LUTZ ASSEKURANZ (16. DEL)

* V 18. členu (4) CMR konvencije zabeležene posebne zahteve glede vozila – hladilni agregat – se ob njegovi okvari avtomatsko ne štejejo k
hibam vozila, kar je zabeleženo v 17. členu (3) CMR konvencije.

CMR odgovornost in CMR zavarovanja
V 16. delu serije člankov se bomo osredotočili na vprašanje odgovornosti zaradi hib
vozila, katero področje ureja 17. (3) člen CMR konvencije, nadaljevali pa bomo z 18. (4)
členom CMR konvencije, ki obravnava posebej opremljena vozila. To bomo poskušali v
tem članku, kljub zapleteni tematiki, podrobnejše razložiti.
Besedilo: vodilni trio družbe LUTZ ASSEKURANZ: Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann in Otmar J. Tuma
17. (3) člen CMR konvencije obrav-

nava tudi, da prevoznik ni prost odgovornosti zaradi hib vozila, ki ga je uporabil
za prevoz in se nanje ne more sklicevati.
Imenovani člen vsebuje poseben del glede
skrbnosti. V primeru, da pride do izgube
ali poškodovanja blaga ali do prekoračitve
dobavnega roka zaradi pomanjkljivosti za
prevoz uporabljenega vozila, v tem primeru prevoznik odgovarja po vzročnem
principu. V tem primeru se prevoznik tudi
ne more sklicevati na prosto odgovornost,
zapisano v 17. (2) ali/in 17. (4) členu CMR
konvencije, tudi takrat ne, ko je bila katera
koli hiba vozila zanj neizogibna. Ta strogo
zastavljena odgovornost izhaja iz odgovornosti prevoznika, da blago prejemniku
dostavi blago pravočasno in nepoškodovano. Pomanjkljivo vozilo pa a priori vsebuje
riziko, da dogovorjenega prevoza ni mogoče izpeljati pod danimi pogoji.
V primeru prevoza s hladilniki pa je treba
raziskati, ali je možno hibe (vozilo posebej
opremljeno, da varuje blago pred toploto,
mrazom, toplotnimi spremembami ali vlažnostjo zraka) povezati s hibami vozila, in
sicer v smislu 17. (3) člena CMR konvencije.
Izhodiščna točka je lahko tudi vprašanje,
katere dogovore strani prevozne pogodbe
(prevoznik in pošiljatelj) glede načina prevoza in posebnih lastnosti vozila obravnavata. Če na primer prevoznik pri prevozu
hlajenega blaga na tla prikolice kljub pogodbenemu dogovoru ni namestil prezračevalne mreže, zaradi česar je prišlo do pomanjkljive cirkulacije zraka in posledično
do poškodovanja hlajenega blaga, potem
je takšno vozilo že a priori pomanjkljivo
opremljeno. Prevoznik mora v tem primeru kriti nastalo škodo. Če pa pošiljatelj na
primer za transport svežega mesa izključno naroči Isoterm vozilo, čeprav obstaja
zaradi neustrezne cirkulacije zraka nevarnost pokvarljivosti blaga zaradi previsokih
zunanjih temperatur in daljšega prevoza,

56

// Transport // april 2016.

v tem primeru pa prevozniku za nastalo
škodo ni treba odgovarjati. Enako velja
za primer, če pride zaradi nizkih zunanjih
temperatur in neustreznega naročila prevoznega sredstva do zamrznitve prevoženega blaga.
Tehnične pomanjkljivosti sodijo v klasičnem primeru med splošne hibe vozila: to
so na primer pomanjkljivosti na motorju,
alternatorju, osvetlitvi, krmiljenju ali zavornem sistemu.
K hibi vozila pa ne sodijo pomanjkljivosti
pri delovanju hladilne naprave, s katero
mora prevoznik zagotoviti varovanje blaga
pred toploto, mrazom, toplotnimi spremembami ali vlažnostjo zraka. To je jasno
zapisano v 18. (4) členu CMR konvencije.
Katere pomanjkljivosti pa sodijo med hibe
vozila, pa je prav tako zapisano v 17. (3)
členu CMR konvencije.
18. (4) člen CMR konvencije smiselno določa, da je pri prevozu blaga s hladilno napravo prevoznik prost odgovornosti le, če
dokaže, da je ukrenil vse, kar je bil v danih
okoliščinah dolžan ukreniti glede izbire
vzdrževanja in uporabe takšne opreme, in
da je ravnal po posebnih navodilih, ki so
mu bila dana.
Ta posebna norma velja predvsem za vozila z lastnim hladilnim agregatom. To
pomeni, da ob pokvarljivosti blaga, ki
nastane zaradi pomanjkljivosti hladilne
naprave vozila in ob sumu, da je hladilna
naprava vzrok temu, zahteva odgovornost
prevoznika. Prevoznik mora za razrešitev
odgovornosti predložiti ustrezna dokazila
o pravilnih dimenzijah in funkcionalnosti
hladilne naprave.

