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4 kap
Fraktförarens ansvarighet
27 §
Förutsättningarna för ansvarighet
Fraktföraren är ansvarig, om gods går förlorat, minskas eller skadas sedan det mottagits till
befordran men innan det utlämnas. Han är även ansvarig för skada som förorsakas av
dröjsmål med godsets utlämnande.

Dröjsmål med godsets utlämnande föreligger, om godset icke utlämnats inom avtalad tid. Har
särskild tid för godsets utlämnande icke avtalats, föreligger dröjsmål med utlämnandet när den
verkliga befordringstiden överskrider den tid som en omsorgsfull fraktförare med hänsyn till
omständigheterna skäligen behöver för befordran. I fråga om dellast skall särskilt beaktas den
tid som vanligtvis kräves för att samla full last.

28 §
Grunder för ansvarsbefrielse
Fraktföraren är icke ansvarig enligt 27 §, om han visar, att förlust, minskning, skada eller
dröjsmål med godsets utlämnande förorsakats av fel eller försummelse av avsändaren eller
mottagaren, av sådan anvisning av denne, som icke föranletts av fel eller försummelse av
fraktföraren, av godsets bristfälliga beskaffenhet eller av förhållande, som fraktföraren ej
kunnat undvika och vars följder han ej kunnat förebygga.
Fraktföraren kan ej till befrielse från ansvarighet åberopa bristfällighet hos det för befordran
använda motorfordonet eller fel eller försummelse av den av vilken han hyrt fordonet, eller av
person i dennes tjänst.

29 §
Ansvaret för särskild risk i anslutning till befordran
Fraktföraren är icke heller ansvarig enligt 27 §, om förlust, minskning eller skada beror på
den särskilda risk som härrör av ett eller flera av följande förhållanden:

1) användning av öppet motorfordon utan presenning när användning av sådant fordon
uttryckligen avtalats och antecknats i fraktsedeln eller, vid inrikes befordran, avsändaren
godkänt användningen;

2) felande eller bristfällig förpackning av gods, som på grund av sin beskaffenhet är utsatt för
svinn eller skada, när det ej är förpackat eller när det är bristfälligt förpackat;

3) hantering, lastning, stuvning eller lossning av gods som ombesörjts av avsändaren eller
mottagaren eller av annan som handlar för deras räkning;

4) sådan beskaffenhet hos vissa slag av gods som medför att godset är särskilt utsatt för fara
att gå förlorat, minskas eller skadas, särskilt genom bräckning, rost, inre självförstöring,
uttorkning, läckage, normalt svinn eller angrepp av skadeinsekter eller gnagare;

5) ofullständig eller felaktig märkning eller numrering av godset; eller

6) befordran av levande djur.

Visar fraktföraren, att förlusten, minskningen eller skadan med hänsyn till föreliggande
omständigheter kunnat härröra av risk som avses i 1 mom., skall den antagas härröra därav,
om icke annat visas. Detta gäller dock icke i fall som avses i 1 mom. 1 punkten, när fråga är
om onormalt stor minskning eller förlust av helt kolli.
Sker befordran med motorfordon, som är utrustat med särskild anordning för att skydda
godset mot värme, kyla, temperaturväxlingar eller luftens fuktighet, kan fraktföraren till
befrielse från ansvarighet åberopa stadgandet i 1 mom. 4 punkten endast om han visar, att han
vidtagit alla åtgärder, som med hänsyn till omständigheterna ålegat honom i fråga om val,
underhåll och användning av anordningen, samt att han följt de särskilda anvisningar han
erhållit.

Fraktföraren kan till befrielse från ansvarighet åberopa vad som stadgas i 1 mom. 6 punkten
endast om han Visar, att han vidtagit alla åtgärder, som med hänsyn till omständigheterna
normalt ålegat honom, samt att han följt de särskilda anvisningar han erhållit.

32 §
Ersättningen för förlust eller minskning av gods

Ersättning for förlust eller minskning av gods beräknas efter det värde godset hade då det
mottogs till befordran på den ort där så skedde. Värdet bestämmes efter gängse värde. Har
godset börspris eller marknadspris, bestämmes värdet dock efter detta.
Vid inrikes befordran är fraktförarens ansvar begränsat till 20 euro per kilogram av det
förlorade godsets bruttovikt. Maximibeloppet av ansvaret kan justeras genom förordning av
statsrådet så att det motsvarar förändringen i penningvärdet. (15.12.2000/1120)
Vid internationell befordran får ersättningen inte överstiga 8,33 av Internationella
valutafonden definierade särskilda dragningsrätter för kilogram av det förlorade godsets
bruttovikt. Fastställs ersättningen att betalas i annan valuta, skall omräkningen av de särskilda
dragningsrätterna till ifrågavarande valuta ske enligt den officiella kursen den dag då
ersättningens belopp fastställdes. (15.12.2000/1120)
Härutöver skall frakt, tullavgifter och andra utgifter i samband med befordringen ersättas.
Utgifterna skall ersättas till fullo, om godset gått förlorat, i övrigt skall de ersättas till en mot
minskningen svarande del.
33 §
Uppgivet värde på godset

Har avsändaren i fraktsedel uppgivit högre värde på godset än det som angivits i 32 § 2 eller 3
mom. och erlagt avtalad tilläggsavgift, träder det i fraktsedeln uppgivna värdet i stället för det
värde som beräknas enligt nämnda stadganden.
34 §
Ersättningen vid skada på gods

Har godset skadats, skall fraktföraren ersätta värdeminskningen, beräknad efter värdet på
godset enligt 32 § 1 och 4 mom.
Ersättningen får dock icke överstiga det belopp som skulle ha utgått, om hela sändningen gått
förlorad eller, när endast en del av sändningen minskat i värde till följd av skadan, denna del
gått förlorad.
	
  

