAM /
trans/con ventn/e-CMRe.pdf, 12. ја ну ар 2021.

23 Чл. 2. ст. 1. eC MR про то ко ла.
24 Упор: J. Y. Gli ni ec ki, C. G. Oga da,133.
25 Упор: G. I. Ze ros, 982.
26 Чл. 1. т. 18. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 

де ли мич но мо рем.
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по ру ци у об ли ку при ло же них по да та ка или на дру ги на чин у тре нут ку ње-
ног на стан ка или на кнад но, та ко да чи не њен са став ни део.27 Исто вре ме но 
су и по дроб но утвр ђе ни ме ди ји на ко ји ма се елек трон ска по ру ка за сни ва. 
Она об у хва та по ру ку ко ја је сни мље на, по сла та, при мље на или ин фор ма ци-
ју са чу ва ну елек трон ским, оп тич ким, ди ги тал ним или од го ва ра ју ћим сред-
стви ма ко ја чи не по сла ту ин фор ма ци ју при сту пач ну за на кнад ни пре глед.28

3. ФУНК ЦИ ЈЕ И ПРАВ НА СНА ГА ЕЛЕК ТРОН СКИХ  
ПРЕ ВО ЗНИХ ИС ПРА ВА

3.1. Оп шти кон цепт 

Прав но при зна ње елек трон ских пре во зних ис пра ва је са мо је дан, али 
не из о ста ван ко рак у њи хо вој прав ној ре гу ла ци ји. Вр ло ва жан сег мент тог 
про це са мо ра би ти и ре ша ва ње пи та ња њи хо вих функ ци ја и прав не сна ге. 
Тек на тај на чин би и прав но при зна ње пу но ва жно сти пре во зних ис пра ва у 
елек трон ском об ли ку до би ло сво ју пу ну ком пле мен тар ну свр ху, а прав на 
си гур ност у овој обла сти би би ла по диг ну та на ви ши ни во.29

У си ту а ци ји исто вре ме ног и па ра лел ног ег зи сти ра ња елек трон ских и 
тра ди ци о нал них ис пра ва на па пи ру,30 ра ци о нал но је би ло да се ре ша ва ње 
пи та ње функ ци ја и прав не сна ге елек трон ских пре во зних ис пра ва за сни ва 
на ко ре ла ци ји ове две гру пе пре во зних ис пра ва. Исто та ко, по ла зе ћи од 
прин ци па не ди скри ми на ци је и прин ци па тех но ло шке и ме диј ске не у трал-
но сти, ја сно је да ло гич но ис хо ди ште у овој про бле ма ти ци мо ра ло би ти да 
се елек трон ске пре во зне ис пра ве и са функ ци о нал ног и са прав ног аспек та 
тре ба ју из јед на чи ти са ис пра ва ма на па пи ру, без да ва ња пред но сти би ло 
ко ме. Овај при ступ је ра ци о нал но ре ше ње за по сти за ње ујед на че но сти еко-
ном ске функ ци је уз ми ни мал но оме та ње по сто је ћих прав них кон це па та.31

Ово из јед на че ње је учи ње но при ме ном прин ци па функ ци о нал не екви-
ва лен ци је или јед на ко сти, ко ји је пре у зет из пра ва елек трон ске тр го ви не. 
За сни ва се на ста ву да се елек трон ским ис пра ва ма при зна прав но деј ство у 

27 Чл. 1. ст. 2. eC MR про то ко ла. 
28 Чл. 1. ст. 1. eC MR про то ко ла. 
29 Ni ko le ta Ra di o nov, Mar ti na Miš ko vić Agu i lar, „EDI-CMR pro to kol 2008 – ko rak u pra-

vom smje ru,” Com pa ra ti ve Ma ri ti me Law/Po red be no Po mor sko Pra vo vol. 55, br. 170, 2016, 62.
30 Па ра лел на упо тре бе па пир них и елек трон ских ис пра ва се оце њу је као глав на пре-

пре ка раз во ју са вре ме них сред ста ва ко му ни ка ци је и тр го ви не. Ta na Pi sto ri us, „Con tract 
for ma tion: a com pa ra ti ve per spec ti ve on the Mo del Law on Elec tro nic Com mer ce,” Comp. & Int’l 
LJS Afr., 35/2002, 134.

31 Упор: J. A. E. Fa ria, „Fu tu re di rec ti ons of le gal har mo ni sa tion and law re form: Stormy 
se as or pro spe ro us voyage.” Unif. L. Rev. 14 (2009), 37.
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оној ме ри у ко јој оне мо гу оства ри ти функ ци је ис пра ва на па пи ру.32 На и ме, 
њи ме се из два ја ју основ не функ ци је до ку ме на та на па пи ру, и ка да их за до-
во љи да та елек трон ска по ру ка, омо гу ћа ва ју та квим по ру ка ма да ужи ва ју 
исти ни во и прав ног деј ства33 као и од го ва ра ју ћи па пир ни до ку мен ти ко ји 
оба вља ју исте функ ци је.34 

У скла ду са на ве де ним, прин цип функ ци о нал не екви ва лен ци је је ре ци-
пи ран у свим са о бра ћај ним кон вен ци ја ма ко је из ри чи то при зна ју пу но ва жност 
елек трон ских пре во зних ис пра ва, уз ло гич не раз ли ке у ак цен то ва њу, сти ли-
за ци ји и по дроб но сти ре гу ла ци је. Од ре ђе на од сту па ња у по гле ду ис кљу чи вог 
ко ри шће ња овог прин ци па по сто је у Ро тер дам ским пра ви ли ма. На и ме, иа ко 
по ла зи од на ве де ног прин ци па, у њој се де лом де мон стри ра ди фе рен ци ран 
при ступ ко јим се пар ти ку лар но ус по ста вља ју одво је ни па ра лел ни прав ни ре-
жи ми за елек трон ске ис пра ве и тра ди ци о нал не па пир не ис пра ве.То  се од но си 
на област пре но са пра ва из елек трон ског пре во зног за пи са.35 Ипак, нај ва жни-
је је да та кав нор ма тив ни при ступ не спре ча ва про кла мо ва ну при ме ну прин-
ци па не ди скри ми на ци је и ме диј ске не у трал но сти у прак си.

