LUTZ ASSEKURANZ

CMR odgovornost in zavarovanja

(9. del)

V sporazumih se urejajo pravice in dolžnosti strank pogodbenic. Nič drugače ni pri
pogodbah o prevozu v mednarodnem prometu, v katerem je večina obveznih določil
(primerjaj 41. člen CMR-ja) zapisana v konvenciji CMR.
Besedilo: vodilni trio družbe LUTZ ASSEKURANZ: Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann in Otmar J. Tuma

Nekatere izmed pravic (npr. 6. člen

(1) – navodila pošiljatelja pri carinskih postopkih blaga; navodila pošiljatelja glede
zavarovanja blaga (8. člen (3) – zahteve pošiljatelja o preverjanju bruto teže blaga) in
dolžnosti (npr. 3. člen – odgovornost prevoznika za sodelavce in druge osebe; 5. člen
– pravilno izpolnjevanje tovornega lista; 7.
člen (1) odgovornost pošiljatelja zaradi napačnih ali nepravilnih navedb v tovornem
listu; 10. člen – odgovornost pošiljatelja
zaradi nepravilnega ali pomanjkljivega pakiranja blaga; 11. člen (2) odgovornost pošiljatelja zaradi pomanjkljivih, nepopolnih
ali nepravilnih dokumentov; 11. člen (3)
prevoznikova odgovornost za izgubo ali
nepravilno uporabo dokumentov) smo v
okviru preteklih člankov dodobra predelali. V tem članku pa se bomo posvetili 12. in
13. členu konvencije CMR, ki ureja različne pravice glede blaga (primerjaj tudi s 57.
členom ZPPCP-1). Spodaj navajamo enega
izmed primerov iz vsakodnevne prakse, s
katerimi se srečujejo pri podjetju Lutz Assekuranz Makler. Eden izmed izredno razburjenih prevoznikov nam je posredoval
naslednje elektronsko sporočilo:
»Danes smo se na kratko slišali po telefonu, imamo pa naslednji problem: 23. 1.
2012 smo preko nemškega špedicijskega
podjetja A., D-Neuss prejeli povpraševanje
za transport treh tovornjakov z odpadki
bakra, in sicer iz Bosne v Nemčijo. Mesto
nalaganja podjetje R., Tuzla, mesto raztovora: Podjetje G., D-Lühnen.
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Preko nas smo naročili tri bosanske podprevoznike: zagotavljanje tovornjakov
dne 26. 1. 2012 ob 11. uri pred podjetjem
R. v Tuzli. Nalaganje: 26. 1. 2012. Tovornjaki na carinskem uradu v Tuzli v petek,
27. 1. 2012.
Ti tovornjaki niso bili odpravljeni v izvoz
s strani carinskega urada, kajti pošiljatelj
(Podjetje R.) ni izročil dokumentov o izvozu iz Bosne carinskemu uradu v Tuzli.
V torek, 31. 1. 2012, so morala vozila zapustiti carinski terminal v Tuzli, kajti na
carinskem uradu ni bilo več nobene potrebe, da bi ta vozila tam stala in zavzemala
carinski terminal. Vozila smo zato parkirali
v neposredni bližini carinskega urada (da
bi lahko hitro reagirali), voznike pa smo
imeli ves čas na zvezi (stand by). Vozniki
niso dobili nobenih CMR tovornih listov in
drugih papirjev, tudi nobenih kopij le-teh,
kajti vse so zadržali v podjetju R.
31. 1. 2012 so se pri voznikih oglasili predstavniki podjetja R. in so zahtevali izročitev blaga, in sicer s pretovarjanjem na
druga vozila (že pripravljena s strani podjetja R.). Voznikom smo ukazali, da tega
ne smejo dopustiti, kajti s strani naročnika
(podjetja A. iz Neussa) nismo prejeli nobenih navodil.
Vozila se trenutno nahajajo v neposredni
bližini carinskega urada v Tuzli. Danes so
bili tam ponovno predstavniki podjetja
R., ki so s pritiski zahtevali izročitev tovora. Prosimo vas za nujne informacije,
kako naj se v tem primeru obnašamo in
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ali lahko podjetju R. izročimo omenjeno
blago. Ali lahko to potrdi samo podjetje A.
iz Neussa?
Za vaš hiter odgovor se vam zahvaljujemo.«
Vedno znova se prevozniki znajdejo pred
takšnimi ali drugačnimi primeri, pri katerih se voznikom pod pritiski in z grožnjami
grozi za predajo tovora. In kakšna je pravna situacija (poleg tega, da se vedno o tem
obvesti policija, da zaščiti voznika) v tovrstnih primerih?
12. člen (1) določa, da ima pošiljatelj pravico razpolaganja z blagom, zlasti pa sme
zahtevati od prevoznika, naj zadrži blago
v prevažanju, spremeni kraj, v katerem naj
bo blago izročeno, ali izroči blago drugemu
prejemniku, ne pa tistemu, ki je naveden v
tovornem listu. Ta pravica preneha veljati,
ko je drugi izvod tovornega lista izročen
prejemniku ali ko prejemnik uveljavi svojo
pravico po prvem odstavku 13. člena (1);
od tega trenutka naprej mora ravnati prevoznik po nalogih prejemnika. Prejemnik
pa ima pravico razpolagati z blagom od trenutka izdaje tovornega lista, če pošiljatelj
vanj zapiše tako opombo. 4. člen pa določa,
da če prejemnik odredi v izvrševanju svojih
pravic glede razpolaganja izročitve blaga
komu tretjemu, ta nima pravice imenovati
drugega prejemnika. Za pravico razpolaganja pa veljajo naslednji pogoji:
a. pošiljatelj ali v primeru iz tretjega odstavka tega člena prejemnik, ki želi razpolagati, mora predložiti prevozniku
prvi primerek tovornega lista z novimi
navodili in ga zavarovati proti vsem izdatkom, izgubam ali škodi, ki bi jih utegnil imeti z izvršitvijo takih navodil;
b. izvršitev takih navodil je možna takrat,
ko prispejo k tistemu, ki naj jih izvrši, in
ne sme ovirati prevoznika, da po običaju
izpolni prevzeto obveznost, in tudi ne
oškodovati pošiljateljev ali prejemnikov
drugih pošiljk;

