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CMR odgovornost in 
zavarovanja (4. del)
V zadnjih treh izdajah revije Transport smo dodobra predstavili odgovornost cestnega 

prevoznika in točke, na katere mora biti prevoznik pri sklepanju zavarovanj pozoren. 

Podrobno smo predelali tudi prvo poglavje Konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz 

tovora po cesti (Konvencija CMR) in sovpadajoča vprašanja s področja plačil, tovora, 

cest, vozil in prevoza preko meje. 
Besedilo: Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann in Otmar J. Tuma

LUTZ

V zadnji izdaji smo se osredotočili na 
2. člen Konvencije CMR in sovpadajoča 
vprašanja s področja zavarovanja, dota-
knili pa smo se tudi prevoza po morju v 
primeru »havarije« pri prevozu s trajek-
tom in zavarovanja takšnih prevozov. 
V tokratni izdaji pa se bomo posvetili 3. 
členu Konvencije CMR (primerjaj tudi 78. 
ZPPCP-1), ki govori o osebah, za katere je 
prevoznik odgovoren.
V skladu s 3. členom Konvencije CMR je 
cestni prevoznik odgovoren za dejanja 
in opustitve svojih sodelavcev ter vseh 
drugih oseb, ki jih uporablja za izvršitev 
prevoza, kadar sodelavci in druge osebe 
ravnajo v sklopu svoje zaposlitve, kot da 
bi bila ta dejanja oziroma opustitve nje-
gove lastne.
Iz te določbe je tako moč implicitno skle-
pati, da lahko prevoznik, če določenega 
posla oziroma naročila ne more izpeljati 
sam, najame podprevoznika. In če poši-
ljatelj blaga ni eksplicitno prepovedal pre-
daje posla podprevozniku, potem lahko 
prevoznik v primeru potrebe najame tudi 
podprevoznika, ta pa lahko posel preda 
drugemu podprevozniku in tako dalje, 
vse do na primer desetega podprevozni-
ka, ki posel dejansko izvede. In ker je v da-
našnjem času moč naročila preprosto in 
hitro prepošiljati preko elektronske pošte 
in ker lahko vsak podprevoznik to stori z 
minimalno truda, obenem pa nekaj za-
služi, so tovrstne verige podprevoznikov 
nekaj povsem običajnega. Problem pa je 
v tem, da ‚najvišji‘ v tovrstni verigi, torej 
pošiljatelj in glavni prevoznik (ali špedi-
ter, ki je prvotno podpisal pogodbo o pre-
vozu, imenovan tudi ‚špediter s fiksnimi 
stroški‘, pravno odgovarja po Konvenciji 

CMR), največkrat 
niti ne vesta, kateri 
‚eksotični‘ podpre-
voznik tovor dejan-
sko prevaža. Poleg 
tega prvi v verigi 
odgovarja tudi za 
vse druge podizva-
jalce. To pomeni, da 
prevoznik v okviru 
CMR Konvencije 
brez lastne krivde 
škodno odgovarja 
tudi za druge podi-
zvajalce, in sicer ta-
ko, kot bi sam storil škodno dejanje. In to 
tako daleč, kot je moč določiti iz tretjega 
člena Konvencije CMR. Ob temeljitejšem 
pregledu postane jasno, da naj bi pravne 
norme 3. člena Konvencije CMR prepre-
čile, da oškodovani kljub temu, da je bila 
v prevoz vključena tretja oseba, ki je rav-
nala protipravno, ne ostane praznih rok. 
Med drugim je odgovornost za tovrstno 
neprimerno dejanje tretje osebe, četudi 
ne gre za kršitev v tako veliki meri, opre-
deljena v pravnem redu številnih držav.

PReVeRite PodPReVoznika

Glavni prevoznik odgovarja tudi v prime-
ru zatajitve pri prevozu blaga, ki nastane-
jo kot posledica uporabe podprevoznika, 
na primer tudi v primeru, ko je določen 
prevarant naročilo za prevoz blaga prejel 
preko internetne borze tovora in prevo-
zov. Škoda zaradi zatajitve nastane zaradi 
namernega dejanja. Tovrstno dejanje je 
sankcionirano v skladu z 29. členom Kon-
vencije CMR, med drugim tudi z izgubo 
vseh pravic in določb ter z omejitvami, 

