LUTZ ASSEKURANZ (17. DEL)

CMR odgovornost in CMR zavarovanja
Potem ko smo se v zadnjih dveh delih serije člankov osredotočili na 17. člen (3)
CMR konvencije – odgovornost prevoznika, kot tudi na 18. člen (4) CMR konvencije
– posebej opremljena vozila – se bomo v tem članku osredotočili na pogoje, ko je
prevoznik prost odgovornosti zaradi posebne nevarnosti. Te smo deloma že obdelali
v 13. delu serije člankov.
Besedilo: vodilni trio družbe LUTZ ASSEKURANZ: Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann in Otmar J. Tuma
17. člen (4) CMR konvencije se glasi:

Pod pogoji iz drugega in petega odstavka 18. člena je prevoznik prost odgovornosti v primeru, ko je izguba ali
škoda nastala zaradi posebne nevarnosti, ki izhaja iz ene ali več naslednjih
okoliščin:
a. če so bila uporabljena odprta nepokrita vozila in je bila njihova uporaba
izrecno dogovorjena in zapisana v tovornem listu;
b. če tovor ni bil zapakiran ali je bil
slabo zapakiran tovor, ki se sicer po
svoji naravi rad razsipa ali poškoduje;
c. če gre za rokovanje, nakladanje, skladanje ali razkladanje, ki ga je opravil
pošiljatelj, prejemnik ali nekdo, ki je
ravnal v imenu pošiljatelja ali prejemnika;
d. če gre za vrsto blaga, ki je po svoji naravi posebej izpostavljeno popolni ali
delni izgubi ali poškodbi, zlasti zaradi razbitja, rjavenja, gnitja, sušenja,
puščanja, normalnega razsipa ali pa
zaradi moljev ali črvov;
e. če so označbe ali številke na tovorkih
nezadostne ali nepopolne;
f. če gre za prevoz živih živali.
Sprva je potrebno v zvezi s tem omeniti, da se posamezne določbe pogosto
razlagajo popolnoma napačno in to tudi med CMR zavarovalci, ki bi morali
poznati dejanske pogoje. Zato je moč
pogosto v zapisih o zavrnitvi odgovornosti prebrati: »Blago je bilo pomanjkljivo natovorjeno s strani pošiljatelja, s čimer je odgovornost v skladu s
17. členom (4) c) zavrnjena. Tovrstni
zavrnitveni zapisi pa ne vsebujejo nobenih natančnejših utemeljitev, temveč se osredotočajo na zgolj nekaj zapisanih vrstic. Pri tem pa je pogosto
spregledano, da je zahteva za pritožbo
in oprostitev odgovornosti povezana
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s tem, da mora prevoznik določiti, da
je poškodba nastala v skladu s 17. (4)
členom CMR konvencije, in sicer zaradi
posebne nevarnosti. To pa pomeni, da
mora prevoznik v prvem koraku dokazati, da se je zgodila posebna nevarnost
(ali več njih); gola trditev ne zadostuje,
pri čemer je tudi pomembno, da če je
mogoče, nastalo škodo oceni komisar
za havarijo in poda strokovno mnenje
in naredi tudi zapisnik.
DOKAZ – RAZLAGA – DOKAZNA
DOMNEVA

Da je škoda resnično nastala kot posebna nevarnost, zapisana v 17. (4) členu
CMR konvencije, prevozniku ni več potrebno dokazati, toda z razlago dogodka mora primer narediti verodostojen
v skladu z okoliščinami primera in nastankom škode in da je nastanek škode
moč dokazati v skladu s 17. (4) členom
CMR konvencije. V tem primeru se tako
domneva, da je škoda nastala na podlagi
18. (2) člena CMR konvencije, in sicer
kot posledica posebne nevarnosti.
Posebne nevarnosti:
a) Uporaba odprtih nepokritih vozil,
katerih uporaba je bila izrecno dogovorjena in zapisana v tovornem listu.

