LUTZ

CMR odgovornost in
zavarovanja (3. del)
V tokratni izdaji se bomo osredotočili na 2. člen Konvencije CMR in sovpadajoča
vprašanja s področja zavarovanja. Dotaknili se bomo tudi prevoza po morju v primeru
»havarije« pri prevozu s trajektom in zavarovanja takih prevozov.
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2. člen Konvencije CMR vsebu-

je posebno uredbo, in sicer za primere,
ko gre pri prevozu tovora za tako imenovani kombinirani prevoz (RO-RO in
Hucke-Pack načina transporta). Gre za
prevoz z dvema ali več različnimi prevoznimi sredstvi. 2. člen konvencije CMR
opredeljuje kombiniran prevoz kot prevoz tovora s cestnim tovornim vozilom,
ki del poti opravi po morju, notranjih vodnih poteh, železnici ali po zraku, tovor
pa s cestnega tovornega vozila ni preložen na drugo prevozno sredstvo.
Transportna načina Hucke-Pack (oprtni
transport – železnica) in RO-RO (ladja),
kot vrsti kombiniranega prevoza, ne prideta v poštev takrat, ko se kontejner ali
samo blago preloži iz cestnega tovornega
vozila na vlak, ladjo ali letalo. Za navedena transportna načina velja in jima
je skupno prav to, da se cestno tovorno
vozilo skupaj s tovorom preloži na vlak,
ladjo ali letalo. V praksi se pogosto dogaja, da se na druga transportna sredstva
(ladjo, vlak) naloži zgolj prikolica, torej
brez vlečnega vozila, kar pa zadostuje za
uporabo 2. člena konvencije CMR.
Določbe glede izgube, škode ali zamude pri izročitvi blaga, ki so navedene v
konvenciji CMR, pa niso nujno skladne z
določbami mednarodnih sporazumov za
železniški, pomorski in zračni transport.
Cestni prevoznik ne odgovarja po v CMR
konvenciji določenem načelu odgovornosti, če se dokaže, da izguba, škoda ali prekoračitev dogovorjenega roka za dostavo
blaga ni nastala kot posledica ravnanja ali
opustitve cestnega prevoznika v cestnem
prometu, temveč je nastala kot posledica
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kakšnega drugega dogodka, ki je lahko nastopil le med prevozom cestnega prevoznega sredstva na drugem prevoznem sredstvu
(iz druge veje prometa) in zaradi prevoza s
tem drugim prevoznim sredstvom.
Primer: Če uspe cestni prevoznik dokazati, da je do poškodb tovora prišlo medtem, ko je bilo cestno vozilo naloženo na
vagonu, na primer, da je do poškodb prišlo med ranžiranjem vlaka, ta ne odgovarja po določilih konvencije CMR, temveč po pravnih določilih prevoza tovora s
pomočjo železnice.
V primeru, da določb o odgovornosti za
določeno prometno sredstvo ni moč določiti, se nastala situacija rešuje s pomočjo določil v CMR konvenciji.
Pri zavarovanju je treba paziti na sledeče
stvari:

Ko na primer zaradi nesreče za ladjo in
tovor (tukaj gre za trajekt in blago, ki
je naloženo na trajektu) nastane skupna nevarna situacija, kot so na primer
prevrnitev trajekta, požar na krovu, nezmožnost manevriranja kot posledica
poškodbe krmila itd., potem stroške za
te ukrepe (na primer stroške za vlačilce,
gašenje požara itd.), ki so nastali pri reševanju ladje in tovora iz skupne nevarnosti, ne nosi le trajekt, temveč tudi tovor (tovornjak in naloženo blago).
Ko pride do ladijske havarije, lahko
stroški narastejo na 25 ali več od ocenjene vrednosti vozila, kar lahko pri
vlečnem vozilu in prikolici hitro naraste
do več deset tisoč evrov nepotrebnih
stroškov. Zavarovalna polica, sklenjena pri družbi LUTZ, nudi tu dodatno
pravno sredstvo, zavarovalec pa sestavi
izjavo o obveznostih za primer velike
havarije tako, da ni možno zapleniti tovornega vozila kot zastavljeni predmet
in plača prispevke, ki jih je v skladu z
načrtom o razdelitvi škode dolžan plačati prevoznik.

V naslednji izdaji revije Transport se bomo natančneje osredotočili na 3. člen
konvencije CMR in vprašanja, povezana
z odgovornostjo prevoznika za dejanja in
opustitve svojih sodelavcev ter vseh drugih oseb, ki jih uporablja pri izvršitvi pre-

voza. Vsekakor bomo ponovno predelali
tudi sovpadajoče zavarovalne vidike.
Nadaljevanje sledi.
Vprašanja naslovite na
lutz@intertransport.si.

Zahteve iz 2. člena Konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti
naj ne bile izključene iz zavarovalnih
pogodb, saj v takem primeru kombinirani transport po načinu Hucke-Pack in
RO-RO ni zavarovan. Pomembno je, da
vaša zavarovalna polica zagotavlja zavarovalno kritje tudi v takšnih primerih, in
sicer za vse zahtevke v skladu s konvencijo CMR. Obstajajo namreč številne zavarovalne police, pri katerih so ravno ti
pomembni elementi izključeni, kar pa ne
drži za zavarovanje, sklenjeno pri družbi
LUTZ.
V primeru, da cestni prevoznik na določenem delu transportne poti svoje tovorno vozilo, skupaj s tovorom, ‚zaupa‘
trajektu, se je treba seznaniti tudi s pomorskim pravom.
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