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ОГРА НИ ЧЕ ЊА ОД ГО ВОР НО СТИ ЗА  
ПО МОР СКЕ ТРА ЖБИ НЕ – ХРО НО ЛО ШКО  

КРИ ТИЧ КИ ОСВРТ (МЕ ЂУ НА РОД НИ  
ИН СТРУ МЕН ТИ И ХР ВАТ СКА РЕ ШЕ ЊА)

Сажетак: Огра ни че ње од го вор но сти бро да ра мо же би ти ствар но и 
лич но – он од го ва ра од ре ђе ним де лом имо ви не (нпр. бро дом) или це ло куп ном 
сво јом имо ви ном до од ре ђе ног из но са. У пр вом слу ча ју реч је о ствар ном, а 
у дру гом о лич ном огра ни че њу од го вор но сти. На на ве де ним прин ци пи ма 
раз ви ли су се сви ме ђу на род ни ин стру мен ти из ово га прав ног под руч ја. 

Јед но од до бро по зна тих „уни вер зал них” на че ла гра ђан ског пра ва го-
во ри о то ме да је штет ник оба ве зан оште ће но ме на док на ди ти ште ту у 
це ло сти, да кле у ње ном пу ном оби му и ви си ни. Ме ђу тим, ка да се у по гле ду 
од го вор но сти за ште ту и оба ве зе ње не на док на де при ме њу ју од ред бе по-
мор ског пра ва (као и тран спорт ног пра ва уоп ште но), си ту а ци ја је, у пра-
ви лу, са свим су прот на.

Но, да се пре тр пље ни из нос ште те све ви ше при бли жа ва по ме ну том 
уни вер зал ном на че лу гра ђан ског пра ва, пот кре пље не су из ме на ма Про то-
ко ла Кон вен ци је о огра ни че њу од го вор но сти за по мор ске тра жби не из 1996. 
го ди не (LLMC 1996). 

Тим из ме на ма из нос оп штег (гло бал ног) огра ни че ња од го вор но сти за 
по мор ске траз бинe по ве ћан је за 51% у од но су на из но се у LLMC. По ве ћа ни 
из но си при ме њу ју се од 8. ју на 2015. го ди не. У ве зи са опи са ним из ме на ма, 
мо гу се по ста ви ти број на пи та ња ко ја се, уоп ште но, од но се на оправ да-
ност уво ђе ња ин сти ту та огра ни че ња од го вор но сти, од но сно раз ло га због 
ко јих је упра во у по мор ству (и ши ре у тран спор ту), у кон тек сту ви си не 
оба ве зе на док на де ште те, штет ник по вла шћен, те мо же ли се при ме ном 
то га ин сти ту та на ру ши ти на че ло ко је је утка но у прав ни по ре дак сва ке 
са вре ме не зе мље, а пре ма ко јем оште ће ни има пра во на пра вич ну на кна ду 
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ште те. С дру ге стра не, пра вич ност се мо же узе ти и као ар гу мент за уво-
ђе ње си сте ма огра ни че ња од го вор но сти. 

Кључнеречи: огра ни че ње од го вор но сти, бро дар, по тра жи ва ња.

1. УВОД

Основ но на че ло гра ђан ског пра ва го во ри о то ме да је штет ник ду жан 
оште ће ном на док на ди ти ште ту у це ло сти. Ка да се у по гле ду од го вор но сти 
за ште ту и оба ве зи на док на де ште те при ме њу ју од ред бе по мор ског пра ва 
си ту а ци ја је у пра ви лу друк чи ја. 

Ре ле вант ни ме ђу на род ни уго во ри и на ци о нал ни про пи си са др же од-
ред бе пре ма ко ји ма су те осо бе, ка да су од го вор не за ште ту, у пра ви лу оба-
ве зне на док на ди ти ште ту са мо до тач но на ве де ног из но са. Ра ди се, да кле, о 
ин сти ту ту за кон ског огра ни че ња од го вор но сти. По ста вља се пи та ње мо же 
ли се при ме ном то га ин сти ту та на ру ши ти на че ло ко је је утка но у прав ни 
по ре дак сва ке са вре ме не зе мље, а пре ма ко јем оште ће ни има пра во на пра-
вич ну на кна ду ште те и због че га у по мор ству и тран спор ту уоп ште но шт-
етниk по вла шћен и мо же ли се уво ђе њем тог ин сти ту та на ру ши ти прин цип 
пре ма ко јем оште ће ни има пра во на пра вич ну нов ча ну на кна ду.

Пра вич ност се мо же узе ти и као ар гу мент упра во за уво ђе ње си сте ма 
огра ни че ња од го вор но сти. Мо же се твр ди ти да је пра вич но да сви уче сни ци 
пре во зног по ду хва та (при мер пре во зник и ко ри сник пре во за ства ри) за јед нич-
ки сно се ри зик не у спе ха то га по ду хва та, на на чин да део ште те на те ре ту 
ко ја је по сле ди ца не у спе ха по ду хва та сно си пре во зник, а дру ги део ко ри сник 
пре во за – вла сник ства ри. Си стем оп штег огра ни че ња од го вор но сти од но си 
се на гра ни це ван уго вор не и уго вор не од го вор но сти бро до вла сни ка у по гле-
ду ште те ко ја је про у зро ко ва на ис ко ри шћа ва њем бро да. По себ но огра ни че-
ње од го вор но сти од но си се са мо на уго вор ну ре во зни ко вим од го вор ност за 
ште ту. До та кве од го вор но сти мо же до ћи у слу ча ју пре во за ства ри (од го вор-
ност по ко ле ту, енгл. pac ka ge li mi ta tion), пут ни ка и пр тља га, да кле пре во за 
ко ји су из у зет но бит ни у кон тек сту ме ђу на род ног тр жи шта ро бе и услу га. 
Све то ре гу ли са но је број ним кон вен ци ја и про то ко ли ма. По ста вља се пи-
та ње оправ да но сти уво ђе ња ин сти ту та огра ни че ња од го вор но сти. Он сво је 
ис хо ди ште на ла зи у ствар ном жи во ту, ко ји је од дав ни на не за ми слив без 
ме ђу на род не тр го ви не. Пре воз, осо би то по мор ски, са став ни је део ме ђу на-
род не тр го ви не. Са зна ња „уна пред” о при ро ди, оби му и ви си ни те по тен ци-
јал не од го вор но сти омо гу ћу ју пред у зет ни ци ма да до не су ини ци јал ну али 
и кључ ну од лу ку о сту па њу у пло вид бе ни по ду хват. При то ме ни ка ко не 
тре ба смет ну ти с ума из у зет но ва жну чи ње ни цу да сви „му дри ји” бро дар ски 
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пред у зет ни ци да нас обез бе ђу ју сво ју од го вор ност кроз ин сти тут оси гу ра ња 
од го вор но сти за ште ту, у пра ви лу кроз P. & I. клу бо ве. 

Од уво ђе ња си сте ма оп штег огра ни че ња од го вор но сти кра јем 17. ве ка, 
исто риј ски мо же мо пра ти ти раз вој оп штег огра ни че ња од го вор но сти кроз 
три си сте ма оп штег огра ни че ња од го вор но сти. То су: 1. си стем абан до на или 
фран цу ски си стем, 2. си стем ег зе ку ци је или не мач ки си стем те 3. ен гле ски 
си стем или огра ни че ње од го вор но сти пре ма то на жи бро да.1 

Огра ни че ње од го вор но сти бро да ра (бро до вла сни ка) мо же би ти ствар но 
и особ но, па за ви сно од то га од го ва ра ли од ре ђе ним де лом имо ви не (нпр. 
бро дом) или це ло куп ном сво јом имо ви ном до од ре ђе ног из но са. У пр вом 
слу ча ју реч је о ствар ном, а у дру гом о особ ном огра ни че њу од го вор но сти. 
На на ве де ним на че ли ма раз ви ли су се сви ме ђу на род ни ин стру мен ти из 
ово га прав ног под руч ја.2 

Оп ште огра ни че ње од го вор но сти пре ма си сте му абан до на уве де но је 
по зна том фран цу ском Or don nan ce de la ma ri ne mar chan de из 1681. го ди не, а 
за тим пре у зе то у фран цу ски Co de de com mer ce из 1807. го ди не.3 Основ на ка-
рак те ри сти ка абан до на је огра ни че ње од го вор но сти на сам брод и во за ри ну 
за оба ве зе на ста ле у по сло ва њу бро да, тј., брод и во за ри на прав но и ствар но 
пред ста вља ју фонд за на ми ре ње веровника.4 

До огра ни че ња до ла зи на кон што бро дар из ја ви да пре пу шта брод и во за-
ри ну ве ров ни ци ма ра ди на ми ре ња, с тим да евен ту ал ни ви шак при па да ње му.5