Виљ ну ским про то ко лом о Из ме на ма и до пу на ма Кон вен ци је о ме ђу на-
род ним пре во зи ма же ле зни ца ма прин цип функ ци о нал не екви ва лен ци је је 
утвр ђен пра ви лом да „по ступ ци ко ји се ко ри сте за бе ле же ње и об ра ду по-
да та ка мо ра ју би ти исти у функ ци о нал ном по гле ду, на ро чи то у по гле ду 
до ка зне сна ге то вар ног ли ста ко ји ови по да ци пред ста вља ју”.36 Исто та ко, 
од ред ба о функ ци о нал ној екви ва лен ци ји је јед на од нај ва жни јих но ви на 
Ро тер дам ских пра ви ла,37 и ус по ста вље на је у два ни воа.38 Она је не што и 
пре ци зни ја уре ђе на и гла си да „из да ва ње, ис кљу чи ва кон тро ла или пре нос 

32 Упор: G. I. Ze ros, 997; Jenny Clift, „Elec tro nic Com mer ce: The UN CI TRAL Mo del Law 
and Elec tro nic Equ i va lents to Tra di ti o nal Bills of La ding.” Int’l Bus. Law, 27/1999, 312.

33 Упор: Fran ce sco G. Maz zot ta, „No tes on the Uni ted Na ti ons Con ven tion on the Use of 
Elec tro nic Com mu ni ca ti ons in In ter na ti o nal Con tracts and Its Ef fects on the Uni ted Na ti ons Con-
ven tion on Con tracts for the In ter na ti o nal Sa le of Go ods”, Rut gers Com pu ter & Tech. LJ, 33/2006, 257.

34 Упор: Jen ni fer E. Hill, „The Fu tu re of Elec tro nic Con tracts in In ter na ti o nal Sa les: Gaps 
and Na ti o nal Re me di es un der the Uni ted Na ti ons Con ven tion on Con tracts for the In ter na ti o nal 
Sa le of Go ods”, Nw. J. Tech. & In tell. Prop., 2/2003, 28.

35 Ова ка во по сту па ње се об ја шња ва чи ње ни цом, да је је дан од ци ље ва Кон вен ци је био 
да ус по ста ви и са мо стал на пра ви ла ко ји ће би ти прав но ефек тив на без по тре бе по ве зи ва ња 
с до та да шњим тра ди ци о нал ним кон цеп том пре во зних ис пра ва на па пи ру. Упор: Iva na Or-
šu lić, Bo že na Bu lum, „Ne ki pro ble mi ve za ni uz ure đe nje elek tro nič kih pri je vo znih is pra va i po-
ti ca nje elek tro nič ke tr go vi ne u Ro ter dam skim pra vi li ma,” Po red be no po mor sko pra vo, vol. 50, br. 
165, 2011, 169.

36 Чл. 6. ст. 9. Про то ко ла о Из ме на ма и до пу на ма Кон вен ци је о ме ђу на род ним пре во-
зи ма же ле зни ца ма.

37 Упор: Her bert A. Ume zu ru i ke, „Elec tro nic Bills of La ding, Rot ter dam Ru les and the Ni-
ge rian Evi den ce Act,” Ni ge rian LJ. 16/2012, 63.

38 Дру ги се од но си нa раз ли чи те вр ста тран спорт них до ку ме на та и њи хо вих од го ва-
ра ју ћих функ ци ја.
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елек трон ског пре во зног за пи са има исто деј ство као и из да ва ње, др жа ње или 
пре нос пре во зне ис пра ве”.39

И eC MR про то кол у ову област уво ди при ме на прин ци па функ ци о нал-
не екви ва лан ци је за елек трон ски то вар ни лист.40 То се чи ни све о бу хват ном 
фор му ла ци јом да „елек трон ски то вар ни лист ко ји је у скла ду са од ред ба ма 
овог Про то ко ла, сма тра се екви ва лент ним то вар ном ли сту на ве де ним у Кон-
вен ци ји и сто га има исту до ка зну сна гу и про из во ди исте ефек те као и то-
вар ни лист”.41 При ме на овог прин ци па у овом ак ту до би ја на зна ча ју, па 
не ки ау то ри оправ да но ква ли фи ку ју да је основ на свр ха eC MR про то ко ла 
упра во из јед на ча ва ње па пир ног и елек трон ског то вар ног ли ста у функ ци о-
нал ном и прав ном сми слу, без пре фе ри ра ња по је ди ног од ових об ли ка.42 
То ме иде у при лог и чи ње ни ца да се Про то ко лом про ши ру је при ме на функ-
ци о нал не екви ва лен ци је и на дру ге об ли ке елек трон ске ко му ни ка ци је из-
ме ђу стра на уго во ра о пре во зу.43

3.2. Усло ви за функ ци о нал но из јед на ча ва ње елек трон ских  
пре во зних ис пра ва

Функ ци о нал но из јед на ча ва ње елек трон ских пре во зних ис пра ва са тра-
ди ци о нал ним ис пра ва ма на па пи ру, ло гич но ни је без у слов но. Ти усло ви су 
тех но ло шке и прав не при ро де. Иа ко ни су из ри чи то пред ви ђе ни, под ра зу ме ва 
се да оства ри ва ње функ ци о нал не екви ва лен ци је зах те ва ме ђу соб ну тех но-
ло шку ускла ђе ност уче сни ка у пре во зу, што је и зах тев, али и прет по став ка 
ко ри шће ња пред но сти ко је до но си елек трон ски то вар ни лист.44 У кон ци пи-
ра њу прав них усло ва не по сто ји уни си о ни при ступ у пред мет ним кон вен-
циј ским ак ти ма.

У eC MR про то ко лу је оп штом фор му ла ци јом утвр ђе но да се са мо елек-
трон ски то вар ни лист ко ји је у скла ду са од ред ба ма овог про то ко ла сма тра 
функ ци о нал но екви ва лент ним то вар ном ли сту на па пи ру.45 То је прак тич но 
им пли ци ра ло да су њи ме утвр ђе не зна чај не и ши ро ке претп остaвке за ње-
го ву функ ци о нал ну екви ва лен ци ју,са др жа не у чла но ви ма 3-5. На ве де ни 
усло ви се мо гу гру пи са ти у три гру пе.

39 Чл. 8. ст. 2. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 
де ли мич но мо рем.

