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CMR odgovornost in 
zavarovanja (5. del)
V zadnjih štirih 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 (CMR konvencija) in sovpadajoča vprašanja s 

področja plačil, tovora, cest, vozil in prevoza preko meje. Osredotočili smo se na 2. člen CMR konvencije 

in sovpadajoča vprašanja s področja zavarovanja, dotaknili pa smo se tudi prevoza po morju v primeru 

»havarije« pri prevozu s trajektom in zavarovanja takšnih prevozov. V zadnji izdaji pa smo se posvetili 3. 

členu CMR konvencije (78. člen ZPPCP-1), ki govori o osebah, za katere je prevoznik odgovoren.
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KonVEnCIJa CMr

V tokRatni izdaji pa se osredotočamo 
na 4. člen, ki pravi: »Prevozna pogodba je 
potrjena z izdajo tovornega lista. Na obstoj 
ali veljavnost prevozne pogodbe ne vpliva, 
če tovorni list manjka, če ni pravilen ali če 
se izgubi. Zanjo veljajo kljub temu določbe 
tega sporazuma.«
Iz drugega stavka 4. člena tako izhaja, da 
tukaj ni govora o formalni pogodbi, kar 
pomeni, da prevozna pogodba velja za 
sklenjeno tudi, če ni tovornega lista. Po-
leg tega obstajajo številne določbe v CMR 
konvenciji, katerih učinek stopi v veljavo 
šele tedaj, ko so v tovorni list vpisani vsi 
potrebni podatki.

težaVe z dokazili

Neobstoj tovornega lista lahko na primer 
vodi do problemov z dokazili. V primeru 
sodne razprave mora obravnavano sodišče 
upoštevati namere strank, katerih dokazi-
la temeljijo na podlagi samo enostransko 
izdanih dokumentov, ali/in temeljijo na 
izjavi prič, ki pa si lahko preprosto naspro-
tujejo. To pa predstavlja časovno izgubo in 
nastanek nepotrebnih stroškov. Temu se 
je moč izogniti z izdajo ustreznih tovornih 
listov. V primeru, da tovorni list ni podpi-
san s strani pošiljatelja in prevoznika, mo-
ra biti vsak posamezni vnos, na katerega 
točnost se sklicuje, dokazan z obeh strani. 
Ustrezno podpisan tovorni list pa po dru-
gi strani služi v skladu z 9. členom CMR 
konvencije kot dokaz nasprotnega in kot 
izpolnitev prevozne pogodbe, kot tudi za 
prevzem blaga prevoznika. To pomeni, da 

gre za izpodbojno dokazno gradivo, vsee-
no pa nosi stran, ki se bori za točnost izjav 
zbranih v transportnem listu, breme doka-
zovanja.
Pomen tovornega lista je tudi v tem, da 
je vpis določenih dogovorov/sporazumov 
osnova za njegovo učinkovitost. Spora-
zumno povečanje zajamčenega najvišjega 
zneska v smislu vrednostne deklaracije ali 
vpis posebnega interesa v tovorni list gle-
de pošiljke ni zahtevano le na podlagi be-
sedila v 24. členu CMR konvencije, temveč 
je nujno potrebna tudi formalna potrditev 
s strani judikature.
Kolektivna odgovornost prevoznikov na-
stane pri predaji tovora podprevozniku 
(in tako dalje). Ta je zapisana v IV. po-
glavju CMR konvencije in konstitutivno 
veže prevoznike takrat, ko vsak naslednji 
prevoznik in za njim sledeči podprevoznik 
prevzame tovorni list. To pa seveda lahko 
obstaja le takrat, ko je tovorni list izdan.
Tudi v primeru pravice do razpolaganja 
s tovorom igra tovorni list izjemno po-
membno vlogo, kot je moč sklepati iz 12. 
člena (3) in (5) CMR konvencije. Navse-
zadnje zahtevajo od prevoznika v 8. členu 
zapisane določbe, da ob prevzemu blaga 
prevoznik preverja pravilnost navedb v to-
vornem listu, ki se tičejo števila tovorkov 
ter njihovih označb in številk, in da na zu-
naj preveri stanje blaga in njegove zaobale.
5. člen ureja formalne predpise, še posebej 
to, da mora biti tovorni list izdan v treh 
izvirnikih, in da imajo vsi izvirniki enak 
pravni pomen. V primeru, da manjkajo 

podpisi na treh originalnih tovornih li-
stih, ni več govora o CMR tovornem listu v 
pravnem pomenu besede, s tem pa se izni-
čijo tudi njegovi dokazljivi učinki.