ki so navedene v 4. poglavju Konvencije 
CMR. Med te pogoje sodi tudi omejitev 
odgovornosti, ki je zapisana v 23. čle-
nu Konvencije CMR. Ta predpisuje, da 
odškodnina ne sme presegati 8,33 ra-
čunskih enot za kilogram kosmate teže 
primanjkljaja (približno 9,5 €/kg). To po-
meni, da glavni prevoznik posledično od-
govarja brez kakršnih koli omejitev za ce-
lotno nastalo škodo, to pa lahko povzroči 
v primeru prevoza vrednejšega blaga (kot 
je na primer elektronika), katere prevoz 
se pogosto ureja preko borz tovora in pre-
vozov, izjemno visoke stroške. Vrednosti 
blaga tukaj namreč pogosto presegajo več 
sto tisoč evrov.
Ni nujno, da pride v vseh primerih do 
tovrstnega oškodovanja, pri katerem po 
navadi izgine večji del tovora ali pa kar ce-
loten tovornjak. Tudi običajne tatvine na 
nezavarovanih parkiriščih in prometne 
nesreče so po navadi s strani sodišč razso-
jene kot groba kršitev, kar prav tako vodi 
do odgovornosti brez omejitev.
Potem, ko vsak v verigi naročil po pogodbi 

odgovarja svojemu predhodniku, v skladu 
s 3. členom Konvencije CMR pa se ureja 
tudi razmerje med tistim, ki se v verigi 
nahaja za njim (podprevoznik), strokov-
njaki podjetja Lutz Assekuranz svetujejo, 
da se nujno in kar se da natančno preve-
rijo podprevozniki (registracija podjetja, 
obrtno dovoljenje, potrdilo o zavarovanju 
…) in da si vsak podjetnik, ki posle na-
prej predaja tretji osebi, zagotovi ustre-
zno zavarovanje odgovornosti. Ustrezno 
pomeni, da si zagotovi tudi zavarovanje 
odgovornosti po 29. (2) členu Konvencije 
CMR – in to z dovolj visoko zavarovalno 
premijo (na primer v primeru, ko nastane 
za milijon evrov škode) –, ki lahko pokri-
je nastalo škodo. Ustrezen inštrument za 
tovrstno zavarovanje je tako imenovano 
CMR subsidiarno zavarovanje.

za zaključek še tRije 
PoMeMbni naPotki

V transportnih pogodbah so pogosto za-
pisana določila, kot na primer, da morata 
tovorno vozilo in njegov voznik prenoči-
ti izključno na varovanem parkirišču, da 
morata biti pri prevozu prisotna dva voz-
nika ali da mora biti tovorno vozilo opre-
mljeno z dvojno protivlomno zaščito. Ze-

lo pomembno je, da prvi in vsak naslednji 
prevoznik v prevozni verigi naprej preda 
natančna navodila, s čimer se zagotovi 
natančno spoštovanje določil naročnika 
prevoza, obenem pa se izniči možnost iz-
govorov, da določila niso bila jasno poda-
na in da jih ni bilo moč spoštovati.
Pomembno je tudi, da ima vsako CMR za-
varovanje tudi element pravnega varstva, 
ki vsakega zavarovanca ščiti pred neupra-
vičenimi škodnimi zahtevki. Pri prevoznih 
verigah, kot že opisano, lahko pride do te-
ga, da originalni pošiljatelj kot pošiljatelj 
toži prvega v prevozni verigi za odškodni-
no, zadnji v prevozni verigi, tisti, ki je pre-
voz dejansko izpeljal, pa zaradi ugodnega 
izida na sodišču negativno priča proti pr-
vemu v prevozni verigi. Vmesni prevozni-
ki v prevozni verigi lahko v pravnem sporu 
vložijo tožbo ali pa so toženi. Procesni rizi-
ko tako obstaja za vse udeležene v tovrstni 
verigi, zaradi česar je smiselno, da imajo 
prav vsi v verigi CMR zavarovanje. In to 
ne samo za upravičeno dodelitev terjatev, 

temveč tudi za obrambo pred neutemelje-
nimi terjatvami, saj tovrstno zavarovanje 
krije tudi stroške odvetnikov.
V določenih pogojih CMR zavarovanja 
(ne pri Lutz Assekuranz) se predvideva, 
da je moč naročilo predati naprej nasle-
dnjemu izvajalcu zgolj enkrat, v naspro-
tnem primeru CMR zavarovalno varstvo 
ne velja. Tukaj je potrebno biti izjemno 
pozoren, da ima podprevoznik prepoved 
predaje posla naslednjemu podprevozni-
ku (kar pa kljub morda natančni razlagi 
omenjenih pogojev ni vedno očitno). 
Priporočljivejše je zamenjati ponudnika 
CMR zavarovanja, ki tovrstnih rigidnih 
omejitev nima zapisanih v zavarovalni 
polici, s tem pa tudi ne pride do neprije-
tnih presenečenj.
Za nadaljnja vprašanja in za različne za-
varovalne rešitve so vam strokovnjaki 
podjetja Lutz Assekuranz na voljo. Nada-
ljevanje sledi.

Vprašanja naslovite na  
lutz@intertransport.si.