40 Чл. 2. ст. 2. eC MR про то ко ла.
41 Чл. 2. ст. 1. eC MR про то ко ла.
42 Упор: N. Ra di o nov, M. Miš ko vić Agu i lar, 54.
43 Ра ди се о зах те ви ма за на кна ду ште те, као и упут стви ма пре во зни ку, дру гим из ја-

ва ма, на ло зи ма или дру гиј ко му ни ка ци ја у ве зи из вр ше ња кон крет ног уго во ра о пре во зу.
44 Упор: N. Ra di o nov, M. Miš ko vić Agu i lar, 58, 63.
45 Чл. 2. ст 2. eC MR про то ко ла.
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Пр ву гру пу чи не усло ви ве за ни за ау тен ти фи ка ци ју елек трон ског то-
вар ног ли ста,46 што укљу чу је ау тен ти фи ка ци ју елек трон ским пот пи сом или 
дру гом ме то дом, до зво ље ном по пра ву др жа ве где је из дат елек трон ски то-
вар ни лист,47 као и усло ви ве за ни за дост пу ност са др жи не елек трон ског 
то вар ног ли ста свим стра на ма ко је има ју пра во на то. 48

Дру гој гру пи усло ва при па да ју они ве за ни за из да ва ње то вар ног ли ста 
и од но се се на са др жи ну и по сту пак ко ји се ко ри сти за из да ва ње елек трон-
ског то вар ног ли ста, као и пра ви ла ко ја од ре ђу ју мо гућ но сти и по сту пак за 
до пу ну или из ме ну елек трон ског то вар ног ли ста.49

Тре ћа гру па зах те ва је ве за на за по сто ја ње са гла сно сти уго вор них стра-
на за при ме ну утвр ђе них про це ду ра, по себ но оних ко ји се од но се на: из да-
ва ње и пре да ју, чу ва ње ин те гри те та са др жи не, оства ре ње пра ва из ис пра ве, 
до пу ну или из ме не у са др жи ни и сл.50 Код ове гру пе усло ва је бит но да 
на ве де ни по ступ ци мо ра ју би ти из ри чи то утвр ђе ни, од но сно но ти фи ко ва ни 
у елек трон ском то вар ном ли сту и исто та ко, ла ко утвр ди ви.51

С дру ге стра не, Ро тер дам ским пра ви ли ма се усло ви за функ ци о нал но 
из јед на ча ва ње елек трон ских пре во зних ис пра ва са тра ди ци о нал ним ис пра-
ва ма на па пи ру сво де на усло ве за ко ри шће ње елек трон ског пре во зног за-
пи са, Та ко се утвр ђу је да се ко ри шће ње мо ра од ви ја ти у скла ду с про це ду ром 
уго во ре ном за: а) из да ва ње и пре нос за пи са на же ље ног има о ца, б) очу ва ње 
ин те гри те та елек трон ског пре во зног за пи са, ц) на чин до ка зи ва ња са гла сно 
ко јем има лац до ка зу је да је има оц за пи са и д) на чин пру жа ња по твр де да је 
ис по ру ка из вр ше на има о цу, или да је, са гла сно од ред ба ма Кон вен ци је, елек-
трон ски пре во зни за пис пре стао по сто ја ти или је по стао не ва же ћи.52 

Ана ли зом на ве де них прав них усло ва у оба кон вен циј ска ак та, мо же мо 
за кљу чи ти да су они пре вас ход но усме ре ни ка обез бе ђе њу без бед но сти уче сни-
ка и по ве ћа њу сте пе на по у зда но сти у обла сти елек трон ских пре во зних ис пра ва. 
Пу на по у зда ност је јед на од бит них ка рак те ри сти ка пре во зних ис пра ва на па-
пи ру ко ја их је учи ни ла уни вер зал но при хва тљи вим. Сто га је по треб но да при-
бли жно исти ни во по у зда но сти тре ба да до стиг ну и њи хо ви елек тр он ски пан-
да ни.53 Ме ђу тим, с об зи ром на тех но ло шки на пре дак то ни је ла ко по сти ћи54 и 

46 Чл. 3. eC MR про то ко ла.
47 Чл. 3. ст. 1. eC MR про то ко ла.
48 Чл 3. ст 3. eC MR про то ко ла.
49 Чл. 4. eC MR про то ко ла.
50 Чл. 5. ст. 1. eC MR про то ко ла.
51 Чл. 5. ст. 2. eC MR про то ко ла.
52 Чл. 9. ст. 2. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 

де ли мич но мо рем.
53 Упор: G. I. Ze ros, 977.
54 Упор: Ge or ge F. Chan dler III, „Ma ri ti me Elec tro nic Com mer ce for the Twenty-First Cen-

tury.” Tul. Mar. LJ, 22/1997, 493.
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у том по гле ду по сто ји за бри ну тост.55 По себ но је бит но очу ва ње ин те гри те-
та по да та ка ко ји се на ла зе у елек трон ској ис пра ви од нео вла шће них упа да, 
про ме на и бри са ња, од но сно од би ло ка квих про ме на у њи ма по том осно ву.

Због зна ча ја на ве де ног пи та ња пред мет ни кон вен циј ски ак ти кре и ра-
њем на ве де них усло ва по ку ша ва ју да обез бе де од го ва ра ју ћи сте пен без бед-
но сти у да тој обла сти.56 Ме ђу тим, ви дљи во је да иа ко има ју исте ци ље ве, 
њи хо ви при сту пи су раз ли чи ти, не са мо по сте пе ну пре ци зи ра ња и екс тен-
зив но сти, већ и по основ ном кон цеп ту. Та ко се eC MR про то ко лом утвр ђу ју 
оба ве зу ју ћи усло ви за функ ци о нал но из јед на ча ва ње елек трон ских пре во зних 
ис пра ва са њи хо вим па пир ним пан да ни ма, док се Ро тер дам ским пра ви ли ма 
као оп шти услов по ста ва ља по што ва ње уго во ре не про це ду ре, при че му се 
на во де пи та ња ко ја би тре ба ла би ти пред мет уго во ра о пре во зу у том кон-
тек сту. Сма тра мо да по зи ци о ни ра ње уго во ра у пре во зу као кључ ног ин стру-
мен та у обез бе ђе њу без бед но сти уче сни ка и по сти за њу по у зда но сти у овој 
обла сти ни је од го ва ра ју ћи пут, по себ но у кон тек сту обез бе ђе ња прав не си-
гур но сти. 

3.3. Ефек тив но оства ри ва ње функ ци ја и прав не сна ге  
елек трон ских пре во зних ис пра ва

Оства ри ва ње функ ци о нал не екви ва лен ци је у да тој обла сти под ра зу ме-
ва да су елек трон ске пре во зне ис пра ве из јед на че не са ис пра ва ма на па пи ру 
и у по гле ду оства ри ва ња њи хо вих функ ци ја и прав не сна ге. У скла ду с пра-
ви ли ма Кон вен ци је CMR, то вар ни лист има до ка зну сна гу у по гле ду за кљу-
че ног уго во ра о пре во зу ро бе дру мом.57 Са гла сно прин ци пу функ ци о нал не 
екви ва лен ци је и елек трон ски то вар ни лист би тре бао да стек не исту до ка зну 
сна гу. 