Си стем оп штег огра ни че ња од го вор но сти уве ден не мач ким Тр го вач ким 
за ко ни ком из 1897. го ди не, уки нут je у Не мач кој 1972. го ди не и ви ше се не 
при ме њу је.6 У су ста ву ег зе ку ци је из ја ва ни је по треб на јер бро до вла сник 
од го ва ра огра ни че но уна пред (пре штет ног до га ђа ја) по мор ском имо ви ном 
без об зи ра је ли или ни је у по се ду бро да.7 

Ен гле ски си стем оп штег огра ни че ња од го вор но сти уво ди ен гле ски 
Mer chant Ship ping Act из 1854. и да нас је ва же ћи си стем огра ни че ња од го-
вор но сти при хва ћен и у нај но ви јим ме ђу на род ним ин стру мен ти ма ко ји ма 
се ре гу ли ше пи та ње оп штег огра ни че ња од го вор но сти.8 Пре ма мо де лу огра-
ни че не од го вор но сти до од ре ђе ног из но са бро дар од го ва ра це ло куп ном имо-
ви ном, а за из ра чун од го вор но сти ко ри сти се то на жа бро да.9 

1 Ma ri ja Po spi šil Mi ler, „Usvo jen pri je dlog po ve ća nja iz no sa op ćeg (glo bal nog) ogra ni če nja 
od go vor no sti za po mor ske tra žbi ne”, Po red be no po mor sko pra vo, 166/2012, 229.

2 An te Vu ko vić, De jan Bo dul, „O ob ve zi osni va nja fon da ogra ni če ne od go vor no sti”, Po mor-
stvo, 2/2012, 338.

3 M. Po spi šil Mi ler, оp. cit., 230.
4 Prav ni lek si kon, Za greb, Lek si ko gra fi ski za vod Mi ro slav Kr le ža, 2007, 1.
5 Po mor ska en ci klo pe di ja, Za greb, Ju go sla ven ski lek si ko graf ski za vod, 1972, 1.
6 M. Po spi šil Mi ler, оp. cit., 230.
7 A. Vu ko vić, D. Bo dul, оp. cit., 338.
8 M. Po spi šil Mi ler, оp. cit., 230.
9 A. Vu ko vić, D. Bo dul, оp. cit., 338.
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2. ПРЕ ГЛЕД ИСТО РИЈ СКИ РЕ ШЕ ЊА ОГРА НИ ЧЕ ЊА  
ОД ГО ВОР НО СТИ ЗА ПО МОР СКЕ ТРА ЖБИ НЕ

Исто риј ски, рим ско пра во је по зна ва ло пра ви ло re cep tum na u ta rum пре ма 
ко јем би од го вор ност по мор ског пре во зни ка за сва ку про паст или оште ће ње 
по ве ре них му ства ри „пре ста ја ла је ди но у слу ча ју ка да је до ште те до шло 
ви шом си лом ”.10 Фран цу ско пра во да ло је два из у зет но ва жна про пи са из 
по мор ског пра ва: (1.) Or don nan ce de la Ma ri ne mar chan de из 1681. ц (2.) Co de 
de com mer ce из 1807. У Ује ди ње ном Кра љев ству огра ни че ње од го вор но сти 
уве де но је 1733. у Re spon sa bi lity of Shi pow ners Act. Бро до вла сни ку је би ло 
до пу ште но огра ни чи ти сво ју од го вор ност за слу ча је ве ште та узро ко ва них 
кра ђом за по вед ни ка или по са де. У 1786. г. огра ни че ње је про ши ре но на сва ку 
рад њу за по вед ни ка или по са де ко ја је на ста ла без бро до вла сни ко ве особ не 
крив ње. У SAD је још увек на сна зи За кон о огра ни че њу од го вор но сти (U. S. 
Li mi ta tion of Li a bi lity Act) из 1851. пре ма ко јем овла ште на осо ба, под пре ду-
ве том да не ма особ не крив ње, од го ва ра до вред но сти бро да и при па да ју ће 
во за ри не (ствар но оси гу ра ње).11

На на шим про сто ри ма до сту па ња на сна гу За ко на о по мор ској и уну-
тра шњој пло вид би (Сл. лист СФРЈ, бр. 22/77., 13/82., 30/85., 80/89. и 29/90. 
да ље у тек сту: Пло вид бе ни за кон) вре део је си стем абан до на, пре у зет из 
фран цу ског Тр го вач ког за ко на (Co de de com mer ce) те ау стриј ског По ли тич-
ког едик та о пло вид би из 1774.12 

У пе ри о ду до Дру гог свет ског ра та ва жио је На црт по мор ско-тр го вач-
ког за ко на из 1937. те Уред ба о из вр ше њу и без бед но сти на бро ду због нов-
ча них по тра жи ва ња и о при вре ме ним на ред ба ма ко ја је до не се на 21. 3. 1940. 
Бро до вла сник је био осо ба ко ја је од го ва ра ла за ште те про из и шле из ко ри-
шће ња бро да по про пи си ма оп штег при ват ног пра ва, ако ни је би ло дру га-
чи је од ре ђе но. У по гле ду од го вор но сти с бро до вла сни ком се из јед на чу је 
бро дар ко ји ту ђим бро дом, али за свој ра чун, у ци љу при вре ђи ва ња вр ши 
пло вид бу као и глав ни узи ма лац под на вал.13 

На кон Дру гог свет ског ра та глав ни из вор био је За кон о уго во ри ма о 
ис ко ри шћа ва њу по мор ских бро до ва 14 (Сл. лист ФНРЈ, бр. 25/59. и Сл. лист 

10 An te Ro mac, Rječ nik rim skog pra va, Za greb, In for ma tor, 1975, 473.
11 Ivo Gra bo vac, Ogra ni če nje od go vor no sti u po mor skom pod u zet niš tvu, Split, Knji žev ni 

krug, 2001, 29.
12 Ivo Gra bo vac, Hr vat sko po mor sko pra vo i me đu na rod ne kon ven ci je, Split, Knji žev ni krug, 

1995, 67.
13 Vla di slav Braj ko vić, „Pro ble mi bro da ra i nje go ve od go vor no sti de iu re con den do, Ugo-

vo ri o is ko riš ći va nju bro do va na mo ru: Zbor nik ras pra va”, Za greb, JA ZU, 1951, 61.
14 На ве де ни За кон са др жа вао је и од ред бе о оп ћем огра ни че њу од го вор но сти за по-

мор ске тра жби не (чл. 378. − 396.) па је овла ште на осо ба мо гла кон зу ми ра ти и те по вла сти це 
у од ре ђе ним из но си ма (чл. 390.). Ако је бро дар же лио огра ни чи ти сво ју од го вор ност пу тем 
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СФРЈ, бр. 20/69.) ко ји је уки нуо пра ви ла из Тр го вач ког за ко на те при хва тио 
Брисeлcке кон вен ци ју из 1957. (тзв. ен гле ски си стем или си стем огра ни че не 
од го вор но сти утвр ђе ним из но сом) јер Кон вен ци ју о оп ћем огра ни че њу од го-
вор но сти из Bru xel le sa из 1924. Ју го сла ви ја ни је пот пи са ла, а ни ти ра ти фи-
ци ра ла.15 По мор ски за ко ник (Na rod ne no vi ne, бр. 17/94., 74/94. и 43/96. – да ље 
у тек сту: ПЗ 94.) био је пр ви це ло ви ти и си стем ски по мор ски за ко но дав ни 
збор ник, пра ви хр ват ски cor pus iu ris ma ri ti mi,16 а имао је узор у де ро ги ра ном 
Пло вид бе ном за ко ну,17 као и у ре ше њи ма из Кон вен ци је о огра ни че њу од-
го вор но сти за по мор ске тра жби не, Lon don, 1976. (Con ven tion on Li mi ta tion of 
Li a bi lity for Ma ri ti me Cla ims, 1976. – LLMC). За ко ник не са др жа ва од ред бе о 
об ве зном осни ва њу фон да огра ни че не од го вор но сти (чл. 415.). Ан га жо ва ње 
ве ли ких нов ча них из но са од стра не бро да ра”,18 био је раз лог да се у овај За-
ко ник уве де фа кул та тив на од ред ба о осни ва њу фон да19 у скла ду са LLMC-u.

2.1. По тре ба ујед на ча ва ња пра ва огра ни че ња од го вор но сти  
бро до вла сни ка на ме ђу на род ном ни воу

Раз ли чи то ре гу ли са ње пра ва на оп ште огра ни че ње од го вор но сти бро-
до вла сни ка раз ли чи тим на ци о нал ним про пи си ма иза зва ло је већ вр ло ра но 
и по тре бу за ујед на че ња пра ва по том пи та њу на ме ђу на род ном ни воу па су 
по пи та њу оп штег огра ни че ња од го вор но сти до не се не три ме ђу на род не 
кон вен ци је. 

