LUTZ ASSEKURANZ (13. DEL)

CMR odgovornost in CMR zavarovanja
Potem, ko smo v 12. delu serije člankov od začetka do konca obdelali odgovornost

* Prevoznik je prost odgovornosti po 17. (4) členu CMR, ko je izguba ali škoda nastala zaradi posebne nevarnosti.
* Prevoznik je prost odgovornosti po 17. (2) členu CMR, če je izgubo, škodo ali zamudo povzročil upravičenec ali
pa je ta nastala zaradi okoliščin, ki se jim prevoznik ni mogel ogniti.
* Prevoznik ni prost odgovornosti zaradi hib vozila.

prevoznika v okviru 17. člena (1) CMR konvencije in na primerih razložili posamezne
situacije, je treba preučiti tudi zakonsko predpisano vsebino predpisov 17. člena CMR
konvencije v povezavi z 18. členom omenjene konvencije. Konkretno gre za kompleksen
sistem odgovornosti, razbremenitve odgovornosti in dokaznih bremen. Omeniti velja
tudi, da 41. (2) člen CMR konvencije zajema tudi ničnost sporazuma v primeru uporabe
katerih drugih določil, s katerimi je bilo prevaljeno dokazno breme.
Besedilo: vodilni trio družbe LUTZ ASSEKURANZ: Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann in Otmar J. Tuma

Sistematiko dokaznih bremen 17.
in 18. člena CMR konvencije je možno
površno opisati kot: V osnovi je prevoznik odgovoren za popolno ali delno
izgubo blaga ali za poškodbe, ki nastanejo od prevzema blaga do njegove
izročitve, kot tudi za kakršno koli zamudo pri izročitvi. Pri tem pa mora
pošiljatelj prevzem tovora s strani prevoznika dokazati, prevoznik pa mora dokazati svojo dostavo (za natančnejši opis
si preberite že objavljen 6. del omenjene
serije člankov). Prevoznik je po 17. (2)
členu prost odgovornosti, in sicer, če
so izpolnjeni pogoji 18. (1) člena CMR;
breme dokazovanja je, da izguba ali
škoda, nastala iz kakšnega vzroka, navedenega v drugem odstavku 17. člena,
prizadene prevoznika.
Ob navzočnost okoliščin v skladu s 17.
členom (4) a – CMR konvencije se prevoznik lahko prav tako oprosti odgovornosti, če je izguba ali poškodba blaga
nastala v skladu z v 17. členu (4) CMR
zapisanih posebnih nevarnostih. V tem
primeru se tudi domneva, da naj bi škoda
nastala na podlagi zgoraj zapisanega, pri
čemer se pravica razpolaganja in uporaba
protidokazov pogosto sklicuje, da škoda ni
nastala na podlagi v 17. (4) členu zapisanih
določilih. Pomembno je, da prevoznik pojasni, da so konkretne okoliščine nastale v
skladu s 17. členom (4) CMR konvencije:
šele tedaj je namreč možno praktično izrabiti možnost protidokazovanja, in sicer
s pravico do razpolaganja – uporabiti v 18.
členu (2) zapisana določila.
Ta splošna dokazna bremena, ki so navedena v 17. členu (4) CMR konvencije, pa
so še nadalje razdelana:
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V zvezi s 17. (4) a členom CMR in postavko »odprta nepokrita vozila« so v 18.
členu (3) CMR konvencije navedene
tudi nekatere strožje omejitve v primeru
določenih okoliščin.
V zvezi s 17. (4) d členom CMR konvencije (po naravi posebej izpostavljeno
blago) velja pri prevozu temperaturno
občutljivega blaga upoštevati tudi 18. (4)
člen CMR konvencije.
18. (5) člen pa dodatno razlaga oprostitev odgovornosti v primeru prevoza
živih živali (17. člen (4) f).
17. (3) člen CMR konvencije razlaga, da
prevoznik ni prost odgovornosti zaradi
hib vozila, ki ga je uporabljal med prevozom; izjemo pri tem predstavljajo
deli vozila, ki tovor ščitijo pred vročino,
toploto in podobnimi vlivi, toda pod
pogojem, da so bili upoštevani vsi v 18.
(4) členu navedeni pogoji. V tem primeru mora prevoznik sam dokazovati svojo
nedolžnost. Po prevladujočem mnenju
velja tudi za druge posebne nadgradnje

* V primeru hude malomarnosti odpade, omejitev odgovornosti in bremena pravil dokazovanja.
*Pri sklepanju zavarovalnega kritja je potrebno biti posebej previden.

pregled dokaznih bremen, ki se deloma
drugače interpretirajo in uporabljajo
na sodiščih različnih držav, kaže, da je
težko ob sebi imeti pravilno podkovanega in zanesljivega partnerja, ki bo tudi v
škodnem primeru ustrezno reagiral.
Podjetje Lutz Assekuranz ima kot
posebej specializirano podjetje na
voljo eno izmed najobsežnejših zbirk
CMR-jev. Poleg tega pa s številnim
kontakti z odvetniškimi pisarnami po
vsej celini omogočajo storitve, s katerimi lahko stranko maksimalno dobro podprejo. Za nadaljnja vprašanja
so vam seveda njihovi strokovnjaki
vedno na voljo.

CMR zavarovanje sodi v kategorijo
zavarovanj odgovornosti in ponuja
zavarovalno kritje, pa ne samo za
upravičene zahtevke, temveč tudi
za obrambo pred neupravičenimi
zahtevki. To pomeni, da CMR zavarovalec v škodnem primeru s svojo
stranko strokovno in podrobno pregleda odškodninske zahtevke in določi,
ali so ti upravičeni ali neupravičeni. V
primeru, da se odgovornost zavrne na
podlagi CMR-ja, potem je CMR zavarovalec v okviru zavarovalne pogodbe
dolžan zavarovalci nuditi pravno obrambo pred neutemeljenimi trditvami.
Ta podatek je pomemben, saj se vedno

znova pojavljajo CMR police, pri katerih se nastala škoda sicer pokrije, toda
v primeru neupravičenih zahtevkov
zavarovanec nima prave pomoči svojega zavarovalca. V tovrstnih primerih
po navadi prevoznik ostane prepuščen
sam sebi, seveda pa ne pri podjetju Lutz
Assekuranz, kjer je glavna želja najti
skupne interese s stranko in kar se da
dobro izpeljati škodne primere.
Nadaljevanje sledi.
Vprašanja naslovite na
lutz@intertransport.si

vozil. Prav tako med hibe prevoznega
sredstva ne štejemo zunanjih vplivov in
pogojev v smislu 17. (2) člena CMR konvencije.
17. (5) člen predvideva tudi delno odgovornost prevoznika, in sicer v smislu, da
je prevoznik odgovoren le toliko, kolikor
so okoliščine, za katere je odgovoren po
tem členu, pripomogle k izgubi, škodi ali
zamudi.
Vse tovrstne izpeljanke pa obveljajo le, če
ne nastanejo pogoji, zapisani v 29. členu
CMR konvencije: v tovrstnem primeru
pa se prevoznik nima pravice sklicevati
na določbe tega poglavja, ki izključujejo
ali omejujejo njegovo odgovornost ali
prevračajo dokazno breme.
S predstavitvijo posameznih členov smo
nakazali na možne situacije, ki se lahko
pojavijo med samim prevozom blaga, v
naslednji izdaji revije Transport pa bomo
v skladu s 17. členom obdelali dejanske
situacije, ki lahko vodijo do proste odgovornosti prevoznika. Že tako obsežen
Transport // december 2015. //

59