И Ро тер дам ска пра ви ла ја сно утвр ђу ју да елек трон ски пре во зни за пис 
до ка зу је да је пре во зник или из вр ши тељ при мио ства ри пре ма уго во ру о 
пре во зу и до ка зу је или са др жа ва уго вор о пре во зу.58 Ме ђу тим, Ро тер дам ска 
пра ви ла пре сли ка ва ју на елек трон ску пре во зну ис пра ву, или тач ни је пре но-
си ви елек трон ски пре во зни за пис све тра ди ци о нал не функ ци је те рет ни це.59 
Те рет ни ца је у том сми слу спе ци фи чан прав ни ин стру мент ко ји, по ред до-
ка зне сна ге, има и свој ство хар ти је од вред но сти ко је за ко ни том има о цу 

55 Упор: J. Co et zee, 6.
56 Упор: H. A. Ume zu ru i ke, 52,65.
57 Чл. 4. eC MR про то ко ла.
58 Чл. 1. ст. 18. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 

де ли мич но мо рем.
59 Упор: Ve sna Sko ru pan Wolff, „Po red be na ana li za Haš kih i Ro ter dam skih pra vi la,” Po-

red be no po mor sko pra vo, vol. 49, br. 164, 2010, 201-202.
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да је мо гућ ност да то ком пре во за рас по ла же ро бом. Пре но сом те рет ни це 
оства ру је се ње на ствар но-прав на функ ци ја.60

3.3.1. Оства ри ва ња до ка зне сна ге 

У по гле ду функ ци ја пре во зних ис пра ва, не по сто је зна чај не пре пре ке 
у по гле ду оства ри ва ња до ка зне сна ге елек трон ских пре во зних ис пра ва, од-
но сно елек трон ског то вар ног ли ста у друм ском са о бра ћа ју и не пре но си вог 
елек трон ског за пи са у по мор ском са о бра ћа ју. У том по гле ду она на чел но 
мо же би ти успе шна као и ис пра ва у па пир ном об ли ку.61 Тех нич ки про блем 
мо же би ти не по сто ја ње до ка за у ма те ри јал ном об ли ку, што са од ре ђе ним 
по те шко ћа ма мо же би ти ре ше но ком пју тер ским прин том, ко ји он да до би ја 
трет ман ко пи је пре во зне ис пра ве.62 Исто та ко, про блем мо же на ста ти код 
до ка зи ва ња за кљу че ња уго во ра о пре во зу, с об зи ром да се он за кљу чу је на 
овај спе ци фи чан на чин и по пра ви лу из ме ђу од сут них ли ца, при че му о овом 
пи та њу по сто је раз ли чи ти при сту пи у упо ред ном пра ву. Без об зи ра на ове 
и дру ге мо гу ће не ја сно ће, мо же се оквир но ре ћи да је ре ле вант на кон вен циј-
ска ре гу ла ти ва из друм ског и по мор ског са о бра ћа ја о до ка зној сна зи елек-
трон ских пре во зних ис пра ва за до во ља ва ју ћа. По себ но сто га што на спор на 
пи та ња ве за на за до ка зну сна гу ових до ку ме на та крај њи од го вор да ју и ме-
ро дав на на ци о нал на пра ви ла.63

3.3.2. Оства ри ва ње ствар но-прав не функ ци је

Су штин ски про бле ми у по гле ду оства ри ва ња функ ци ја пре во зних ис-
пра ва код свих ових елек трон ских ва ри јан ти пре во зних ис пра ва се ве зу ју за 
ефек тив но оства ри ва ње пре но са сво јин ских пра ва.64 С об зи ром да се то 
мо же оства ри ва ти ис пра ва ма ко је има ју свој ство хар ти ја од вред но сти, он да 
се про блем пре вас ход но адре си ра код те рет ни ца, где пре нос те рет ни це ујед-
но зна чи и пре нос сво ји не на ро би.65 У овом кон тек сту, оно се ја вља као 
зна чај но пи та ње,66 али и као мо жда нај и за зов ни ји аспект при ме не елек трон-
ског по сло ва ња у овој обла сти.67

60 Упор: I. Or šu lić, B. Bu lum, 171.
61 Упор: J. A. E. Fa ria, (2009), 29.
62 Упор: Ду шан ка Ђур ђев, „Пре во зне ис пра ве,” Збор ник ра до ва ПФНС, 2/2011, 57.
63 Упор: N. Ra di o nov, M. Miš ko vić Agu i lar, 62.
64 О прав ном деј ству пре но са те рет ни це: Re za M. Ah ma di, El san M. Arab, Ibra him Nos-

ha di. „Com pa ra ti ve Study of Bill of La ding Fun ction as Ti tle Do cu ment,” J. Pol. & L. 10/2017, 193.
65 Упор: J. A. E. Fa ria, (2009), 17.
66 Упор: R. M. Ah ma di, E. M. Arab, I. Nos ha di, 188.
67 Упор: J. Clift, 311.
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С об зи ром да на из ме ње ну ти по ло ги ју пре во зних ис пра ва у Ро тер дам-
ским пра ви ли ма где су пре во зна ис пра ва и елек трон ски пре во зни за пис 
уве де ни као ге не рич ки пој мо ви ко ји у се би са др же пре но си ве и не пре но си-
ве по јав не об ли ке, он да се овај про блем мо же де тек то ва ти код пре но си вих 
елек трон ских за пи са, ко ји би тре ба ли би ти пан дан те рет ни ци, од но сно пре-
но си вој пре во зној ис пра ви, ко ја у овој ти по ло ги ји има свој ство хар ти је од 
вред но сти. Под њи ма се под ра зу ме ва пре во зни за пис ко ји (а) озна ком „по 
на ред би” или „пре но си во” или дру гом од го ва ра ју ћом озна ком ко ја са гла сно 
ме ро дав ном пра ву има исти учи нак, упу ћу је на то да се ства ри пре да ју по 
на ред би кр ца те ља или при ма о ца, а ко ји не са др жи из ри чи ту озна ку „не пре-
но си во” или „ни је пре но си во” и (б) ис пу ња ва усло ве из чл. 9 ст. 1.68 Усло ви 
из на ве де ног чла на су у ства ри већ пре зен то ва ни усло ви за за функ ци о нал-
но из јед на ча ва ње елек трон ских пре во зних ис пра ва са тра ди ци о нал ним ис-
пра ва ма на па пи ру, од но сно усло ви за ко ри шће ње елек трон ског пре во зног 
за пи са. Они мо ра ју би ти утвр ђе ни угво ром и ла ко утвр ди ви.69 

Да би те рет ни ца функ ци о ни са ла као хар ти ја од вред но сти и да би се 
ње ним пре но сом пре не ло и пра во сво ји не на ро би ко је је ин кор по ри ра но у 
њој, ис пра ва ну жно тре ба да бу де у фи зич ком по се ду, што ни је мо гу ће код 
елек трон ског пре во зног за пи са. Тра ди ци о нал но је пре но си вост те рет ни це 
ве за на за па пир ну фор му и фи зич ку опи пљи вост,70 јер са мо оно што је фи-
зич ки опи пљи во мо же би ти пре не то на дру го ли це.71 Ме ђу тим, то га не ма 
код елек трон ског пре во зног за пи са, што ства ра по тре бу од го ва ра ју ћег спе-
ци фич ног прав ног ме ха ни зма да би се ова функ ци ја те рет ни це оства ри ла 
код ње ног елек трон ског пан да на.