(1.) Ме ђу на род на кон вен ци ја за ујед на ча ва ње од ре ђе них пра ви ла о огра-
ни че њу од го вор но сти вла сни ка по мор ских бро до ва, Bru xel les, 1924. (вла сник 
по мор ског бро да од го ва ра до ви си не вред но сти бро да, во за ри не и уз гред но-
сти бро да с тим да из нос не пре ла зи 8 фун ти стер лин га по то ни за пре ми не 
бро да); 

(2.) Ме ђу на род на кон вен ци ја о огра ни че њу од го вор но сти вла сни ка по-
мор ских бро до ва,, Bru xel les, 1957. 

(3.) Кон вен ци ја о огра ни че њу од го вор но сти за по мор ске тра жби не, Lon-
don, 1976. LLMC је, као и дру ги ин стру мен ти под ло жан стал ним иза зо ви ма. 

ин сти ту та оп ћег огра ни че ња од го вор но сти мо рао је осно ва ти фонд огра ни че не од го вор но-
сти (чл. 390.) Ve li mir Fi li po vić, Za kon o po mor skoj i unu traš njoj plo vid bi s na po me na ma i ko-
men tar skim bi lješ ka ma, Na rod ne no vi ne, 1978, 14.

15 Bo ris Kan da re, „Iz van par nič ni po stu pak u Za ko nu o po mor skoj i unu traš njoj plo vid bi”, 
Prav na mi sao, 11-12/1987, 57.

16 Ivo Gra bo vac, Po mor ski za ko nik s poj mov nim ka za lom, Za greb, In for ma tor, 1994, 5.
17 Axel Lut ten ber ger, Dra gan Bo lan ča, “So me Vi ews on the New Cro a tian Ma ri ti me Co de”, 

Zbor nik ra do va Prav nog fa kul te ta u Spli tu, 1/2/1995, 113.
18 Ljer ka Min tas-Ho dak, „No vi Po mor ski za ko nik”, Po mor ski zbor nik, 31/1993, 29.
19 Чл. 416., ст. 1. од ре ђу је „Сва ка осо ба ко ја би мо гла од го ва ра ти у спо ру мо же осно-

ва ти фонд”.
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Уо би ча је но се но ве ле ме ђу на род них уго во ра ра де пу тем про то ко ла ко ји су 
са мо стал ни ме ђу на род ни прав ни ак ти..20 

(4.) Про то кол о из мје на ма и до пу на ма Ме ђу на род не кон вен ци је о огра-
ни че њу од го вор но сти вла сни ка по мор ских бро до ва из 1957., Bru xel les, 1979. те 

(5.) Про то кол из 1996. ојим се ме ња и до пу њу је Кон вен ци ја о огра ни че-
њу од го вор но сти за по мор ске по тра жи ва ња из 1976.21 Про то кол из 1996., До-
но си зна чај не про ме не пра ви ла о гра ни ца ма од го вор но сти бро да ра у од но су 
на по тра жи ва ња за те ле сне и оста ле ште те, као и за те ле сне ште те пут ни ка 
на бро ду (чл. 3. и 4.) Но ви, по о штре ни си стем оп штег огра ни че ња пре ма 
овла шће ним ли ци ма у сво је по мор ско за ко но дав ство уне ла је и Ре пу бли ка 
Хр ват ска пу тем из ме на и до пу на По мор ског за ко ни ка. 22

3. ПРЕ ГЛЕД ЗНА ЧАЈ КИ ПО ЗИ ТИВ НО ПРАВ НИХ ОД РЕД НИ ЦА  
ФОН ДА ОГРА НИ ЧЕ НЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

3.1. Зна чај ке LLMC кон вен ци је

LLMC кон вен ци ја по ста ла је, као ра ти фи ци ра ни и об ја вље ни ме ђу на-
род ни уго вор дио уну тар њег пра ва Ре пу бли ке Хр ват ске 1993. го ди не, те 
са став ни дио По мор ског За ко ни ка из 1994.го ди не.

По сто је че ти ри вр сте фон до ва огра ни че ња од го вор но сти ко је мо гу осно-
ва ти вла сник бро да (вла сник, на ру чи тељ у бро дар ском уго во ру, бро дар и 
по сло во ђа по мор ског бро да) и спа ша ва тељ: 

(1.) за по тра жи ва ња UNCITRALз бог смр ти или те ле сне по вре де (чл. 6., 
ст. 1.); 

(2.) за сва оста ла по тра жи ва ња (чл. 6., ст. 1.); 
(3.) за спа ша ва те ља ко ји не оба вља ак ци је спа ша ва ња с не ког бро да или за 

сва ког спа ша ва те ља ко ји де лу је ис кљу чи во на бро ду ко је му се пру жа по моћ 
(чл. 6., ст. 4.); 

(4.) за по тра жи ва ња пут ни ка (чл. 7.).
Осно ва за из ра чу на ва ње гра ни це од го вор но сти за те ле сне и ма те ри јал не 

ште те је бру то то на жа бро да ко ја се из ра чу на ва пре ма Анек су И. Ме ђу на род-
не кон вен ци је о ба жда ре њу бро до ва, 1969. (чл. 6., ст. 5.), док се огра ни че ње 

20 Ja sen ko Ma rin, „Me đu na rod ne kon ven ci je i pro to ko li kao iz vo ri hr vat skog po mor skog 
pra va”, Po red be no po mor sko pra vo, 161/2007, 91.

21 Pro to col of 1996 to amend the Con ven tion on Li mi ta tion of Li a bi lity for Ma ri ti me Cla ims, 
1976 − да ље у тек сту: Про то кол LLMC.

Za kon o po tvr đi va nju Pro to ko la iz 1996. ko jim se mi je nja i do pu nju je Kon ven ci ja o ogra ni če-
nju od go vor no sti za po mor ske tra žbi ne iz 1976., Na rod ne no vi ne – Me đu na rod ni ugo vo ri, br. 12/05.

22 Po mor ski za ko nik (да ље у тек сту: ПЗ), Na rod ne no vi ne, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 
56/13, 26/15.

Др Алек сан дра В. Ва сиљ, Ограничења одговорности за поморске тражбине... (стр. 603–619)
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у од но су на спа ша ва те ља об ра чу на ва пре ма то на жи од 1.500 то на (чл. 6., ст. 5.). 
4 По себ не гра ни це од го вор но сти вла сни ка бро да вре де за пут ни ке и из но се 
46.666 SDR по пут ни ку, али нај ви ше 25 ми ли о на SDR (чл. 7., ст. 1.). Ме ђу тим, 
по зи ва ње на огра ни че ње од го вор но сти не зна чи при зна ње те од го вор но сти 
(чл. 1., ст. 7.).

3.2. Осо бе овла ште не огра ни чи ти сво ју од го вор ност

Круг осо ба овла шће них огра ни чи ти од го вор ност пре ма кон вен ци ја ма 
о оп штем огра ни че њу од го вор но сти стал но се ши ри. Кон вен ци ја из 1924. 
то пра во при зна је бро до вла сни ку, бро да ру не вла сни ке и глав ном на ру чи о цу 
у бро дар ском уго во ру (чл. 1. и 10.). Кон вен ци ја из 1957. по ред бро до вла сни-
ка, бро да ра, на ру чи о ца пре во за у бро дар ском уго во ру, пра во на огра ни че ње 
да је и по сло во ђа ма бро да, за по вед ни ку бро да, чла но ви ма по са де и дру гим 
рад ни ци ма осо ба овла шће них огра ни чи ти од го вор ност (вла сни ка, на ру чи о ца 
пре во за, бро да ра, по сло во ђе бро да23 (чл. 6.).24 LLMC у од но су на Кон вен ци ју 
из 1957. по ве ћа ва број до да ју ћи спа ша ва те ља и осо бе за чи ја де ла, про пу сте 
или гре шке он од го ва ра те оси гу ра тељ од го вор но сти за по тра жи ва ња ко је 
под ле жу огра ни че њу од го вор но сти у скла ду са овом кон вен ци јом (чл. 1.)25 

Кон вен ци ја о огра ни че њу од го вор но сти за по мор ске тра жби не из 1976. 
у сво ме ста ву 1. чла на 1. на во ди осо бе ко је су овла шће не да огра ни че сво ју 
од го вор ност. То су бро до вла сник и спа си лац. Под из ра зом „бро до вла сник”, 
пре ма ста ву 2. истог чла на Кон вен ци је из 1976. под ра зу ме ва се вла сник, 
на ру чи лац, по сло во ђа и бро дар по мор ског бро да.26 

3.3. Ве за огра ни че ња од го вор но сти и фа кул та тив но сти  
осни ва ња фон да огра ни че ња

Пра ви ло је да се овла шће на осо ба мо же по зва ти на оп ште огра ни че ње 
од го вор но сти с или без осни ва ња фон да (чл. 10.). Фонд је да кле фа кул та ти-
ван, па сва ка др жа ва уго ва ра те љи ца има су ве ре но пра во да од лу чи хо ће ли или 
не у сво ју ле ги сла ти ву угра ди ти ње го во осни ва ње при че му је нај ва жни је 

23 ПЗ је про пу стио у чл. 386. уни је ти по сло во ђу бро да (опе ра тор) и упра ви те ља (ма на-
гер) као осо бе ко је мо гу огра ни чи ти сво ју од го вор ност. Пред ла же мо de le ge fe ren da да се и 
ове осо бе увр сте у круг овла ште них осо ба у скла ду с LLMC.