Podatki V toVoRneM listu

6. člen ureja, kateri podatki morajo biti 
navedeni v tovornem listu. Tukaj bomo 
izpostavili določene točke:
*  Kraj izstavitve; tukaj se zahteva zapis 

natančnega podatka kraja izstavitve 
z ulico in hišno številko, če ta obstaja, 
drugače je treba dodati drug, a prav tako 
natančen geografski opis;

*  Prejemnik; natančni podatki o preje-
mniku so pomembni že zaradi dostave 
na pravi kraj. Navsezadnje ima lahko/
mora ‘pravi’ prejemnik ob dospetju bla-
ga v kraj, ki je določen za izročitev, pra-
vico zahtevati drugi primerek tovornega 
lista.

*  Opis blaga in embalaže; točnost je tukaj 
izrednega pomena, natančnejše določbe 
pa so zapisane v 8. in 9. členu CMR kon-
vencije.

*  Podatki o kosmati teži blaga; to je po-
membno takrat, ko pošiljatelj želi izvesti 
kontrolo v skladu z 8. členom (3) CMR 
konvencije.

*  Izjavo, da veljajo za prevoz določbe CMR 
konvencije, ne glede na kakršne koli 
drugačne predpise (6. člen CMR kon-
vencije).

*  Prepoved prekladanja: ta določba se po-
gosto nanaša na občutljivo blago.

*  Druge podrobnosti; stranki lahko v to-

vorni list navedeta tudi kakršne koli 
druge podrobnosti, kot so opozorila in 
ki služijo za dodatno pojasnjevanje.

7. člen jamči, da je pošiljatelj odgovoren 
za vse stroške, izgubo in škodo, ki jo pre-
trpi prevoznik zaradi nepravilnih in ne-
ustreznih podatkov. V nasprotnem pri-
meru je prevoznik odgovoren za stroške 
in škodo zaradi opustitve izjave, da za 
prevoz veljajo določbe CMR konvencije.
Pošiljatelj jamči, če vpiše prevoznik na po-
šiljateljevo zahtevo v tovorni list podatke, 
omenjene v prvem odstavku tega člena. 
Takrat se šteje, da je to storil v pošiljate-
ljevem imenu, razen če se ne dokaže na-
sprotno.

zaVaRoVanje PotenCialne 
odgoVoRnosti?

Z zavarovalno-tehničnega pogleda imajo 
členi od 4 do 7 naslednjo pomembnost: 
povsod tam, kjer je prevoznik tovora po-
vezan z izdanim tovornim listom in ne-
primerno ravna s tovorom, mu grozi pre-
vozniška odgovornost, ki naj bi jo krilo 
zavarovanje prevozniške odgovornosti.
Skrbni prevozniki naj bi s pomočjo izuče-
nih zavarovalnih agentov ali sami preve-

rili, ali so vse možne odgovornosti krite 
s strani zavarovalne police prevozniške 
odgovornosti in/ali so zavarovalne vsote 
dovolj visoke za kritje nastale škode. Pogo-
sto prevladuje napačno prepričanje, da je 
odgovornost prevoznika, zapisana v CMR 
konvenciji, vezana zgolj na izgubo, po-
škodovanje, kot tudi na prekoračitev do-
bavnega roka. Poleg teh namreč obstajajo 
še druge odgovornosti, ki pa jih številne 
zavarovalne police ne vključujejo. Mednje 
sodijo tudi:
* odgovornost zaradi opustitve izjave, da 

veljajo za prevoz določbe CMR konven-
cije, ne glede na kakršne koli drugačne 
predpise (7. člen (3) CMR konvencije);

*  odgovornost zaradi izgube ali nepravil-
ne uporabe listin (11. člen (3) CMR kon-
vencije);

*  odgovornost zaradi neizvršenih navodil 
(12. člen (7) CMR konvencije);

*  odgovornost zaradi izbire tretje osebe 
pri razlaganju blaga (16. člen (2) CMR 
konvencije);

*  odgovornost zaradi izgube (20. člen 
CMR konvencije);

*  napake pri plačilu po povzetju (21. člen 
CMR konvencije);

*  nastanek različnih škod, ki nastanejo na 
podlagi 29. člena CMR konvencije.

Za nadaljnja vprašanja in za različne 
zavarovalne rešitve so vam strokovnja-
ki podjetja Lutz Asekuranz na voljo.
Nadaljevanje sledi.

Vprašanja naslovite na  
lutz@intertransport.si