У Ро тер дам ским пра ви ли ма су утвр ђе на оквир на пра ви ла за пре нос 
пре но си вог елек трон ског пре во зног за пи са. Осим го ре спо ме ну те од ред бе 
о функ ци о нал ној екви ва лен ци ји из чл. 8, ре ле вант на су пра ви ла из чл. 57. и 
9. Та ко је про пи са но да ка да се из да елек трон ски пре но си ви пре во зни за пис, 
њен има лац мо же пре не ти пра ва ко ја су у ње му ин кор по ри ра на пре но сом 
елек трон ског тран спорт ног за пи са, у скла ду са по ступ ци ма већ на ве де ног 
чла на 9. став 1.72

Ме ђу тим, осим ових пра ви ла оп штег ка рак те ра у Ро тер дам ским пра-
ви ли ма ни је утвр ђе но ни јед но дру го спе ци фич но пра ви ло, укљу чу ју ћи из-

68 Чл. 1. т.19. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 
де ли мич но мо рем.

69 Чл. 9. ст. 2. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 
де ли мич но мо рем.

70 Упор: J. Clift, 311.
71 Ти ме се оне мо гу ћа ва ју и су ко би из ме ђу стра на ка ко је зах те ва ју пра во на исту ро бу 

или пра ва. J. A. E. Fa ria, (2009), 29.
72 Чл. 57. ст. 2. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 

де ли мич но мо рем.
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ри чи та пра ви ла о са др жи ни ин кор по ри са них пра ва у пре но си вом елек трон-
ском за пи су, као ни пра ви ла о зах те ви ма прав не и тех но ло шке си гур но сти 
и по у зда но сти. У та квој си ту а ци ји, осно ва но се мо же по ста ви ти пи та ње да 
ли ова пра ви ла мо гу би ти од го ва ра ју ћа прав на осно ва за та ко ком плек сан 
прав ни про блем као што је ефек ти ван пре нос сво ји не код пре но си вог елек-
трон ског пре во зног за пи са, без из ри чи тих пра ви ла ко ји би се од но си ли на 
елек трон ски ка рак тер ис пра ве.73

Ро тер дам ска пра ви ла на овај на чин та пи та ња оста вља ју уго вор ним 
стра на ма да их уго вор но ре гу ли шу, што ни је до при не ло да се сло же но пи-
та ње пре но са пра ва сво ји не код ових за пи са раз ре ши. Ја сно је да уго вор не 
од ред бе не мо гу пот пу но за ме ни ти оп шта оба ве зу ју ћа пра ви ла, јер ова дру-
га не слу же са мо уре ђе њу ин тер них од но са уго вор них стра на већ има ју и 
дру ге функ ци је по пут оне ко ја се од но си на за шти ту тре ћих ли ца.74 Без 
об зи ра на ис ко рак Ро тер дам ских пра ви ла у обла сти ком плек сно сти ре гу ли-
са ња пре но си вих елек трон ских пре во зних ис пра ва, ја сно је да у по гле ду 
овог пи та ња њен при ступ ни је од го ва ра ју ћи. Он исто вре ме но отва ра про стор 
да се ре ше ње тра жи при ме ном ме ро дав них на ци о нал них пра ви ла, што по-
сле дич но мо же не га тив но ути ца ти на прав ну си гур ност у овој обла сти и 
сте пен ујед на че но сти ње ног ме ђу на род ног ре гу ли са ња.75

У ци љу кре и ра ња по жељ не уни форм но сти пра ви ла у овој ма те ри ји,76 
у ли те ра ту ри се по ку ша ва до ћи до ре ше ња за про блем оства ри ва ња ствар-
но-прав не функ ци је пре но си вих елек трон ских пре во зних за пи са. Осим у 
екс тер ној ре гу ла ти ви и прак си,77 ре ше ња се ви де и у про ши ре ној при ме ни 
по је ди них ин сти ту та Ро тер дам ских пра ви ла. Ра ди се о пра ву над зо ра, спе-
ци фич ном но вом ин сти ту ту78 ко ји се ви ди као ин стру мент пре ко ко јег се 
мо же оства ри ти ствар но-прав на функ ци ја елек трон ских пре во зних ис пра-
ва.79 У скла ду са Ро тер дам ским пра ви ли ма,80 стра на ко ја има над зор на пра-
ва, до би ја и пра во да за ме ни при ма о ца не ким дру гим ли цем. У кон тек сту 
кон тро ле над ро бом, но си лац пра ва над зо ра ти ме до би ја исти ста тус као 
има лац пре но си ве пре во зне ис пра ве. Из то га про ис ти че да је у слу ча ју ње ног 

73 Упор: R. M. Ah ma di, E. M. Arab, I. Nos ha di. 189; I. Or šu lić, B. Bu lum 174; J. A. E. Fa ria, 
(2009), 30.

74 Упор: J. Clift, 311.
75 Упор: I. Or šu lić, B. Bu lum, 174.
76 Упор: G. I. Ze ros, 1013.
77 O мо гу ћим ре ше њи ма: J. A. E. Fa ria, (2009), 30-31.
78 О пра ву над зо ра, ши ре: V. Sko ru pan Wolff, 198, J. A. E. Fa ria, (2009), 27.
79 Упор: M. Al ba, 406.
80 Чл. 50. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или де-

ли мич но мо рем.
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из да ва ња, но си лац пра ва над зо ра њен има лац,81 ко ји мо же пре не ти пра во 
над зо ра дру гом ли цу пре но сом пре но си вог елек трон ског пре во зног за пи са.82

Ши ре гле да но, са гла сни смо да ин сти тут пра ва над зо ра мо же има ти 
ко ри сну уло гу у раз во ју елек трон ске тр го ви не и ко му ни ка ци ја у по мор ском 
тран спор ту,83 али те шко мо же ре ши ти да ти про блем це ло ви то,84 без до дат не 
прав не раз ра де. Ова ко кон ци пи ра но пра во над зо ра да ти про блем сва ка ко 
мо же убла жи ти85 и на тај на чин функ ци о ни са ти као при вре ме но ре ше ње.86 
Ме ђу тим, у не до стат ку пре ци зних, спе ци фич но усме ре них уни фи ко ва них 
пра ви ла, ово пи та ње оста је и да ље прав ни про блем.87

4. ДО МЕ ТИ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА КОН ВЕН ЦИЈ СКОГ РЕ ГУ ЛИ СА ЊА  
Е ЛЕК ТРОН СКИХ ПРЕ ВО ЗНИХ ИС ПРА ВА

По тре ба хит ног кре и ра ња прав ног окви ра за елек трон ске ис пра ве у 
ме ђу на род ном пре во зу ро ба је вр ло ра но ис ка за на.88 У не ким гра на ма са о-
бра ћа ја прак тич не по тре бе су би ле и до дат но из ра же не.89 У та квој си ту а ци-
ји, ја сно је да ко ри шће ње на ци о нал ног за ко но дав ства у овој обла сти, као ни 
хи пер тро фи ја са мо стал не уго вор не прак се, без оп штих прав них окви ра на 
ме ђу на род ном ни воу, ни је од го ва ра ју ћа, по себ но у по гле ду оства ри ва ња 
прав не си гур но сти. 