24 Раз лог по ве ћа њу бро ја овла ште них осо ба је у од лу ци ен гле ског Апе ла циј ског су да 
The Hi ma laya из 1955. ко јом је пра во на огра ни че ње да но и за по вед ни ку бро да. 

25 Ј. Ma rin, op. cit., 92.
26 Кон вен ци ја из 1976., пре ма став ку 6. члан ка 1., да је мо гућ ност огра ни че ња од го вор-

но сти и оси-гу ра те љи ма бро до вла сни ко ве од го вор но сти, у скла ду с од ред ба ма те кон вен-
ци је и у мје ри у ко јој по вла сти це огра ни че ња мо же ко ри сти ти и оси гу ра ник-бро до вла сник.; 
цит. у J. Ma rin, op. cit., 125.
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да се од ре ђе не гра ни це од го вор но сти, по не кад са мо до њи из но си на док на де 
ште те, при ме њу ју на укуп ност свих по тра жи ва ња ко је су на ста ле из истог 
штет ног до га ђа ја. Дру гим ре чи ма, овла шће ник пра ва на огра ни че ње мо ра, 
при ли ком по зи ва ња на огра ни че ње, по што ва ти ко гент не пра ви ла о гра ни ца-
ма сво је од го вор но сти за све по тра жи ва ња пред ви ђе не у LLMC, a су кла ду но 
пра ву др жа ве у ко јој огра ни ча ва од го вор ност (lex fo ri). Ре пу бли ка Хр ват ска 
се од лу чи ла за ре ше ње пре ма ко јем је бро дар ко ји же ли огра ни чи ти сво ју 
од го вор ност ду жан осно ва ти фонд огра ни че не од го вор но сти, па ако се бро-
дар по зи ва на огра ни че ње од го вор но сти, а фонд огра ни че не од го вор но сти 
ни је осно ван, од го ва ра ју ће се при мје њу ју од ред бе чла на 397. По мор ског 
за ко ни ка (чл. 395. ).27 

3.4. Осни ва ње и ди о ба фон да

Фонд се осни ва у из но си ма из чл. 6. и 7. LLMC-a, уве ћа ни ма за ка ма те 
ко је те ку од да на до га ђа ја из ко јег је на ста ла од го вор ност до да на осни ва ња 
фон да (чл. 11.).28

Осно ва ни фонд је на рас по ла га њу са мо за ис пла те по тра жи ва ња ра ди 
ко јих се мо же по зва ти на огра ни че ње од го вор но сти (стро га на ме на фон да), 
а мо же се осно ва ти по ла га њем сво те или пру жа њем га ран ци је ко је је при хва-
тљи во у др жа ви где је фонд осно ван.29 Фонд ко ји осну је јед на од овла ште них 
осо ба или ње зин оси гу ра тељ, сма тра се да је осно ван од свих осо ба. Са мој 
ди о би фон да (по де ли нов ча них сред ста ва) при сту па се ка да се не спор но 
утвр ди-при зна прав ни по ло жај ве ров ни ка у при лич но сло же ном по ступ ку 
огра ни че ња од го вор но сти ко ји је кон вен циј ски пре пу штен на ци о нал ним 

27 Чл. 397. ПЗ го во ри о на че ли ма ди о бе и су бро га ци ји. Ипак, тре ба ло би за кљу чи ти 
да бро дар ко ји ни је осно вао фонд, а же ли огра ни чи ти сво ју од го вор ност, од го ва ра вје ров-
ни ци ма нео гра ни че но.

28 Не ка же се из ри је ком о ко јим се ка ма та ма ра ди па је мо гу ће да су то за те зне ка ма те 
ко је се пла ћа ју на до спје ле нов ча не тра жби не иа ко, с дру ге стра не по зи ва ње на огра ни че ње 
од го вор но сти не зна чи и при зна ње те од го вор но сти ду жни ка нов ча не об ве зе. И ПЗ ни шта 
не го во ри о вр ста ма ка ма та што је про пуст ко ји до во ди до прав не не си гур но сти бу ду ћи да 
од тре нут ка на стан ка штет ног до га ђа ја до осни ва ња фон да мо же про те ћи и не ко ли ко го ди-
на јер кон вен ци ја ма и за ко ни ма ни је од ре ђен рок у ко јем бро дар мо ра осно ва ти фонд под 
при јет њом за ста ре или пре клу зи је што је не спор но још јед на ње го ва по вла сти ца (чл. 396.). 
Ме ђу тим, на пра во доб но при ја вље но по тра жи ва ње те че за кон ска за те зна ка ма та од да на 
осни ва ња фон да. Пло вид бе ни за кон је имао дру га чи ја рје ше ња: за те зна ка ма та те че од да на 
до га ђа ја на те ме љу ко је га је на ста ло по тра жи ва ње до да на сни ва ња фон да огра ни че не од го-
вор но сти, али на кон осни ва ња фонд за те зне ка ма те не те ку (383.). У сва ком слу ча ју, пи та ње 
ка ма та тре ба пре ци зно уре ди ти.

29 По јам јам ства тре ба схва ти ти екс тен зив но што зна чи да је, по ред го то вог нов ца на 
суд ском де по зи ту при хва тљи ва и бан кар ска га ран ци ја као и јам ство од P&I клу бо ва као 
нај че шћи об ли ци јам ста ва.

Др Алек сан дра В. Ва сиљ, Ограничења одговорности за поморске тражбине... (стр. 603–619)
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за ко но дав стви ма. Са мој ди о би фон да (по дје ли нов ча них сред ста ва) при сту-
па се ка да се не спор но утвр ди-при зна прав ни по ло жај ве ров ниа у при лич но 
сло же ном по ступ ку огра ни че ња од го вор но сти ко ји је кон вен циј ски пре пу-
штен на ци о нал ним за ко но дав стви ма (чл. 12.).30 Основ на пра ви ла ди о бе су 
пра ви ло пр вен ства (при о ри те та) и пра ви ло пр о пор ци о нал но сти (па ри те та) 
што зна чи да ће по тра жи ва ња за те ле сне по вре де би ти у ре до сле ду на ми ре-
ња пре оста лих по тра жи ва ња, док ће се по тра жи ва ња истог ис плат ног ре да 
на ми ри ва ти сра змер но (pro ra ta). Ако у фон ду не ма сред ста ва за ис пла ту 
свих на кна да за те ле сне ште те оне ће та да с остат ком кон ку ри ра ти дру гом 
ис плат ном ре ду (оста ле ште те). LLMC за шти ћу је и пра во су бро га ци је.

3.4.1. Прав не по сле ди це осни ва ња фон да

Те мељ но је пра ви ло да ве ров ник ко ји при ја ви по тра жи ва ње пре ма осно-
ва ном фон ду код су да ко ји упра вља тим фон дом, не мо же пре ма ду жни ку 
(бро да ру) за чи је тра жби не он од го ва ра огра ни че но, ис так ну ти зах тев за 
ње го ву пре о ста лу имо ви ну (спре ча ва ње дру гих зах те ва). Даљ ње прав не по-
сле ди це осно ва ња фон да пре ма ПЗ-у су: 

(1.) при ви ле ги ји на бро ду пре ста ју осни ва њем фон да огра ни че не од го-
вор но сти за тра жби не оси гу ра не при ви ле ги јем на бро ду ко је су под врг ну те 
огра ни че њу од го вор но сти (чл. 246., ст. 1., т. 4.); 

(2.) хи по те ка на бро ду не пре ста је осни ва њем фон да (чл. 236. ПЗ); 
(3.) осло ба ђа ње за у ста вље ног или за пле ње ног бро да (чл. 398., ст. 2.) 31 

ко ја је ис ко ри сти ла пра во уно ше ња ре зер ве у по гле ду не при ме њи ва ња Кон-
вен ци је гле де спо ро ва о вла сни штву бро да (чл. 10. а). Пре у зе та је од стра не 
Ре пу бли ке Хр ват ске 8. 10. 1991. (Na rod ne no vi ne – Me đu na rod ni ugo vo ri, бр. 
1/92.).32

(4.) об у ста ва овр шног по ступ ка и по ступ ка оси гу ра ња и уки да ње свих 
про ве де них рад њи у тим по ступ ци ма те за бра на по кре та ња ре до ви тог овр-
шног по ступ ка (чл. 407.) и др. 