c. navodila ne smejo imeti za posledico delitev pošiljke. Kadar prevoznik v skladu
z določbami petega odstavka tega člena
točka b) ne more izvršiti prejetih navodil, mora to takoj sporočiti tistemu, ki
mu je ta navodila dal. Prevoznik, ki ne
izvrši navodil, danih pod pogoji iz tega člena, ali jih izvrši, ne da bi zahteval
predložitev prvega primerka tovornega
lista, odgovarja upravičencu za vsako
škodo ali izgubo, ki mu jo s tem povzroči.
13. člen konvencije CMR ureja prejemnikove pravice in dolžnosti:
1. Po prispetju blaga v kraj, ki je določen za
izročitev, ima prejemnik pravico zahtevati od prevoznika, naj mu proti potrdilu
izroči drugi primerek tovornega lista in
blago. Če je blago izgubljeno ali če blago
ne prispe po izteku roka, določenega v
19. členu, ima prejemnik pravico uveljavljati v svojem lastnem imenu pravico iz
prevozne pogodbe.
2. Prejemnik, ki izkoristi pravico iz prvega odstavka tega člena, mora plačati ves
znesek, predviden v tovornem listu. V
primeru spora glede plačila prevoznik ni
dolžan izročiti blaga, če mu prejemnik ne
da varščine.

Nanašajoč se na omenjeni škodni primer,
to pomeni, da glede na 12. člen konvencije CMR daje slednji pravice pošiljatelju, da
razpolaga z blagom in daje navodila prevozniku. Pošiljatelj pa je pogodbeni partner
prevoznika. Iz tega sledi, da je prevoznik
stranka nemškega podjetja A. iz Neussa,
in da mora upoštevati njegova navodila,
medtem ko je bosanski podprevoznik pooblaščen samo za izdajo.
Pri tem tovorni list CMR tudi ne spremeni
ničesar, kajti v njem je kot pošiljatelj navedeno mesto prevzema in to je podjetje R. iz
Tuzle in ne podjetje A iz Neussa. Tovorni
list sicer služi kot dokazilo, da je podjetje R.
pošiljatelj. To domnevo pa lahko izpodbija
tudi 9. (1) člen konvencije CMR.
V omenjenem primeru se je nedvomno
potrebno sklicevati tudi na 14. člen kon-

vencije CMR in mora prevoznik, kot tudi
bosanski podprevoznik, omenjeno blago
sklicujoč se na 16. člen konvencije CMR
tudi razložiti. Za stroške, ki pri tem nastanejo, jamči stranka, podjetje A iz Neussa.
Za prevoznika so ti pravni odstavki težko
berljivi, zato je pomembno, da imate nekoga, na katerega se lahko obrnete. In to
je zagotovo podjetje Lutz Assekuranz, ki v
škodnih primerih ustrezno svetuje.
Za nadaljnja vprašanja in za različne
zavarovalne rešitve so vam strokovnjaki podjetja Lutz Asekuranz na
voljo.
Nadaljevanje sledi.
Vprašanja naslovite na
lutz@intertransport.si

* Pošiljatelj je pogodbeni partner prevoznika
* Pošiljatelj ima pravico razpolagati s tovorom
* V 12. členu konvencije CMR je zapisano, pod katerimi pogoji ima prejemnik
pravico razpolaganja s tovorom
* ko tovor prispe v namembni kraj, ima prejemnik pravico zahtevati od prevoznika
dostavo blaga