У та квим окол но сти ма, се као је ди но аде кват но ре ше ње на ме та ло кре-
и ра ње ши ро ко при хва ће них ме ђу на род них кон вен циј ских ака та ко ји би 
оси гу ра ли ујед на че ну при ме ну пра ва на том под руч ју.90 Ме ђу тим, у по ку-
ша ју ре гу ли са ња пред мет но обла сти, те ла за фор му ла ци ју ме ђу на род них 
кон вен ци ја из ове обла сти су се су сре ла са огра ни че њи ма и оте жа ва ју ћим 
фак то ри ма. 

81 Чл. 51. ст. 4. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 
де ли мич но мо рем.

82 Ши ре: J. A. E. Fa ria, (2009), 28.
83 Упор: V. Sko ru pan Wolff, 198.
84 Упор: G. I. Ze ros, 982.
85 Упор: J. A. E. Fa ria, (2009), 32.
86 Упор: P. Jo nes, 164.
87 Упор: J. Clift, 312.
88 Пар. 110, UN CI TRAL Mo del Law on Elec tro nic Com mer ce with Gu i de to Enac tment 

1996 with ad di ti o nal ar tic le 5 bi sas adop ted in 1998; https://www.un ci tral.or g/pd f/en glish/texts/
elec tcom/05-89450_Ebo ok.pdf , 12. ја ну ар 2021.

89 У друм ском пре во зу се елек трон ске ко му ни ка ци је ви де као еле ме нат ко јим се мо же 
пре бро ди ти до та да шњи про бле ми не чи тљи во сти то вар них ли сто ва, као и ме ха ни зам за 
олак шан и си гу ран пре нос на ред би пре во зни ку то ком пре во за. N. Ra di o nov, M. Miš ko vić 
Agu i lar, 59.

90 Упор: I. Or šu lić, B. Bu lum,167.
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Пр во, то је би ла ком плек сност и спе ци фич ност ма те ри је елек трон ских 
пре во зних ис пра ва. 91 Она зах те ва од го вор на број на пи та ња ко ја ни су би ла 
ре ле вант на за тра ди ци о нал не пре во зне ис пра ве на па пи ру,92 као што су де-
фи ни са ње елек трон ске ко му ник ци је, ау то ри за ци ја по да та ка, пре нос, за шти-
та и чу ва ње по да та ка и њи хо ва до ступ ност и сл. Исто вре ме но, ко ри шће ње 
елек трон ских пре во зних ис пра ва не из о став но им пли ци ра но ве, до тад не по-
зна те те о риј ске и прак тич не про бле ме. 

Дру го, област кон вен циј ског ре гу ли са ња пре во за ро бе хро нич но је оп-
те ре ће на ве о ма спо рим про це сом уни фи ка ци је и ду гих пре ла зних пе ри о да 
из ме ђу усва ја ња ме ђу на род них кон вен ци ја и њи хо вог сту па ња на прав ну 
сна гу. Исто вре ме но та кве кон вен ци је је опет те шко из ме ни ти или до пу ни ти 
у слу ча ју ка да их је по треб но при ла го ди ти еко ном ским про ме на ма или ево-
лу ци ји пре во зне прак се или по тре ба ма но вих тех но ло ги ја.93 

Сви на ве де ни фак то ри су ути ца ли на на ста нак, кон цепт, па и са др жи ну 
кон вен циј ских ака та у ма те ри ји елек трон ских пре во зних ис пра ва и опре де-
ли ли са да шње прав но ста ње у да тој обла сти. За јед нич ки име ни тељ са да шњег 
прав ног ре гу ли са ња је да све гра не са о бра ћа ја у овом мо мен ту не ма ју прав-
них огра ни че ња за при ме ну елек трон ских пре во зних ис пра ва. Ме ђу тим, 
они то по сти жу на ме то до ло шки раз ли чи те на чи не, са раз ли чи тим кон цеп-
том, оби мом ре гу ла ци је и крај њим до ма ша јем. 

У ана ли зи прав ног до ма ша ја од но сних кон вен циј ских ака та, ну жно је 
одво је но тре ти ра ти кон вен ци је ко је су сво ју прав ну ре гу ла ци ју у обла сти 
елек трон ских ко му ни ка ци ја све ле ис кљу чи во на из ри чи то прав но при зна ње 
елек трон ских пре во зних ис пра ва, од оних ко је овој про бле ма ти ци при ла зе 
на ре ла тив но ком плек сни ји на чин.

Иа ко је прав но при зна ње елек трон ских пре во зних ис пра ва са мо по себи 
ис ко рак у овој обла сти, јер је ба зич но омо гу ћи ло про дор но вих тех но ло ги ја 
у од но сне гра не са о бра ћа ја, ја сно је да је та кав при ступ сва ка ко не до во љан. 
Не до ста так спе ци фич них си сте ма ти зо ва них пра ви ла сва ка ко ни је до бар за 
нео п ход но по сти за ње ви шег ни воа прав не си гур но сти у да тој обла сти. Исто-
вре ме но, на овај на чин из о ста је и ускла ђе ност са пра ви ли ма и ин сти ту ти ма 
пра ва елек трон ског по сло ва ња уоп ште.94 Та ква оп шта оце на мо же ва жи ти 
ка ко за Кон вен ци ју Ује ди ње них на ци ја о ме ђу на род ном мул ти мо дал ном 
пре во зу ро бе, Виљ ну ски про то кол о из ме на ма и до пу на ма Кон вен ци је о 
ме ђу на род ним пре во зи ма же ле зни ца ма, али и Бу дим пе штан ску кон вен ци ју 
о Кон вен ци ји о уго во ру о пре во зу ро бе у уну тра шњој пло вид би. Због не по-

91 Упор: М. Al ba, 389.
92 Упор: V. Sko ru pan Wolff, 202.
93 Упор: J. A. E. Fa ria, (2009), 8,9.
94 Упор: Rat ko Ze le ni ka, Hel ga Pa vlić Sken der, Sa bi na Kam nik Ze bec. „Pri mar ni iz vo ri 

pra va mul ti mo dal no ga pro me ta,” Zbor nik Пravnog fa kul te ta u Za gre bu,1-2/2008, 236.