Ова ква ре ше ња су пот пу но оправ да на јер осно ван фонд зна чи си гур ност 
ве ров ни ку (овр хо во ди те љу, пред ла га те љу оси гу ра ња и ту жи те љу) у на пла-
ти кроз из ван пар нич ни суд ски по сту пак, али и за шти ту ствар них пра ва 
дру гих на бро ду.

30 LLMC оста вља сва кој др жа ви уго ва ра те љи ци да са мо стал но од ре ди по сту пак огра-
ни че ња бро да ре ве од го вор но сти. РХ је ис ко ри сти ла то пра во па су те од ред бе про пи са не у 
чл. 401. – 429. ПЗ.

31 Ме ђу на род ни кон вен ци ју за из јед на че ње не ких пра ви ла о при вре ме ном за у ста вља-
њу по мор ских бро до ва из 1952., сту пи ла је на сна гу 24. 2. 1956. Ра ти фи ци ра на од стра не 
бив ше Ју го сла ви је (Сл. лист СФРЈ, МУ и дру ги спо ра зу ми, бр. 12/67.)

32 Ja sen ko Ma rin, Pri vre me ne mje re za u sta vlja nja bro da, Za greb, Prav ni fa kul tet, 2003, 73.
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3.4.2. Од нос ме ђу на род них уго во ра о по себ ном и оп штем  
огра ни че њу од го вор но сти

Бро дар са мо стал но од лу чу је ка ко ће за шти ти ти свој прав ни ин те рес у 
кон крет ном штет ном до га ђа ју за ко ји је од го во ран (те ме љем крив ње). Мо же 
ко ри сти ти по вла сти це општ eг огра ни че ња од го во р но сти, али од го ва ра и 
нео гра ни че но ако баш мо ра. Мо же ли, ме ђу тим, бро дар од го ва ра ти пре ма 
пра ви ли ма по себ ног огра ни че ња од го во р но сти за те рет, пут ни ке и пр тља гу 
бу ду ћи осно ви ца за об ра чун ни је иста за себ но је пи та ње. Од го вор је по твр-
дан јер ме ђу на род ни уго во ри из под руч ја по себ ног огра ни че ња за те рет 
(Ha aš ka, Ha aš ko-Visbyjska i Ham burš ka пра ви ла) не ме ња ју ни пра ва ни об ве-
зе пре во зни ка што про из ла зе из би ло ко јег ва же ћег за ко на ко ји се од но си на 
огра ни че ње од го во р но сти вла сни ка по мор ских бро до ва. По што је ре зул тат 
ра да на уни фи ка ци ји пра ви ла о пре во зу ства ри мо рем по сто ја ње ви се ме ђу-
на род них кон вен ци ја и ви се раз ли чи тих пра ви ла о од го вор но сти бро да ра а 
фак тич ко ста ње је та кво да не ке др жа ве при сту па ју но вим ме ђу на род ним 
ак ти ма а исто вре ме но не от ка зу ју ра ни је, а не ке др жа ве ни су ра ти фи ко ва ле 
ни јед ну кон вен ци ју па при ме њу ју на ци о нал но за ко но дав ство, по сле ди ца је да 
је ме ђу на род ни по мор ски пре воз ре гу ли сан раз ли чи тим прав ним пра ви ли-
ма, што ни је до бро ре ше ње јер ства ра кон фу зи ју и прав ну не си гур ност.33 

Ја ка ша с пра вом за кљу чу је да ће бро дар од го ва ра ти пре ма пра ви ли ма 
за по себ но огра ни че ње све док ње го ва од го во р ност не до сег не из но се оп ћег 
огра ни че ња од го во р но сти ко је је го р ња гра ни ца ње го ве од го во р но сти.34 Све 
ово под усло вом да бро дар има пра во на огра ни че ње од го вор но ност до да на 
осни ва ња фон да (чл. 11. LLMC-а). По том ве ров нци при ја вљу ју по тра жи ва ња 
ду жни ку (бро да ру) ко је тре ба раз вр ста ти у два фон да (је дан за те ле сне, а 
дру ги за оста ле ште те). Ди о ба (ди стри бу ци ја) фон да оба вља се по на че лу 
па ри те та што зна чи да ће се ве ров нци на ми ри ва ти pro ra ta (пре ма јед на ком 
про цен ту за све веровнke од из но са утвр ђе не по тра жи ва ња). У слу ча ју да у 
фон ду за те ле сне ште те не до ста је нов ча них сред ста ва та да оста так по тра-
жи ва ња за те ле сне ште те кон ку ри ше фон ду за оста ле ште те.

3.4.3. Фонд и по мор ско оси гу ра ње од го во р но сти

Основ но на че ло уго во ра о оси гу ра њу про фе си о нал не од го во р но сти јест 
об ве за оси гу ра те ља на док на ди ти, до из но са оси гу ра не сво те оси гу ра ња из 
по ли це, из но се ко је је оси гу ра ник (ре во зник) ду жан пла ти ти тре ћој осо би 

33 Ду шан ка Ђу р ђев, „Прав на при ро да од го во р но сти пре во зи о ца”, Збор ник ра до ва Прав-
ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1-2/2008, 279.

34 Bran ko Ja ka ša, Si stem plo vid be nog pra va Ju go sla vi je, Knji ga 3., Ugo vo ri o is ko riš ta va nju 
bro do va, Ča ko vec, 1983, 110.
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(оште ће ни ку) те ме љем од го вор но сти за ште ту.35 Ово оси гу ра ње, ме ђу тим, 
ни је об ве зно што објек тив но мо же пред ста вља ти зна ча јан про блем за оште-
ће ни ка у ве зи на пла те на кна де ма те ри јал не ште те ако бро дар ни је осно вао 
фонд или ни је сол вен тан, од но сно пре за ду жен је па мо ра у сте чај. Но, у 
слу ча ју ка да је ово оси гу ра ње об ве зно, као и у слу ча ју од го вор но сти за смрт 
и те ле сну озле ду чла на по са де бро да и на ру ша ва њу здра вља чла на по са де, 
оште ће ник мо же зах те ва ти не по сред но од оси гу ра те ља на кна ду ште те (ac tio 
di rec ta) ко ју је пре тр пео до га ђа јем за ко ји од го ва ра оси гу ра ник, али нај ви ше 
до из но са оси гу ра ва те ље ве об ве зе (чл. 743., ст. 2. ПЗ-а). Ако је од го вор ност 
бро да ра по кри ве на истим уго во ром ко јим је оси гу ран брод, на кна да за оси-
гу ра ње од го во р но сти да је се нео ви сно о ви си ни на кна де оста лих ште та по-
кри ве них оси гу ра њем бро да (чл. 744., ст. 1. ПЗ-а). 

Ако у уго во ру ни је пред ви ђе на по себ на сво та за оси гу ра ње од го во р но-
сти бро да ра, сма тра ће се да је ње го ва од го во р ност оси гу ра на на исту сво ту 
на ко ју је оси гу ран и брод (чл. 744., ст. 2. ПЗ-а).

У ве зи са на ве де ним по ста вља се пи та ње тре ба ли он да ПЗ про пи са ти 
пра ви ла о оба ве зном оси гу ра њу од од го вор но сти. За бро да ра би то зна чи ло 
по ве ћа не тро шко ве по сло ва ња, а за ко ри сни ке ње го вих услу га по ве ћа не це на 
услу га што је за њих при хва тљи во ре ше ње због мо гућ но сти ко ри шће ња 
ин сти ту та ac tio di rec ta. У до бро вољ ним оси гу ра њи ма од од го во р но сти при-
ме на овог ин сти ту та ни је пред ви ђе на у ПЗ-у.

На ни воу Европ ске уни је по сто ји Di rek ti va 2009/20/EC36 о об ве зним 
оси гу ра њи ма бро до вла сни ка за по мор ске тра жби не у ви си ни гра ни ца од го-
во р но сти из Про то ко ла LLMC-а за сва ки брод од 300 и ви ше БТ по јед ном 
штет ном до га ђа ју (чл. 4., ст. 3.). То је за пра во до да тан слој оси гу ра ња оште ће-
ним ли ци ма у слу ча ју по сто ја ња на док на де ште те од стра не бро до вла сни ка. 
Оси гу ра ње се до ка зу је по твр дом (или све до чан стви ма) ко ја се мо ра на ла зи ти 
на бро ду (чл. 5.), а из да ју га P. & I. клу бо ви (чл. 3 .).

3.5. Ак ту ал но сти у ве зи пи та ња по ве ћа ња из но са оп ћег огра ни че ња  
од го во р но сти за по мор ске тра жби не

Не по сре дан по вод за из ме ну LLMC 1996 би ла је не зго да бро да Pa ci fic 
Adven tu rer ко ја се до го ди ла 11. ма р та 2009. го ди не уз ис точ ну оба лу Ау стра-
ли је.37

35 Dra go Pa vić, Po mor sko osi gu ra nje: pra vo i prak sa s osno va ma kop ne nog i zrač nog tran-
sport nog osi gu ra nja, Split, 2012, 429.