* 17. (4) člen CMR konvencije olajšuje prevozniku dokazovanje posebnih nevarnosti, ki ga lahko oprostijo odgovornosti.
* Prevoznik mora dokazati obstoj nevarnih okoliščin; s pomočjo tega se predvideva, da je škoda nastala kot posledica nevarnih okoliščin.
* Uporaba odprtega vozila mora biti dogovorjena s pošiljateljem, in tudi zapisana v tovornem listu.

b) Napake ali pomanjkljivosti embalaže
tovora, če zaradi tega nastane delna
izguba ali poškodovanje blaga.
V primeru, da se prevoznik ni pogodbeno zavezal k pakiranju transportiranega blaga, leži odgovornost za ustrezno pakiranje na pošiljatelju blaga. To
navsezadnje izhaja iz 10. člena CMR
konvencije (Pošiljatelj odgovarja prevozniku za škodo, povzročeno osebam,
priboru in drugemu blagu, ter za vse
stroške, povzročene zaradi slabe embalaže blaga, razen če je bila napaka ob
prevzemu očitna ali prevozniku znana,
pa ni glede tega izrazil nikakršnega pridržka), ki smo ga natančno predelali v
sedmem delu naše serije člankov. Embalaža mora tovoru dati ustrezno zaščito v vseh pogojih prevoza in v vsakršnih
razmerah na cesti. Prav tako mora biti

prirejena tako, da omogoča posamezno
razkladanje in nakladanje tovora, če je
to potrebno. V nasprotnem primeru je
označena kot pomanjkljiva.
DOLŽNOST OPOZARJANJA

Ali je bila embalaža tovora v konkretnem primeru prevoza blaga pomanjkljiva ali ne, bo v primeru škodnega
nastanka določil komisar za havarijo
oziroma oseba pristojna za zaščito
blaga. Prevoznik sicer ni strokovnjak
za zaščito tovora, mora pa v primeru,
da opazi določene pomanjkljivosti, na
to opozoriti. V primeru, da se njegova opozorila ignorirajo in da naročnik
prevoza kljub temu vztraja k izvedbi prevoza, se lahko prevoznik v tem
primeru sklicuje na 17. (4)b člen, kot
tudi na 18. (2) (2. alternativa) člen

CMR konvencije. V takšnem primeru
je potrebno ugotovitve o neprimerni
embalaži tovora vnesti v tovorni list,
najbolje v razdelek Pridržki in opombe
prevoznika.
Iz zavarovalnega stališča je potrebno
opozoriti, da je potreba po intervenciji
komisarja za havarijo sicer obveznost
prevoznika, toda v praksi pa je njihovo vključevanje v razreševanje nastalih
težav pogosto zahtevano tudi s strani
zavarovalca, saj ima ta interes ugotoviti, ali je dejansko prišlo do primera, ko
je prevoznik prost odgovornosti ali ne.
V tovrstnih in podobnih primerih pa so
vam seveda na voljo strokovnjaki podjetja Lutz Assekuranz.
Vprašanja naslovite na
lutz@intertransport.si

Prevoznik se lahko na oprostitev odgovornosti zaradi škode, ki je nastala
zaradi vremenskih vplivov, kot so dež,
sneg, toča, neurje in podobno, sklicuje
le takrat, ko je uporaba odprtega nepokritega vozila dogovorjena s pošiljateljem blaga in tudi zapisana v tovornem
listu. V nasprotnem primeru mora
prevoznik ob uporabi odprtega in nepokritega vozila in ob nastanku škode
odgovarjati za nastalo škodo in tudi, če
je škoda nastala zaradi posledic, ki jih
ni mogel preprečiti (17. (2) člen CMR
konvencije).
Konstitutiven pogoj vnosa podatkov
v tovorni list kaže, kako pomembna
je njegova uporaba. Da se dokaznemu
gradivu, zapisanemu v tovornem listu,
ni pametno odrekati, čeprav 4. člen
CMR konvencije govori o tem, da je
prevozna pogodba veljavna tudi brez
tovornega lista, pa smo že pisali v petem delu serije naših člankov.
Pomembno je tudi vedeti, da določila,
zapisana v 18. (3) členu CMR konvencije, določajo, da uporaba odprtega in
nepokritega vozila ne opravičuje nenavadno velikega primanjkljaja ali izgube
celotnega tovorka med prevozom s tovrstnim vozilom.
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