1176

Др Дра го Љ. Ди вљак, Ме ђу на род не кон вен ци је о пре во зу ро бе и елек трон ске... (1161–1181)

сто ја ња из ри чи тог прав ног при зна ња елек трон ских пре во зних ис пра ва, Кон-
вен ци ја о уго во ру о пре во зу ро бе у уну тра шњој пло вид би и Мон тре ал ска 
кон вен ци ја о ујед на ча ва њу од ре ђе них пра ви ла за ме ђу на род ни пре воз ва-
зду шним пу тем је још да ље од зах те ва мо дер не тран спорт не прак се.

У кон тек сту оце не прав ног до ма ша ја кон вен циј ске ре гу ла ти ве о елек-
трон ским пре во зним ис пра ва ма, сло је ви ти ју ана ли зу омо гу ћа ва ју са мо Ро-
тер дам ска пра ви ла и eC MR про то кол, упра во због свог си стем ског при сту-
па овој ма те ри ји и по че му се они из два ја ју од свих дру гих кон вен циј ских 
акак та о пре во зу ро бе. Ме ђу тим, та кав ком плек сни ји при ступ они по сти жу 
ко ри шће њем раз ли чи тих концепциjских ре гу ла тор них мо де ла. Док Ро тер-
дам ска пра ви ла пред ста вља ју по ку шај це ло ви те уни фи ка ци је по мор ског 
пра ва на ме ђу на род ном ни воу, где су елек трон ске пре во зне ис пра ве са мо 
једaн сег мент ши ро ко за сно ва не кон вен ци је, до тле је eC MR про то кол, са-
гла сно име ну, ис кљу чи во спе ци ја ли стич ки усме рен на ко ри шће ње елек трон-
ске ко му ни ка ци је и елек трон ских пре во зних ис пра ва у друм ском са о бра ћа-
ју. Та ква ме то до ло шка раз ли ка је ути ца ла и на обим прав не ре гу ла ци је, али 
по себ но, и на мо гућ ност ефек тив не при ме не и њи хо ву ра ти фи ка ци о ну при-
хва ће ност. 

У по гле ду оби ма прав не ре гу ла ци је, ва жи оце на да Ро тер дам ска пра-
ви ла са др же по себ но де таљ на пра ви ла о елек трон ским пре во зним ис пра ва-
ма. Она овој ма те ри ји по све ћу ју це ло по гла вље. По се бан ак це нат се да је 
са др жи ни и на чи ну уго вор ног ре гу ли са ња овог пи та ња. Ме ђу тим, екс тен-
зив ност прав не ре гу ла ци је ни је ре ше ње са мо по се би, јер она исто мо же 
до ве сти до њи хо вог оте жа ног функ ци о ни са ња у прак си.95

С дру ге стра не, ре дак то ри eC MR прото колa су се про ти ви ли екс тен-
зив ном при сту пу ре гу ла ци је, а у том окви ру, по себ но пре у зи ма њу ре ше ња 
из дру гих кон вен ци ја да би се по ди гао ни во об у хва та ма те ри је. Они су те-
жи ли што кра ћем тек сту, из ме ђу оста лог у ци љу да што хит ни је од го во ре 
на све из ра же ни је по тре бе за елек трон ским пре во зним ис пра ва ма у друм ском 
са о бра ћа ју. На и ме, по сто ја ла је опа сност да по слов на прак са са мо стал но 
кре не са ко ри шће њем елек трон ских пре во зних ис пра ва, што би у не до стат-
ку ме ђу на род них прав них пра ви ла мо гло до ве сти до прав не не си гур но сти, 
а ду го роч но и до де зу ни фи ка ци је имо вин ско-прав них од но са из уго во ра о 
пре во зу ро бе дру мом. 96 Ме ђу тим, осим фак торa хит но сти, на ова кав при-
ступ ути ца ла је при мар на кон цеп ци ја eC MR про то ко ла да бу де са мо на до-
град ња Кон вен ци ји CMR и да не за ди ре у њен пр во бит ни текст. У том окви ру, 
он не са др жи пра ви ла о пу но ва жно сти елек трон ских пот пи са, осим њи хо вог 
пој мов ног де фи ни са ња. Оправ да но сто ји оце на да пи та ње пу но ва жно сти 

95 Упор: V. Sko ru pan Wolff, 202.
96 Упор: N. Ra di o nov, M. Miš ko vić Agu i lar, 60.
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елек трон ског пот пи са не тре ба да бу де пред мет ре гу ли са ња са о бра ћај них 
кон вен ци ја, јер је то пи та ње пре вас ход но пред мет ре гу ли са ња у на ци о нал-
ним за ко но дав стви ма.97

У те о ри ји не ма је дин стве но сти при ли ком да ва ња оп штих оце на о ква-
ли те ту и крај њим до ма ша ји ма на ве де них кон вен циј ских ака та, што је и 
ло гич но јер су за сно ва не на раз ли чи тим угло ви ма по сма та ра ња, пре вас ход-
но на претп остављeним ци ље ви ма њи хо вих пра ви ла и сте пе ном њи хо вог 
оства ре ња.98 Све то ука зу је да је за ана ли зу кон вен циј ских ака та и про це не 
њи хо вог до ма ша ја опре де љу ју ћи фак тор мо же би ти упра во оства ре ност ци-
ље ва сва ког по је ди ног кон вен ци ји ског ак та.

Сма тра се да је циљ до но ше ња Ро тер дам ских пра ви ла да се ство ри на-
пре дан јед но о бра зни си стем прав них пра ви ла за ре гу ли са ње елек трон ских 
пре во зних ис пра ва и ти ме по ста ве чвр сти прав ни те ме љи за њи хо ву при ме-
ну у прак си.99 Уко ли ко ова ко ви ди мо ци ље ве Ро тер дам ских пра ви ла, он да 
мо же мо из не ти оце ну да она ни су да ла пот пу ни је од го во ре на низ прав них 
пи та ња,100 по себ но у сег мен ту оства ри ва ња ствар но-прав не функ ци је пре-
но си вог елек трон ског за пи са и обез бе ђи ва ња без бед но сти и по у зда но сти, 
што је у ра ду већ ис ка за но. Исто вре ме но, Ро тер дам ска пра ви ла омо гу ћа ва ју 
екс тен зив ну при ме ну прин ци па ау то но ми је во ље у овој обла сти, и то ши ре 
не го што је то стан дард у пра ву елек трон ске тр го ви не, јер се не са мо из да-
ва ње и пре нос, већ и ко ри шће ње елек трон ских ис пра ва у по мор ском пра ву 
чи ни за ви сним од пра ви ла ко је уго во ром утвр де уго вор не стра не.101