36 Di rec ti ve 2009/20/EC of the Eu ro pean Pa r li a ment and of the Co un cil of 23 April 2009 
on the in su ran ce of shi pow ners for ma ri ti me cla ims, Of fi cial Jo ur nal of the Eu ro pean Union L 131, 
28. 5. 2009., 128-131.

37 Том при ли ком је 31 кон теј нер пао у мо ре при че му су про би је на два тан ка го ри ва. 
До шло је до из ли је ва ња у мо ре око 270 то на те шког го ри ва. По сље ди ца овог из ли је ва ња 
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Ау стра ли ја је стран ка Бун кер конвенцијe38 из 2001. го ди не ко ја је за 
Ау стра ли ју сту пи ла на сна гу 16. ју на 2009. го ди не, а стран ка је и LLMC 1996 
од сту па ња на сна гу 13. ma ja 2004. го ди не. 39 Сто га, без об зи ра што Бун кер 
конвенција у вре ме до га ђа ја још ни је би ла на сна зи за Ау стра ли ју40, у по-
гле ду огра ни че ња од го во р но сти вла сни ка бро да тре ба ло је при ме ни ти из-
но се утвр ђе не у LLMC 1996. Не за до вољ на том чи ње ни цом с об зи ром да су 
про це ње ни тро шко ви чи шће ња би ли ви ши од из но са на ко ји је вла сник имао 
пра во да огра ни чи сво ју од го вор ност, Ау стра ли ја је већ 31. ју ла 2009. го ди не 
под не ла Прав ном од бо ру IMO-а пред лог41 да у план ра да за иду ћи дво го ди-
шњи пе ри од (2010.-2011.) увр сти и рас пра ву о по ве ћа њу из но са огра ни че ња 
од го вор но сти из чл. 6.1 (б) LLMC 1996 те уко ли ко утвр ди по треб ним, усво-
ји из ме не LLMC 1996 у по ступ ку пре шут ног при хва та у скла ду с чл. 8. тог 
Про то ко ла ко ји пред ви ђа мо гућ ност по ве ћа ња огра ни че ња од го во р но сти до 
мак си мал но 6% за сва ку го ди ну ра чу на ју ћи од до но ше ња LLMC 1996.42

го ри ва би ло је оне чи шће ње око 56 км ју го и сточ не оба ле Qu e en slan da ко ја је од вр ло ве ли ког 
еко ло шког и еко ном ско-со ци о ло шког зна ча ја не са мо за Qu e en sland не го за ци је лу Ау стра-
ли ју. Опе ра ци је чи шће ња оба ле тра ја ле су два мје се ца с пре ко 2.500 љу ди ко ји су руч но 
укла ња ли оне чи шће ни пи је сак. Ау страл ске вла сти су по чет но про ци је ни ле тро шко ве чи-
шће ња на из нос од пре ко Аус$ 30 ми ли ју на (УС$ 25 ми ли ју на).

38 Ме ђу на род на кон вен ци ја о гра ђан ској од го вор но сти за ште ту због за га ђе ња по гон-
ским уљем из 2001. го ди не, (Бун кер кон вен ци ја), до не се на на ди пло мат ској кон фе рен ци ји 
одр жа ној у Лон до ну од 19. до 23. мар та 2001. го ди не у скло пу Ме ђу на род не по мор ске ор га-
ни за ци је (IMO) с на ме ром оси гу ра ва ња аде кват не, бр зе и ефи ка сне на док на де осо ба ма 
ко је тр пе ште те од оне чи ше ња мо ра по гон ским го ри вом, сту па на сна гу 21. но вем бра 2008. 
го ди не.Увје ти за сту па ње на сна гу ис пу ње ни су 21. но вем бра 2007. по ла га њем 18. ра ти фи-
ка ци о ни ин стру мен ти од стра не Си је ра Ле о не. Стран ке кон вен ци је су: Ба ха ми, Бу гар ска, 
Ки пар, Есто ни ја, Грч ка, Хр ват ска, Исланд, Ја мај ка, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Лук сем бург, Мар-
шал ски Остр ва, Не мач ка, Но р ве шка, Пољ ска, Са моа, Си је ра Ле о не, Син га пур, Сло ве ни ја, 
Шпа ни ја, Тон га, Ве ли ка Бри та ни ја ; Пре ма: Sta tus of Con ven ti ons, http://www.imo.org/, стра-
ни ца по се ће на 17. 10. 2016. Хр ват ска је по ста ла стран ком кон вен ци је 15. де цем бра 2006. на 
осно ву За ко на о по твр ђи ва њу об ја вље ном у Na rod ne no vi ne – Me đu na rod ni ugo vo ri, бр. 9/2006. 
од 18. ок то бра 2006.

39 Ma ri ja Po spi šil Mi ler, „Usvo jen pri je dlog po ve ća nja iz no sa op ćeg (glo bal nog) ogra ni če nja 
od go vo r no sti za po mor ske tra žbi ne”, Po mor sko po red be no pra vo, 166/2012, 233.

40 За чу ђу је да Ау стра ли ја ни је би ла стран ка Бун кер конвенцијe од ње ног сту па ња на 
сна гу на ме ђу на род ној ра зи ни ус пр кос чи ње ни ци да је упра во Ау стра ли ја би ла ини ци ја тор 
до но ше ња те кон вен ци је под но ше њем за хтје ва на 36. за сје да њу Од бо ра за за шти ту по мор ског 
око ли ша IMO-a. го ди не. Ви ди: MEPC 36/21/6.

41 IMO LEG 96/12/1, https://www.uscg.mil/imo/leg/docs/leg, стра ни ца по се ће на 17. 10. 
2016.

42 Свој пред лог Ау стра ли ја оправ да ва упра во слу ча јем из ли је ва ња го ри ва са бро да 
Pa ci fic Adven tu rer у ко јем про це ње ни тро шак чи шће ња пре ма шу је из нос од Аус$ 14,5 милијoа 
на ко ји вла сник бро да има пра во огра ни чи ти сво ју од го вор ност те ме љем LLMC 1996 као и 
ра ни јим слу ча јем ко ји се до го дио у Akas hi Stra it, Ја пан 5. marтa 2008. го ди не ка да је на кон 
су да ра три бро да до шло до по то ну ћа јед ног од бро до ва и зна чај ног оне чи шће ња, а про це ње на 
ште та та ко ђер пре ла зи из но се огра ни че ња од го вор но сти пре ма LLMC 1996.
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Од свог пред ло га Ау стра ли ја ни је од у ста ла ни ти на кон што је бро до-
вла сник до бро вољ но при хва тио да пла ти ти Аус$ 25 ми ли о на, чак 10,5 ми-
лиoна ви ше од из но са огра ни че ња од го вор но сти пре ма LLMC 1996, а ни је 
од у ста ла ни ти на кон ко нач ног из ве шћа ау страл ских вла сти о узр о ци ма не-
зго де43 пре ма ко јем се за не зго ду не мо же кри ви ти са мо брод, не го де ло мич но 
и ау страл ске вла сти ко је ни су де тек ти ра ле, иа ко су тре ба ле, да ме то да па-
ки ра ња ро бе у кон теј не ри ма ни је би ла у скла ду с ме ђу на род ним про пи си ма 
о па ки ра њу опа сних те ре та, а што је мо гло до при не ти не зго ди.

Дру ги раз лог за по ве ћа ње из но са огра ни че ња од го вор но сти Ау стра ли ја 
оправ да ва ти ме да је од до но ше ња LLMC 1996 про те као зна ча јан вре мен ски 
пе ри од па да су сто га из но си огра ни че ња од го вор но сти по ста ли не до вољ ни, 
а на кон што се при хва ти по кре та ње по ступ ка за из ме ну Про то ко ла, с об зи-
ром на про пи са не ро ко ве, из ме не и та ко не мо гу сту пи ти на сна гу пре 2015. 
го ди не, а то зна чи 19 го ди на на кон до но ше ња Про то ко ла из 1996. На 96. За се-
да њу Прав ног од бо ра IMO- а одр жа ном 5.-9. ок то бра 2009. пред лог Ау стра-
ли је је при хва ћен и раз ма тра ње по ве ћа ња из но са огра ни че ња од го вор но сти 
увр ште но је у план ра да Прав ног од бо ра IMO-а уна точ из не се ним ста ти стич-
ким по да ци ма In ter na ti o nal Gro up of P. & I. Clubs44 ко ји су по ка за ли да је у 
пе ри о ду од 2000.-2009. го ди не са мо у 8 од укуп но 595 ин ци де на та у том вре-
мен ском пе ри о ду, што зна чи у све га 1,34% слу ча је ва, из нос ште те про у зро-
ко ван из ли ва њем го ри ва био ве ћи од из но са огра ни че ња од го вор но сти утвр-
ђе ног пре ма LLMC 1996. 45 

По ве ћа ње из но са оп штег (гло бал ног) огра ни че ња од го вор но сти за 51% на 
са да шње из но се из LLMC 1996 сту пио је на сна гу у скла ду са по ступ ком пре-
шут ног при хва та про те ком 36 ме се ци од но ти фи ка ци је ре зо лу ци је о при хва-
та њу по ве ћа ња др жа ва ма пот пи сни ца ма LLMC 1996 тј. 8. јуниa 2015. го ди не.

4. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Мо рем се го ди шње пре ве зе ви ше ми ли јар ди то на раз ли чи тих те ре та, а 
пре во зник и ње го ва по са да ду жни су са сва ким те ре том у пре во зу бри жљи во 

43 У свом ко нач ном из вје шћу Au stra lian Tran sport Sa fety Bu re au (ATSB), утвр дио је да је 
уз ја ко не вје ме и сла бо одр жа ва на сред ства за ве зи ва ње кон теј не ра, не зго ди до при не ло и не-
пра вил но сла га ње са др жа ја у кон теј не ру ко ји је тре бао би ти сло жен у скла ду с ме ђу на род ним 
пра ви ли ма о опа сном те ре ту (In ter na ti o nal Ma ri ti me Dan ge ro us Go ods Co de), а што су про пу-
сти ле де тек ти ра ти ау страл ске над ле жне вла сти (Au stra lian Ma ri ti me Sa fety Aut ho rity). Ви ди: 
ATSB Tran sport Sa fety Re port, No. 263, MO-2009-002, Fi nal, Pa ci fic Adven tu rer, 11 March 2009., 
str. 47 i 48; цит. у Ma ri ja Po spi šil Mi ler, „Usvo jen pri je dlog po ve ća nja iz no sa op ćeg (glo bal nog) 
ogra ni če nja od go vor no sti za po mor ske tra žbi ne”, Po mor sko po red be no pra vo, 166/2012, 234.

44 In ter na ti o nal Gro up of P. & I. Clubs, ме ђу на род на гру па P&I клу бо ва у ко ју је удру-
же но 13 P. & I. клу бо ва ко ји пру жа ју по кри ће од го вор но сти за 95% укуп не свет ске фло те.

45 Ви ди до ку мент: IMO LEG 96/6.
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по сту па ти, ка ко би га мо гли пре да ти на од ре ди шту у ис тој ко ли чи ни, из гле-
ду и ста њу у ко јем су га пре у зе ли. Јед но од до бро по зна тих на че ла гра ђан ског 
пра ва го во ри о то ме да је штет ник оба ве зан оште ће но ме на док на ди ти ште ту 
у це ло сти, да кле у ње ном пу ном оби му и ви си ни. Ме ђу тим, ка да се у по гле-
ду од го вор но сти за ште ту и оба ве зе ње не на док на де при ме њу ју од ред бе 
по мор ског пра ва (као и тран спорт ног пра ва уоп ште но), си ту а ци ја је, у пра-
ви лу, са свим су прот на. У од но су на дру ге вр сте пре во за, по мор ски пре воз је 
спе ци фи чан, јер по сто ји ви ше ме ђу на род них кон вен ци ја ко је има ју раз ли-
чи те пот пи сни ке што, уз чи ње ни цу да се са др жин ски до ста раз ли ку ју, не 
до при но си прав ној си гур но сти уче сни ка у по мор ском пре во зу, што је ина че 
циљ уни фи ка ци је.46

Ре ле вант ни ме ђу на род ни уго во ри и на ци о нал ни про пи си са др же од ред-
бе пре ма ко ји ма су те осо бе, ка да су од го вор не за ште ту, у пра ви лу оба ве зне 
на док на ди ти ште ту са мо до тач но на ве де ног из но са. Ра ди се, да кле, о ин сти-
ту ту за кон ског огра ни че ња од го вор но сти.

Огра ни че ње од го вор но сти бро да ра мо же би ти ствар но и лич но, за ви сно 
од то га да ли од го ва ра од ре ђе ним де лом имо ви не (нпр. бро дом) или це ло куп-
ном сво јом имо ви ном до од ре ђе ног из но са.

Си стем огра ни че не од го вор но сти у по мор ском пра ву већ ве ко ви ма омо гу-
ћа ва бро до вла сни ци ма да огра ни че сво ју од го вор ност за ште те про у зро ко ва не 
њи хо вим бро до ви ма ка ко пу тем оп штег (гло бал ног) огра ни че ња од го вор но сти 
та ко и пу тем по себ ног огра ни че ња од го вор но сти.47 Фонд огра ни че не од го вор-
но сти бро да ра је прав ни по јам ко ји, ши ре гле да ју ћи, по сто ји је ди но у по мор-
ском пре во зу јер реч ни,48 друм ски, 49 же ле знич ки50 те ва зду шни тран спорт51 

46 Д. Ђур ђев, op. cit., 277.
47 Ma ri ja Po spi šil Mi ler, „Usvo jen pri je dlog po ve ća nja iz no sa op ćeg (glo bal nog) ogra ni če-

nja od go vor no sti za po mor ske tra žbi ne”, Po mor sko po red be no pra vo, 166/2012, 227.
48 Bu dim peš tan ska kon ven ci ja o ugo vo ru o pri je vo zu ro be unu tar njim plov nim pu to vi ma 

(CMNI), Na rod ne no vi ne – Me đu na rod ni ugo vo ri, br. 10/04, engl. Bu da pest Con ven tion on the 
Con tract for the Car ri a ge of Go ods by In land Wa ter way (CMNI), 22 Ju ne 2001, (stu pi la na sna gu 
01. 04. 2005)

49 Kon ven ci ja o ugo vo ru o me đu na rod nom pri je vo zu ro be ce stom (CMR), 1956. – Na rod ne 
no vi ne – Me đu na rod ni ugo vo ri 1/92; engl. Con ven tion on the Con tract for the In ter na ti o nal Car ri-
a ge of Go ods by Road (CMR) Ge ne va, 19 May 1956, Uni ted Na ti ons Tre aty Se ri es , vol. 399, p. 189.

50 Kon ven ci ja o me đu na rod nom že lje znič kom pri je vo zu (CO TIF); engl. Con ven tion con cer-
ning In ter na ti o nal Car ri a ge by Rail,Vil ni us, 1999.; Je din stve na pra vi la o me đu na rod nom že lje-
znič kom pri je vo zu ro be (CIM), kao Do da tak B CO TIF kon ven ci je iz 1980. u ver zi ji Pro to ko la o 
iz mje na ma od 3. lip nja 1999. go di ne, Na rod ne no vi ne – Me đu na rod ni ugo vo ri br. 12/00. 

51 Var šav ska kon ven ci ja – Kon ven ci ja o iz jed na ča va nju iz vje snih pra vi la o me đu na rod nom 
zrač nom pri je vo zu, pot pi sa na u Var ša vi 12. 10. 1929.; engl. Con ven tion for the Uni fi ca tion of ce r tain 
ru les re la ting to in ter na ti o nal car ri a ge by air, War saw, 1929.; Mon tre al ska kon ven ci ja, engl. 
Con ven tion for the Uni fi ca tion of Ce r tain Ru les for In ter na ti o nal car ri a ge by Air, Mon treal, 1999.
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не по зна ју фонд огра ни че не од го вор но сти, не го ис кљу чи во огра ни че ње 
од го вор но сти без фон да.52

На ста нак кон цеп та огра ни че не од го вор но сти ве зу је се уз под сти ца ње 
ин ве сти ра ња у по мор ску ин ду стри ју и под сти ца ње по мор ских по ду хва та, а 
ти ме и под сти ца ње ме ђу на род не тр го ви не, омо гу ћу ју ћи др жа ва ма на пре дак 
њи хо вих при вре да и њи хов ути цај ши ром све та. На стао је у вре ме кад је 
ба вље ње по мор ским пре во зом би ло из у зет но ри скант на де лат ност с не рет ким 
гу би ци ма бро до ва и те ре та, а сма тра ло се да ри зи ке по мор ских пу то ва ња 
не тре ба ју сно си ти са мо бро до вла сни ци, не го да они тре ба ју би ти по де ље ни 
са они ма ко ји има ју ко ри сти од по мор ских по ду хва та, кр ца те ља и вла сни-
ци ма ро бе као и са мим по тро ша чи ма те ро бе.

