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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 (14. DEL)

V zadnjem delu serije člankov smo obdelali sistematiko dokaznih bremen 17. in 18. 

člena CMR konvencije in izpostavili, kako pomembno je ob sebi imeti profesionalnega 

zavarovalniškega posrednika, kot je podjetje Lutz Assekuranz. Strokovnjaki podjetja so 

strokovno podkovani in se odlično znajdejo v kompleksni pravniški materiji. Le tako lahko 

ustrezno zastopajo svoje kliente in nudijo obrambo pred neupravičenimi zahtevki in nudijo 

pomoč v drugih primerih, seveda pa je predpogoj za to ustrezna zavarovalna polica. Ta 

naj ne bi krila samo odgovornosti prevoznika v skladu s CMR konvencijo, temveč tudi v 

skladu z mednarodnim pravom pri mednarodnem prevozu in kabotaži.

V tem članku se bomo osredotočili 
na 17. člen CMR konvencije in okolišči-
ne, pod katerimi je prevoznik prost od-
govornosti.
Kot smo že poudarili, vsebuje 17. (2) člen 
CMR konvencije tako imenovane nepre-
ferenčne razbremenilne okoliščine, ki pa 
so navedene v 18. (1) členu CMR kon-
vencije in za katere nosi prevoznik polno 
odgovornost.

kriVda upraVičenca do blaga

17. (2) člen CMR konvencije vsebuje šti-
ri vzroke, v katerih je prevoznik prost 
odgovornosti. Prvi izmed teh je »krivda 
upravičenca«, pri čemer izraz upravičenec 
ni najboljši prevod iz angleško/francoske 
različice 51. (3) člena CMR konvencije. 
S tem izrazom sta mišljena tako pošilja-
telj kot tudi prejemnik. Ta morata – po 
mednarodnem pravu – tudi v določenem 
primeru sprejeti del odgovornosti. Po-
membno je, da se prevoznik ne sklicuje 
na omenjen člen samo takrat, kadar do-
kazuje škodo, povzročeno s strani upravi-
čenca, temveč tudi takrat, kadar obstaja 
vzročna povezava med krivdo in škodnim 
dogodkom. Kot primer krivde pošiljate-
lja je moč sklepati napačno deklaracijo o 
teži ali preobremenitvi tovornega vozi-
la, neustrezno pripravljene dokumente, 
natovarjanje na neprimerno prevozno 
sredstvo ali podajanje netočnih podatkov 
naslovnika. Prejemnik je lahko kriv tudi, 
če na svoje ozemlje ne spusti tovornega 
vozila, ki je tovor na določeno lokacijo 
pripeljal predčasno.

naVodila upraVičenca do 
blaga
Navodila upravičenca tvorijo drugo al-
ternativo v 17. (2) členu CMR konven-
cije, in sicer, kdaj je prevoznik prost od-
govornosti. V škodnem primeru je zato 
treba predhodno preveriti, ali so bila iz-
dana navodila s strani v 12. členu CMR 
konvencije opredeljene osebe (s tem po-
glavjem smo se ubadali v 9. članku).
Primer tovrstnih navodil so tudi neu-
strezno podana navodila o zahtevani 
temperaturi prevoženega blaga, zaradi 
česar pride do poškodovanja blaga.

posebne pomanjkljiVosti 
blaga

Tretji, v 17. (2) členu zapisan primer 
pa so »posebne pomanjkljivosti blaga«. 
Tovrstni primer se pojavi takrat, kadar 
se blago od običajno prevoženega blaga 
razlikuje, zaradi česar se tudi ob normal-
nem prevozu poveča škodna predispo-

zicija omenjenega blaga. Kot primer ni 
možno uporabiti neustrezno predhlaje-
nih kumar.

neizogibni dogodki

Četrta alternativa 17. (2) člena CMR 
konvencije je največkrat poudarjena, ker 
lahko pri velikih škodah pogosto vodi 
tudi do postopkovnih konfliktov, in sicer 
zaradi okoliščin, ki jih prevoznik ni mo-
gel preprečiti ali se jim izogniti (pogosto 
neustrezno imenovane neizogibni do-
godki). Tudi v tem primeru pa mora pre-
voznik dokazati neizogibnost zaporedja 
dogodkov, ki so do tega vodili. Seveda pa 
je v tovrstnem primeru treba vsak dogo-
dek obdelati individualno.

kraja toVornjaka

Daleč najobsežnejše število škodnih 
primerov, ki nastanejo kot četrta alter-
nativa 17. (2) člena CMR konvencije in 
ki se v praksi udejanja, pripada krajam 

in ropom tovornih vozil. Kriteriji, ki 
sodelujejo pri določanju, so na primer 
tehnično-varnostni ukrepi (zaščita pred 
krajo, alarm, sistemi za videonadzor), 
ustrezno načrtovanje poti, primerna 
parkirišča (pogosto ta niso na voljo, za-
radi česar je to treba upoštevati pri na-
črtovanju poti), posadka dveh voznikov, 
s katero se zmanjša število postankov 
in podobno. In ker je judikatura čeda-
lje bolj stroga, priporočajo strokovnjaki 
podjetja Lutz Assekuranz prevoznikom, 
ob vse večjem številu kraj v Evropi, upo-
rabo dveh voznikov.

* Da, je prevoznik privilegirano prost odgovornosti v skladu s 17. (2) členom CMR konvencije, 
mora to nastalo situacijo podkrepiti z dokazi.

* Prevoznik mora ne samo dokazati krivdo upravičenca do blaga, temveč tudi vzročno povezavo med zadolžitvijo in škodo.

* Pomanjkljivost blaga se pojavi zlasti takrat, če se določeno blago ob običajnem prevozu razlikuje od običajno prevoženega 
blaga, zaradi česar se poveča verjetnost za nastanek škode.

* Prevoznik mora ne samo dokazati prisotnost neizogibnih dogodkov, temveč tudi neizogibnost škodnih posledic.

* Strokovnjaki podjetja Lutz Assekuranz priporočajo prevoznikom, ob vse večjem številu kraj v Evropi, uporabo dveh voznikov.

stroga judikatura
Kot neizogibni dogodki veljajo tudi pri-
meri, kot so prometne nesreče, požari na 
vozilih, zaplembe, napačna dostava, pa 
tudi ekstremne vremenske razmere. To-
vrstni dogodki ne razbremenijo avtomat-
sko prevoznika odgovornosti, vendar to 
le takrat, ko je pojav teh dogodkov možno 
dokazati in dokazati, da drugačno ravna-
nje ni bilo mogoče. Pri tem pa ekonomski 
aspekti ne igrajo nobene vloge.
Da pa je tovrstne »neizogibne dogodke« 
možno dokazati, pa je potrebno poznava-
nje mednarodnega prava in literature. In 

prav tovrstnega znanja ne manjka strokov-
njakom podjetja Lutz Assekuranz, ki svo-
jim strankam vedno priskočijo na pomoč.