Све у куп но гле да но, узи ма ју ћи у об зир по ла зне ци ље ве и на ве де не не-
до стат ке, мо же мо се сло жи ти да Ро тер дам ска пра ви ла са гла сно окол но сти-
ма, ни су ис пу ни ла оче ки ва ња у овој обла сти, иа ко мо гу по слу жи ти као 
по ла зна осно ва за даљ њу над град њу.102 И ов де мо же ва жи ти оце на, ко ја се 
ко ри сти за ста ње це ло куп не уни фи ка ци је у обла сти пре во за, да она оста је 
у не ким сег мен ти ма не до ре че на, оста вља ју ћи да на ци о нал ни за ко ни раз ре-
ше мно га ва жна пи та ња. Ме ђу тим, све то ни је има ло прак тич не им пли ка-
ци је, из раз ло га што да та кон вен ци ја због сво јих ам би ци о зних ци ље ва и 
спе ци фич но сти ста ња уни фи ка ци је у по мор ском пре во зу ро бе, ни је још 
сту пи ла на прав ну сна гу.

Уко ли ко за по ла зну на ме ру у по гле ду ци ље ва ре гу ла ци је еCMR про то-
ко ла узме мо ста во ве јед ног од глав них ње го вих ре дак то ра, да је циљ ње го вог 

97 Упор: N. Ra di o nov, M. Miš ko vić Agu i lar, 57.
98 Упор: V. Sko ru pan Wolff, 202.
99 Упор: I. Or šu lić, B. Bu lum. 167.
100 Упор: J. Clift, 311.
101 Чл. 8. ст. 1. Кон вен ци је о уго во ри ма о ме ђу на род ном пре во зу ства ри у це ли ни или 

де ли мич но мо рем.
102 Упор: V. Sko ru pan Wolff, 202.
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до но ше ња био да се с омо гу ћи при ме на елек трон ских пре во зних ис пра ва, а 
не да се прав но пот пу ни је ре гу ли ше њи хо во ко ри шће ње, укљу чу ју ћи и сва 
по ве за на пи та ња,103 мо же мо ре ћи да је на ве де ни про то кол у ве ћем де лу ис-
пу нио сво ју свр ху. И ина че, чи тав про цес до но ше ња и ре гу ла тор ни кон цепт 
еCMR про то ко ла је стрикт но за сно ван на ра ци о нал ној осно ви, где се у окви ру 
свих огра ни че ња по ку ша ва по сти ћи нај ви ше мо гу ће. Ње го ва спе ци ја ли стич-
ка усме ре ност је кре и ра ла од го ва ра ју ћи прав ни оквир за при ме ну елек трон-
ских пре во зних ис пра ва у обла сти друм ског пре во за ро бе, сво де ћи при ме ну 
прин ци па ау то но ми је уго вор них стра на во ље на при хва тљи ву ме ру. 

5. ЗА КЉУ ЧАК

Кон вен ци је у обла сти пре во за ро бе ни у кон цеп ту ал ном по гле ду, ни у 
по гле ду бит них пи та ња ни су на исти на чин при шле про бле му прав не ре гу-
ла ци је елек трон ских пре во зних ис пра ва. Док не ке кон вен ци је том про бле му 
по ку ша ва ва ју да при ђу си стем ски, у не ким гра на ма са о бра ћа ја и да ље ва же 
кон вен ци је ко је сво јом са др жи ном са мо им пли цит но омо гу ћа ва ју ко ри шће-
ње елек трон ских пре во зних ис пра ва. У по гле ду це ло ви то сти ре гу ли са ња 
ове ма те ри је се ис ти чу се Ро тер дам ска пра ви ла и eC MR про то кол, али се 
оне раз ли ку ју у по гле ду аде кват но сти ре гу ла ци је и крај њих до ме та. Ро тер-
дам ска пра ви ла и по ред вр ло ам би ци о зног при сту па, ни су ус пе ла да на од-
го ва ра ју ћи на чин ре ше нај и за зов ни ји про блем це ло куп не ове ма те ри је, а то 
је ефек тив но оства ри ва ње ствар но-прав них функ ци ја пре но си вог елекtрон-
ског за пи са, што је у мно го ме ума њи ло ње не крај ње до ме те. С дру ге стра не, 
eC MR про то кол је ус по ста вио са свим со лид не прав не те ме ље за при ме ну 
елек трон ских пре во зних ли сто ва у друм ском са о бра ћа ју.
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In ter na ti o nal Con ven ti ons оn the Tran sport of Go ods  
and Elec tro nic Tran sport Do cu ments

Abstract: The re gu la tory ap pro ach of in ter na ti o nal con ven ti ons on the tran-
sport of go ods re gar ding so me im por tant is su es in the fi eld of elec tro nic tran sport 
do cu ments, such as the le gal re cog ni tion of elec tro nic tran sport do cu ments, the ir 
fun cti ons and le gal for ce ma kes the su bject of analysis in this pa per. The ove rall 
re ach and li mi ta ti ons of the re le vant con ven tion ru les are al so in clu ded in the 
analysis. 

Con ven ti ons in the fi eld of tran sport of go ods, ne it her con cep tu ally nor in 
terms of im por tant is su es, do not ap pro ach the pro blem of le gal re gu la tion of 
elec tro nic tran sport do cu ments in the sa me man ner. Whi le so me con ven ti ons try 
to ap pro ach this pro blem syste ma ti cally, in so me bran ches of tran sport, the con-
ven ti ons are still ap pli ca ble which, with the ir con tent, only im pli citly ena ble the 
use of elec tro nic tran sport do cu ments. Re gar ding the com ple te ness of the re gu-
la tion of this mat ter, the Rot ter dam Ru les and the Ad di ti o nal Pro to col to the CMR 
Con ven tion stand out, but they dif fer in terms of the ade qu acy of re gu la tion and 
fi nal re ach. The Rot ter dam Ru les, de spi te a very am bi ti o us ap pro ach, ha ve fa i led 
to ade qu a tely re sol ve the most chal len ging is sue of this en ti re mat ter, which is the 
ef fec ti ve ac com plis hing of the su bject mat ter-le gal fun cti ons of a por ta ble elec-
tro nic re cord, which gre atly re du ced its ul ti ma te re ach. On the ot her hand, the 
Ad di ti o nal Pro to col esta blis hed a com ple tely sa tis fac tory le gal fo un da ti ons for 
the ap pli ca tion of elec tro nic tran sport do cu ments in road tran sport.

Keywords: in ter na ti o nal con ven ti ons, tran sport of go ods, elec tro nic tran sport 
do cu ments, le gal re cog ni tion, ac com plis hing of fun cti ons.
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