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CMR odgovoRnost in CMR zavaRovanja

Besedilo: vodilni trio družbe LUTZ assEKUranZ: Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann in Otmar J. Tuma 

LUTZ assEKUranZ (15. DEL)

V zadnjem delu serije člankov smo se osredotočili na 17. (2) člen CMR konvencije 

in okoliščine, pod katerimi je prevoznik prost odgovornosti. V eni izmed naslednjih 

izdaj pa se bomo posvetili 17. (4) členu CMR konvencije, ki prav tako zajema prosto 

odgovornost prevoznika v primeru, da je poškodba ali škoda nastala zaradi posebne 

nevarnosti. V tem članku se bomo posvetili konkretnemu in posebnemu primeru: 

objektivna odgovornost prevoznika zaradi hib vozila.

17. (3) člen CMR konvencije se gla-
si: »Prevoznik ni prost odgovornosti 
zaradi hib vozila, ki ga je s svoje strani 
uporabljal za prevoz ali zaradi napačne-
ga ravnanja ali malomarnosti tistega, 
od katerega je morda najel vozilo, ali pa 
njegovega sodelavca«.
Sodna praksa na tem področju je stroga: 
Med hibe tovornega vozila ne štejemo 
zgolj tehničnih pomanjkljivosti, tem-
več tudi pogoje, ko vozilo ne ustreza v 
prevozni pogodbi navedenim kriterijem 
oziroma zahtevam. Tako popolnoma 
izpraven tovornjak s ponjavo ne more 
služiti kot ustrezno prevozno sredstvo 
za prevoz globoko zmrznjenega blaga, 
temveč je potrebno za prevoz uporabiti 
posebno vozilo – hladilnik.
Hibe tovornega vozila pa so različne 
narave in ni nujno, da se pokažejo že ob 
nastopu prevoza. Tako je predmet tega 
lahko tudi motor, ki med vožnjo zaradi 
neznanega razloga odpove poslušnost, 
kot tudi netesna ponjava. Prav tako 
lahko med hibe sodijo umazana ali z 
vonjavami prepojena vozila, če zaradi 
tega pride do poškodb transportirane-
ga blaga.
Značilen primer hibe vozila je tudi neiz-
pravna pnevmatika, zaradi katere pride 
do predrtja. Seveda pa je prevoznik lah-
ko prost odgovornosti, in sicer, če lahko 
dokaže, da je do predrtja pnevmatike 
(ali katere druge hibe) prišlo zaradi zu-
nanjega vpliva, ki ga prevoznik ni mogel 
preprečiti in se tako izogniti nastalim 
posledicam. Med tovrstne vplive lahko 
štejemo na cesti ležeče (ostre) kovinske 
predmete, katerim pa se voznik zaradi 

narave vožnje ni mogel pravočasno iz-
ogniti. In če je verjeti govoricam, naj bi 
nekateri CMR zavarovalci prevoznikom 
celo svetovali, da s seboj vozijo velike 
žeblje, katere bi lahko v primeru pre-
drtja pnevmatike še pravočasno (pred 
prihodom) policije zabili v pnevmatiko. 
Odgovornost zaradi hibe vozila pa ima 
vsekakor tudi omejitve, in sicer z določ-
bo v 18. (4) členu CMR konvencije, kjer 
so zapisani posebni pogoji, s katerimi 
se zaščiti blago pred toploto, mrazom, 
toplotnimi spremembami ali vlažnostjo 
zraka, na katere se lahko prevoznik skli-
cuje na podlagi 17. (4) d) člena, če doka-
že, da je v danih okoliščinah upošteval 

vse ukrepe in da je bilo prevozno sred-
stvo ustrezno vzdrževano. Nekateri tu-
di zagovarjajo tezo, da med te ukrepe 
sodi tudi posebna oprema tovornjaka, 
ki služi za zaščito tovora pred drugimi 
vplivi. Mednjo sodijo posebne predela-
ve, ki ščitijo tovor pred udarci in zdrsi.
Če pa tovrstna »posebna predelava« 
odpove, v tem primeru pa je prevoznik 
lahko prost odgovornosti le, če zadovo-
lji vsem zahtevam, zapisanim v 18. (4) 
členu CMR konvencije. Na koncu pa je 
treba še vseeno nekaj pozornosti po-
svetiti zavarovalniškemu vidiku: kot pri 
nekaterih zavarovanih policah, ki izvze-
majo kritje za prevoz blaga v hladilnih 

prikolicah, je treba biti ob sklepanju 
zavarovanja posebej previden, zavaro-
valni agent pa bi vas moral opozoriti, 
kateri načini prevoza so iz kritja izvze-
ti. Skrbni prevozniki naj bi temeljito 
pregledali in poznali svoje zavarovalne 
police, v primeru, da potrebujejo ka-
kšno pomoč, pa so jim seveda na voljo 
strokovnjaki podjetja Lutz Assekuranz, 
ki bodo z veseljem preverili, kaj njihova 
zavarovalna polica obsega.

V naslednji številki se bomo ponovno 
natančno osredotočili na prevoze hlaje-
nega blaga. 
Nadaljevanje sledi.

Vprašanja naslovite na  
lutz@intertransport.si

* 17. (3) člen CMR se osredotoča na odgovornost prevoznika zaradi hib vozila.

* Tovrstna odgovornost prevoznika pa odpade le tedaj, če je možno hibo vozila dokazati  
v okviru 17. (2) člena CMR konvencije.

* 18. člen (4) CMR konvencije ureja posebno opremljena vozila za prevoz določenega tovora.