V tem kontekstu je treba biti tudi pozoren,
da so se zahteve po dimenzijah hladilnih
naprav občutno zaostrile, zlasti zaradi uporabe tanjše izolacije današnjih prikolic, po
drugi strani pa tudi zaradi večjega števila
prevoženih palet, ki so lahko zložene tudi v
dveh višinah. Obenem pa se pojavljajo tudi
zahteve po prevozu blaga pri nižjih temperaturah, kot je bilo to v navadi v preteklosti.
Nadalje mora prevoznik dokazati tako prisotnost kontrolnih instrumentov med celim potekom transporta kot tudi možnost
stalnega nadzora temperature. Poleg tega
mora prevoznik tudi dokazati, da je bila
temperatura med samim transportom resnično preverjena. Nazadnje pa mora prevoznik pokazati in dokazati, da je upošteval vsa navodila, ki so mu bila dana.
Če je prevoznik uspel predložiti vse te dokaze, potem je to njemu zgolj v prid in se
lahko sklicuje na vrsto blaga, ki je po svoji
naravi posebno izpostavljeno popolni ali
delni izgubi. (17. (4) d CMR)
Pomemben predpogoj za neproblematično izpeljavo hlajenega blaga je v osnovi
ustrezna predhladitev blaga na določeno
temperaturo. In to predhladitev mora izpeljati pošiljatelj blaga; prevoznik mora seveda tudi predhodno ohladiti svoje vozilo,
s čimer se zagotovi neproblematičen transport brez temperaturnih nihanj. V tem
primeru je treba poudariti, da hladilne naprave na prevoznih sredstvih v osnovi niso
namenjene, da bi neustrezno predhlajeno
blago podhladile na nižjo temperaturo.
Ali lahko prevoznik ob prevzemu preveri
ustrezno predhladitev, je sporno tudi pravnem smislu.

* Prevoznik nosi odgovornost tako za izbiro, vzdrževanje in uporabo hladilnega agregata kot tudi za posebna navodila, ki so mu bila dana.
* V škodnem primeru je zabeležena temperatura bistvenega pomena.

Da bi se izognili morebitnim dolgim in
dragim postopkom, je priporočljivo, da
prevoznik preveri blago, ali ustreza ustreznim kriterijem predhlajenja.
V skladu z 51. (3) členom CMR konvencije se ta uporablja samo v angleškem in
francoskem jeziku. V teh različicah je navedeno, da prevozniku ni obvezno preveriti blaga, temveč v mejah trenutno danih
možnosti. Izpuščeno preverjanje predhladitve blaga v okviru odgovornosti na podlagi CMR konvencije ne vodi avtomatsko v
odgovornost, lahko pa poslabša izhodišče
dokazljivosti prevoznika. Že iz tega pogleda naj bi ob prevzemu blaga sledilo preverjanje predhlajenosti.
Zgolj pravilne nastavitve in vklop ustrezno dimenzioniranega hladilnega agregata
transportnega vozila pa ne zadostujejo.
Poleg tega mora prevoznik med samim prevozom redno preverjati temperaturo hlajenega blaga z ustreznimi merilnimi instrumenti. Ti morajo biti toliko v uporabi, da
lahko z njimi dokažemo temperaturo globoko zamrznjenih živil. Meritve se morajo
izvajati tako pogosto in redno, da je odčitavanje temperature razumljivo in sledljivo.

Pomembno je poudariti tudi, da se lahko
prevoznik sklicuje na prostost odgovornosti v skladu s 17. (4) d členom CMR
konvencije le tedaj, če je upošteval vsa
posebna navodila, ki so mu bila dana. Najpomembnejša navodila tukaj so tista, ki
se nanašajo na temperaturo, ki mora biti
dosežena med transportom.
Navsezadnje pa je treba predelati še aspekt
zavarovanja odgovornosti prevoznika. Večina CMR polic predpostavlja izplačilo škode
le tedaj, če so hladilna vozila opremljena z
ustreznimi hladilnimi napravami, ki omogočajo vpogled na temperaturo med samim
prevozom. Ta zahteva je predvsem pomembna zaradi tega, da lahko prevoznik dokaže,
da ni krivda na njegovi strani, temveč da je
šlo za neustrezno predhladitev blaga.
Dejstvo je, da je treba imeti natančno zabeležene podatke o poteku transporta, s
katerimi se lahko ugotavlja vzrok nastale
škode. Le s temi podatki se lahko namreč
dokazuje, ali je škoda nastala med samim
prevozom ali ne in ali zanjo odgovarja prevoznik ali pošiljatelj blaga.
Pomembno je poudariti, da pojav napake
na hladilnem agregatu med transportom

še ne pomeni, da je ta škodno kriv. Prevoznik mora v tem primeru dokazati, da je
bila izbira hladilne naprave ustrezna, da je
ukrenil vse, kar je bil v danih okoliščinah
dolžan ukreniti glede izbire vzdrževanja in
uporabe takšne opreme, in da je ravnal po
posebnih navodilih, ki so mu bila dana. V
tovrstnem primeru mora prevoznik svojemu CMR zavarovancu predati tudi podatke o rednih pregledih hladilne naprave
kakor tudi ustrezno dokumentacijo s tehničnimi podatki, kjer je zapisano, da je bila
izbira hladilnega agregata ustrezna glede
na zahteve prevoženega blaga.
V primeru, da prejemnik uveljavlja škodni
primer, se priporoča, da se zbere dokazni
material, kar pomeni, da se skupaj s prejemnikom natančno izmeri temperatura
blaga med predajo, obenem pa se angažira komisarja za havarijo, ki določi stanje,
vzrok in obseg škode.
Usposobljeni uslužbenci podjetja Lutz
Assekuranz, ki nadzorujejo prevoze hlajenega blaga, pa so vam ob tovrstnih in tudi
drugih problemih seveda vedno na voljo.
Vprašanja naslovite na
lutz@intertransport.si