Кон вен ци ја о огра ни че њу од го вор но сти за по мор ске тра жби не53 оста-
вља сва кој др жа ви уго ва ра те љи ци са мо стал но пра во од лу чи ва ња о то ме, хо ће 
ли осни ва ње фон да би ти пред у слов за огра ни че ње од го вор но сти. У По мор-
ском за ко ни ку (чл. 395., ст. 1.), Ре пу бли ка Хр ват ска је осни ва ње фон да од-
ре ди ла као оба ве зно. Из ме не Про то ко ла Ме ђу на род не кон вен ци је о огра ни-
че њу од го вор но сти за по мор ске тра жби не из 1976. го ди не усво је не су 19. 
апри ла 2012. го ди не на 99. за се да њу Прав ног од бо ра IMO-а одр жа ном у 
Лон до ну.54

Из ме не LLMC 1996 има ју ди рек тан ути цај на не ко ли ко ме ђу на род них 
и ре ги о нал них ин стру ме на та. Тре ба ис та ћи оне нај ва жни је. Пре све га, то је 
Бун кер кон вен ци ја из 2001. го ди не ко ја сво јим од ред ба ма из ри чи то ве же 
огра ни че ње од го вор но сти и из нос оба ве зног оси гу ра ња. 

Пре ма тој Кон вен ци ји на LLMC ка ко је из ме ње на, а то ау то мат ски укљу-
чу је и ове нај но ви је из ме не LLMC 1996. Бун кер кон вен ци ја, осим што има 
зна ча јан број др жа ва стра на ка, по сти гла је при ме ну на ви со ки по сто так 
то на же (90% укуп не свет ске то на же бро до ва), што зна чи да сви ти бро до ви 
мо ра ју има ти и тра же но оси гу ра тељ но по кри ће. Упр кос чи ње ни ци да са ма 
Кон вен ци ја на во ди да ће се у сва ком кон крет ном слу ча ју на огра ни че ње 
од го вор но сти при ме ни ти би ло ко ји на ци о нал ни или ме ђу на род ни си стем 
огра ни че ња од го вор но сти пре ма пра ву ко је се при ме њу је у др жа ви стран ци 
на чи јем се под руч ју за га ђе ње до го ди ло, по ве ћа ње из но са огра ни че ња од го-
вор но сти из LLMC 1996 имат ће од мах не по сре дан ути цај на ви си ну оси гу-
ра ва ју ће по кри ћа, а ти ме и на пре ми је оси гу ра ња. То сто га што се уна пред 
не мо же зна ти гдје ће се не зго да до го ди ти, а ти ме ни ко је пра во ће се при-

52 A. Vu ko vić, D. Bo dul, оp. cit., 335.
53 Kon ven ci ja o ogra ni če nju od go vor no sti za po mor ske tra žbi ne, engl. Con ven tion on Li mi-

ta tion of Li a bi lity for Ma ri ti me Cla ims (LLMC), Lon don, 1976.
54 Тим из ме на ма из нос оп штег (гло бал ног) огра ни че ња од го вор но сти за по мор ске 

тра жби не по ве ћан је за 51% у од но су на из но се из чл. 3. LLMC из 1996. ко ји се од но се на чл. 
6.1 (а) и 6.1 (б), LLMC 1976, док из но си из чл. 7. Кон вен ци је ни су ме ња ни.
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ме ни ти па ће оси гу ра те љи од го вор но сти већ код про це не ри зи ка мо ра ти 
узе ти у об зир да се ште та мо же до го ди ти у др жа ви с нај ви шим из но си ма 
огра ни че ња од го вор но сти. 

Број др жа ва стра на ка LLMC 1996 знат но је ма њи од бро ја др жа ва стра-
на ка Бун кер кон вен ци је што не иде у при лог ујед на че ња пра ва. Сто га не 
чу ди да IMO, али и ЕУ по ти чу др жа ве стран ке на ра ти фи ка ци ју LLMC 1996. 
Нај но ви је из ме не LLMC 1996, за ко је мно ге др жа ве ни су ви де ле ве ли ку по-
тре бу об зи ром на до са да шња ис ку ства не зго да, би ле су ре зул тат по ли тич ког 
ком про ми са, а ма ње ствар не по тре бе. Сто га је те шко ве ро ва ти да ће до при-
не ти по ве ћа њу бро ја стра на ка LLMC 1996, без об зи ра што се по ве ћа ње чи ни 
уме ре ним.

Тре ба та ко ђер спо ме ну ти EU Di rek ti vu 2009/20/ЕC у од но су на оси гу-
ра ње вла сни ка бро да за по мор ске тра жби не. Ди рек ти ва утвр ђу је оба ве зу 
вла сни ка бро да да се оси гу ра од од го вор но сти за ште ту пре ма тре ћим ли-
ци ма као што је на при мер оси гу ра ње ко је пру жа ју P. & I. клу бо ви у окви ру 
In ter na ti o nal Gro up, те об ве зу бро да од 300 BRT и ви ше да има до каз о за-
кљу че ном та квом оси гу ра њу до из но са утвр ђе ног пре ма LLMC 1976 ка ко је 
из ме ње на LLMC Про то ко лом 1996 за сва ки до га ђај. Ова Ди рек ти ва тре ба ла 
је би ти при ме ње на од 1. ја ну а ра 2012., иа ко све др жа ве чла ни це ЕУ још увек 
ни су стран ке LLMC 1996. И ту је те шко ве ро ва ти да ће но во по ве ћа ње из но-
са огра ни че ња од го вор но сти из LLMC 1996 би ти под сти цај др жа ва ма да 
ра ти фи ку ју LLMC 1996.

Ре пу бли ка Хр ват ска је стран ка LLMC 1996, а би ла је и јед на од 19 др-
жа ва ко је су по др жа ле пред лог Ау стра ли је. По ве ћа ње из но са огра ни че ња 
од го вор но сти ће за Хр ват ску као обал ску др жа ву има ти по зи ти ван учи нак, 
по себ но об зи ром да је Ре пу бли ка Хр ват ска стран ка Бун кер конвенцијe те је 
чла ни ца ЕУ. Ме ђу тим, ово по ве ћа ње из но са огра ни че ња од го вор но сти сва-
ка ко ће оте жа ти еко ном ску си ту а ци ју хр ват ском бро дар ству ко је је већ и 
та ко при ти сну то фи нан циј ском кри зом.

Мо же се за кљу чи ти да све из ме не ко је иду за нео прав да но ви со ким 
гра ни ца ма од го вор но сти, иа ко су пред у зе те у до број на ме ри (за шти те оште-
ће них), не ма ју увек нај бо љи ре зул тат и чак мо гу би ти на ште ту оште ће них 
ако др жа ве не при хва те та кве ме ђу на род не ин стру мен те па они ни ка да не 
сту пе на сна гу, или сту пе на сна гу са мо за узак круг др жа ва у ко ји ма ће се 
при ме њи ва ти.
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Li mi ta tion of Li a bi lity for Ma ri ti me Cla ims  
– Chro no lo gi cal Cri ti cal Re vi ew  

(In ter na ti o nal In stru ments and Cro a tian So lu ti ons) 

Abstract:Li mi ta tion of li a bi lity of shi pow ner can ba sed on pro perty or can 
be per so nal – shi pow ner re sponds to cer tain part of the pro perty (for exam ple 
ship) or his en ti re as sets to a cer tain amo unt. In the first ca se it is a real, and in 
the ot her the per so nal li mi ta tion of li a bi lity. On the se prin ci ples all in ter na ti o nal 
in stru ments in this le gal fi eld ha ve been de ve lo ped. One of the well-known “uni-
ver sal” prin ci ple of ci vil law says that the in ju rer must pay for a da ma ge in full, 
in full ex tent and amo unt. Ho we ver, when we are applying pro vi si ons of ma ri ti me 
law (as well as tran sport law in ge ne ral) on the li a bi lity for da ma ges and its com-
pen sa tion, the si tu a tion is qu i te op po si te.

Tho ugh, that the amo unt of suf fe red da ma ges is co ming clo ser to said uni-
ver sal prin ci ple of ci vil law has been con fir med by Amend ments to the Pro to col 
to the Con ven tion on Li mi ta tion of Li a bi lity for Ma ri ti me Cla ims 1996 (LLMC 
1996). The se Amend ments in cre a sed amo unt of ge ne ral (glo bal) li mi ta tion of li a-
bi lity for ma ri ti me cla ims by 51% com pa red to the amo unts in LLMC. In cre a sed 
amo unts are ap pli ca ble from 8th Ju ne 2015.

Re gar ding the se amend ments, a num ber of is su es can be pla ced: ju sti fi ca tion 
for in tro du cing the in sti tu te of li mi ta tion of li a bi lity in ge ne ral; re a sons why the 
in ju rer is pri vi le ged in ma ri ti me (and bro a der in tran sport), in the con text of the 
amo unt of the obli ga tion of com pen sa tion for da ma ge; and whet her the ap pli ca-
tion of the in sti tu te un der mi ne the prin ci ple that is en shri ned in the le gal system 
of every mo dern co un try, ac cor ding to which the in ju red party has the right to 
just com pen sa tion. On the ot her hand, ju sti ce can be ta ken as well as an ar gu ment 
just to im ple ment the li mi ta tion of li a bi lity system.

Keywords: li mi ta tion of li a bi lity, shi pow ner, cla ims.
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