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БеоградШТЕТЕ ОД РИЗИКА ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПО ПРЕДЛОГУ ОПШТИХ УСЛОВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

У предлогу Општих услова за осигурање од одговорности, којим ce врше измене и допуне постојећих услова, посебну пажњу привлаче од- редбе члана 6. Одредбама тог члана Услова, покушано je да ce ближе одреди обим покрића за штете од ризика загађења тла и воде.Из дефиниције ризика y одредби става 1. члана 6. Услова, дало би ce закључити да je осигурањем од одговорности покривен ризик зага- ђења тла и воде само ако загаћење настане услед испуштања. штетних 
материја намерно или из нехата учињено људском радњом. Јер из пој- ма речи „испуштања” такав закључак проистиче. Осигурањем од одго- ворности према томе, нису обухваћене и штете од ризика загађења про- узроковане изненада и неочекивано услед незгоде y погону при преради штетних материја или услед квара уређаја за смештај, ускладиштење или транспорт тих материја. Ако ce, пак, хтело да и те тако настале штете буду обухваћене осигурањем, онда je поред речи „испуштања” требало додати и реч „отицања”, тако да текст гласи „.. ..испуштања и отица- ња...” A довољно би било и да ce употреби само реч „отицања". Под појмом те речи подразумевају ce и штете проузроковане из нехата, као и штете намерно проузроковане од стране радника осигураног преду- зећа уз право регреса према њему, (члан 8. став 1. тачка 1. Предлога услова).Дилема проистиче и из одредбе члана 6. став 6. Предлога услова. По тој одредби Услова из осигурања je искључена одговорност за ште- те настале услед тога што осигураник није одржавао, мењао или поправ- љао „урећај за пречишћавање отпадака вода. и других отпадних про- 
дуката". Из овакве стилизације наведене одредбе Услова проистиче да ce санкције из те одредбе, тј. искључење из осигуравајућег покрића, неће примењивати и y случајевима када штета буде проузрокована исти- цањем штетних материја из уређаја за прераду, смештај, ускладиште- ње и транспорт и онда када je отицање (и загађење тла и воде) после- дица тога што осигураник није уређаје одржавао, мењао и поправљао, као и када ce није придржавао мера предвиђених прописима о заштити животне средине. Вероватно ce то није хтело. И y тим случајевима сва- како треба из осигурања од одговорности да буду искључене штете. Па би текст предлога услова требало преиначити тако да гласи: .,... уређаји за пречишћавање отпадних вода и других отпадних продуката и уређаји за прераду, смештај, ускладиштење и транспорт штетних материја...“930



АПФ, 5/1983 — Дискусија(стр. 930—931)Према одредби из става 3. члана 6. Предлога услова, посебно ce мора уговорити осигуравајуће покриће за штете уништења или оштећења ствари. Посебно уговарање претпоставља посебне услове осигурања и претходну пажљиву процену ризика загађења. A то би требало да важи и y Предлогу услова да буде предвиђено за све штете од ризика загађења тла и воде, па и оне услед смрти, повреде тела или здравља неког ли- ца (члан 6, став 2. Предлога услова). Из тога не би требало искључити ни штете које су последица загађења ваздуха (члан 8. став 1. тачка 10. Предлога услова). И тај je ризик доста присутан, a постоје уређаји за отклањање загађења ваздуха, којим ce уграђивањем испуњавају услови за ооигурање.У посебним условима нарочито би ce ближе одредили: обим осигу- равајућег покрића, саосигурања лица, учешће ооигураника y штети, ис- кључене штете, обавезе у погледу одржавања уређаја, осигурање од нових ризика и друго. To омогућава да ce пре одлучивања о преузима- њу y осигурање и ризика загађивања животне средине изврши процена ризика на лицу места и да ce висина премије одреди према тежини ри- зика, при чему ce, нарочито y односу на индустријска предузећа, морају имати y виду:1«. Особеност предузећа y погледу загаћења животне средине: про- изводни поступак; подаци о ранијим штетама; постојећи и непостојећи ризици при нормалној производњи; дејство сигурног и контролног сис- тема; поступање у односу на прописе о заштити животне средине и тех- ника y вези с тим, снабдевање водом и употреба воде.2°. Врста. могућег загаћ&ња: врста и количина отровних супстанци које ce употребљавају, прерађују, превозе, ускладиштују, производе или пспоручују; течни отпаци (врста загађујућих материја, количина пре и после чишћења); гасови (врста, њихово узајамно спајање; методе прим- јене за чишћење); чврсти отпадни материјали, затим бука и друге могуће опасности по околину.3° Животна средина: Правила за заштиту животне средине и сана- цију утврђена постојећим прописима; метеоролошки услови; особеност земљишта; хидролошки услови; географски положај и средство.4°. Психолошка клима животне средине: став становништва, штам- пе и управе према загађењу животне средине; мере које приватна и пра- вна лица, групе и други предузимају.Истраживање и процена ризика загађења животне средине, y скла- ду са напред изложеним, може са успехом да изврши стручњак који до- бро познаје физикалне и хемијске поступке који ce одигравају y проце- су производње и процесу чишћења. Стога je неопходно да осигуравач располаже таквим профилом стручњака, да би могао са успехом да вр- ши осигурање од одговорности за штете од ризика загађења животне сре- дине, што подразумева и спровођење потребних превентивних мера.
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