LUTZ ASSEKURANZ (12. DEL)

CMR odgovornost in CMR zavarovanja

*17. člen CMR konvencije določa odgovornost oziroma čas skrbništva prevoznika nad tovorom.
*Čas skrbništva nastopi s prevzemom blaga in se konča z njegovo predajo.

V četrtem poglavju Sporazuma o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti (CMR)

*Kdaj je nastopil čas prevzetja blaga in kdaj predaje, je odvisno od vsakega posameznega primera.

so opredeljene odgovornosti prevoznika. Da so tudi v drugih poglavjih CMR konvencije

*Tudi transportno-tehnične ovire so del določanja odgovornosti prevoznika.

opisana dejanja odgovornosti, smo podrobno izpostavili že v zadnjem članku. V četrtem

*Pri sklepanju zavarovalnega kritja je potrebno biti posebej previden.

poglavju so tako opredeljene naslednje teme: skrb za tovor, odgovornost za hibe vozila,
izguba tovora, napačna dostava, poškodovanje, presežen dobavni rok, nepogodbene
terjatve in huda malomarnost, kot tudi zanikanje odgovornosti in dokazna bremena.
Besedilo: vodilni trio družbe LUTZ ASSEKURANZ: Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann in Otmar J. Tuma

17. člen CMR konvencije določa ta-

ko imenovano odgovorno skrb za tovor,
pri čemer je prevoznik – z nekaterimi
izjemami – odgovoren za popolno ali
delno izgubo blaga ali za poškodbo, ki
nastane od prevzema blaga do njegove
izročitve, kot tudi za kakršno koli zamudo pri izročitvi. Tukaj pa se pojavlja
vprašanje, kaj je mišljeno kot pojem
»prevzem« in kaj kot pojem »izročitev«.
Preden to temo dodobra obdelamo, pa
še pomemben vstavek.
Pri obravnavanju odgovornosti v skladu s CMR konvencijo je treba upoštevati tudi prevozno pogodbo. Ni nujno,
da je tovor poškodovan med dejanskim
prevozom, da se lahko sproži povod za
odgovornost prevoznika. Poškodba lahko nastane tudi med vmesnim skladiščenjem ali pri pretovarjanju. Tovrstno
situacijo bomo pojasnili s spodnjima
primeroma.
1. Prevoznik dobi naročilo s strani pošiljatelja, da naj bi iz Hamburga na
Dunaj prepeljal dve paleti. Ta prepelje tovor po običajni poti iz Hamburga na Dunaj Neustadt, kjer paleti
skladišči v pretovornem skladišču. Ti
naj bi naslednje jutro pobral manjši
tovornjak in ju dostavil prejemniku.
Med nočnim skladiščenjem pa je bil
tovor ukraden ali poškodovan (bodisi med raztovarjanjem v skladišče
bodisi med natovarjanjem na manjši,
dostavni tovornjak). Odgovornost se
tudi v tovrstnih primerih obravnava
na podlagi CMR konvencije, in sicer
jo ureja prva postavka 17. člena: »Prevoznik je odgovoren za popolno ali
delno izgubo blaga ali za poškodbo, ki
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nastane od prevzema blaga do njegove izročitve.«
Upoštevati je treba, da v tovrstnem
primeru nastanejo posebne zahteve
okoli zavarovanja (ki je vezan na registrsko številko vozila), ki običajno
krijejo škodo, ki je nastala med dejanskim prevozom.
2. Prevoznik je od pošiljatelja prejel naročilo, da prepelje tovor iz Hamburga
na Dunaj Neustadt in da ga tam skladišči toliko dolgo časa, dokler pogodbeni kupec blaga ne želi sprejeti in
naroči prevoz blaga do Dunaja, kar
se na koncu tudi zgodi. Tukaj je treba
upoštevati tri pogodbe; in sicer sprva
CMR pogodbo o prevozu iz Hamburga
na Dunaj Neustadt; kot drugo pravo
glede skladiščenja blaga in pripadajočo
pogodbo o skladiščenju; kot tretje pa
pogodbo za prevoz z Dunaja Neustadt
na Dunaj. V tem primeru se v primeru poškodbe blaga ne bi sklicevali na
CMR konvencijo, kajti v tem primeru

znavanje in pripravljenost prejemnika,
da prevzame skrbništvo nad blagom.
Sam razklad tovora, brez vedenja in soglasja prejemnika, ne vodi v končanje
skrbništva prevoznika.
Posebno poglavje so tako imenovane
»nočne dostave« (kot tudi dostave ob
koncu tedna). V zvezi s tem je moč brez
problema in z vnaprejšnjim dogovorom, kje in kdaj, reči, da je blago dostavljeno tudi v odsotnosti prejemnika. S
tem pa se čas skrbništva konča tudi za
prevoznika.
Če je dolžnost prejemnika, da raztovori
tovor, se skrbništvo prevoznika konča
takoj, ko je prejemniku omogočeno raz-

tovarjanje tovora oziroma je omogočen
dostop do tovora.
Generalno gledano velja, da dostava do v
prevozni pogodbi ali glede na CMR člene
12 in 13 določenega prejemnika vodi v
prenehanje časa skrbništva prevoznika.
Tako velja tudi za skladiščenje v skladu s
16. (2) členom CMR konvencije v primeru prevoznih ali drugih ovir pri dostavi.
Do odškodnine upravičen tožnik mora
predložiti dokazno breme za prevzem
blaga preko prevoznika, prevoznik pa
mora dokazati, da je do dejanske predaje blaga prišlo. Pravilno izpolnjen CMR
obrazec je tukaj na voljo kot dodatno
dokazno gradivo.

Kljub temu, da prevoznik načeloma
odgovarja za škodo, ki je nastala v
času njegovega skrbništva, obstajajo
tudi razlogi za izvzetje. S to tematiko
se med drugim ukvarjajo tudi strokovnjaki podjetja Lutz Assekuranz, ki so
vam seveda vedno na voljo.
Nadaljevanje sledi v naslednji številki
revije Transport.

Vprašanja naslovite na
lutz@intertransport.si

se uporablja drugačen način zavarovanja kot v prvem primeru in je na voljo
pri podjetju Lutz Assekuranz.
Nazaj k vprašanju, v katerih primerih
se skrbništvo nad tovorom začne in
kdaj konča!
Prevzem blaga nastopi takrat, ko prevoznik ali z njegove strani najet podprevoznik zavestno in namerno prevzame
skrb nad blagom, in sicer z namenom
prevoza in v okviru prevozne pogodbe.
Istočasno se pošiljatelj zavestno razbremeni skrbi nad blagom.
Skrbniško obdobje prevoznika se začne
šele tedaj, ko je proces nalaganja zaključen s strani pošiljatelja, če je ta obenem
tudi nalagalec, in takrat, ko je prevozniku naznanjeno, da je prevzel skrbništvo
nad blagom. V primeru, ko mora prevoznik sam naložiti tovor, tedaj nastopi
prevzem blaga, ko voznik začne z nalaganjem blaga.
Tako kot prevzem je tudi predaja blaga
dvostransko dejanje in vključuje poTransport // november 2015. //
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