
50 // TransporT // april 2015.

CMR odgovornost in 
CMR zavarovanja (6. del)
V zadnjih petih 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 predzadnji izdaji smo se posvetili 3. členu CMR 

konvencije (78. člen ZPPCP-1), ki govori o osebah, za katere je prevoznik odgovoren, v zadnji 

izdaji pa smo se osredotočili na 4. člen, ki govori o veljavnosti prevozne pogodbe.
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KonVEnCIJa CMr

V tokRatni izdaji se osredotočamo na 
8. in 9. člen CMR konvencije. Deveti člen 
CMR konvencije pojasnjuje, da tovorni 
list dokazuje pogodbene pogoje in prevo-
znikov prevzem blaga, dokler se ne doka-
že nasprotno. Pomembno je, da je tovorni 
list pravilno podpisan s strani pošiljatelja 
in prevoznika, saj je le v tem primeru ve-
ljaven, njegove veljave ni moč izpodbijati 
in služi kot dokazno gradivo. To pomeni, 
da kdor koli želi izpodbijati podatke, na-
vedene v tovornem listu, mora te nepra-
vilnosti tudi dokazati.
Če se ena strani podpisnic sklicuje na 
posebne določbe, ki niso zapisane v to-
vornem listu, pomeni, da nosi polno do-
kazno breme, kot tudi v primeru (4. člen 
CMR konvencije), če tovorni list sploh ni 
bil izdan. V tem primeru se lahko samo 
priporoča, da se za vsak transport ustre-
zno, popolno in pravilno izpolni tovorni 
list, da – zlasti v škodnih primerih – ne 
prihaja do težav z dokazili. Osmi člen 
CMR konvencije pojasnjuje, da je prevo-
znik ob prevzemu blaga dolžan:
a) preveriti pravilnost navedb v tovornem 
listu, ki se tičejo števila tovorkov ter nji-
hovih označb in številk,
b) na zunaj preveriti stanje blaga in nje-
gove zaobale.
Čeprav 9. člen (1) CMR konvencije do-
datno ne določa pridržkov prevoznika v 
povezavi z 8. členom (1) CMR konvencije, 

je tu vseeno moč potegniti analogijo z 9. 
členom (2) CMR konvencije, ki pravi, da 
je prevoznik po navedbah v 8. členu CMR 
konvencije zaradi zadržkov v tovornem 
listu lahko tudi v dvomih, pri čemer se 
dokazno breme lahko v tem primeru pre-
nese. Tovorni list, brezpogojno prevzet 
s strani prevoznika ter podpisan s strani 
pošiljatelja in prevoznika, namreč služi 
kot dokaz za prevzetje blaga.
Če prevoznik nima na razpolago primer-
nih sredstev, da bi preveril pravilnost na-
vedb v tovornem listu, ki se tičejo števila 
tovorkov ter njihovih označb in številk, 
kot tudi, če na zunaj ne more preveri-
ti stanje blaga in njegove zaobale, se na 
tovorni list zapišejo pridržki in navedejo 
razlogi, na katere se opira.

obVeznost pReVeRjanja

V pravu in spremljajoči literaturi prevla-
duje mnenje, da je to samo obveznost in 
ne dolžnost, pri čemer se neupoštevanje 
tega 'sankcionira' z 9. členom (2) CMR 
konvencije, ki pravi: »Če prevoznik ni za-
pisal v tovorni list posebnega pridržka, se 
domneva, da sta bila blago in njegova za-
obala videti v dobrem stanju, ko ju je pre-
voznik prevzel, in da so se število tovor-
kov, njihove označbe in številke ujemali z 
navedbami v tovornem listu.«
Še posebej 8. člen (2) CMR konvencije 
postavlja dodatno vprašanje, kaj je mi-

šljeno z izrazom »zunanje stanje blaga in 
njegova zaobala«. V literaturi večinoma 
velja mnenje, da odpiranje embalaže ne 
sodi k preverjanju zunanjega stanja blaga. 
Enako velja tudi v primeru prevoza blaga 
v kontejnerju, pri čemer se v tovorni list 
zapiše »1 kontejner« in ne njegova vsebi-
na. Če je vsebina kontejnerja vseeno po-
dana in ni možnosti, da se izvede pregled 
v skladu z 8. členom (1) CMR konvencije, 
potem mora prevoznik v tovorni list vne-
sti oprijemljive pridržke, da pozneje ne 
prihaja do težav z dokazili. Pomembno je, 
da so njegovi pridržki utemeljeni, kajti v 
nasprotnem primeru se ni mogoče sklice-
vati na dokazna gradiva.

bRez Rutinskega Vnašanja 
podatkoV

Z roko napisana opomba prevoznika »pre-
vzeto z zadržkom« pri prevzemu blaga je 
uporabna prav toliko, kot rutinsko odti-
snjen žig ali zapisan zadržek brez dodatnih 
pojasnil. Odločujočega pomena je, da se 
zapisan zadržek utemelji in razloži, kot na 
primer: »vsebine ni moč preveriti, plombi-
ran kontejner« ali »zaradi vnaprej naložene 
prikolice je bilo preverjanje nemogoče«.
V primeru, da se pošiljatelj strinja z za-
držkom, ki ga je na tovorni list med pre-
vzemom zapisal prevoznik, potem po 
prevladujočem mnenju poznejše vlaganje 
protidokazov ni mogoče.

Še posebej navedbe o kosmati teži pošilj-
ke, navedbe o številu tovorkov, vsebini 
tovorkov ne izpodbijajo dokaznega stanja 
tovornega lista, kar je zapisano v 9. čle-
nu CMR konvencije. Ta poudarja, da lah-
ko pošiljatelj od prevoznika zahteva, da 
preveri kosmato težo ali druge podatke 
o pošiljki. Od pošiljatelja prav tako lah-
ko zahteva, da prevoznik preveri vsebi-
no tovorkov. Prevoznik je v tem primeru 
upravičen do povračila stroškov, ki s tem 
nastanejo. Ugotovitve preverjanja se za-
pišejo v tovorni list.
Samo v primeru, da pošiljatelj od prevo-
znika zahteva ustrezen in dodaten, proti 
plačilu izvršen pregled in da prevoznik 
te ugotovitve zapiše v tovorni list, tedaj 
te ugotovitve v skladu z 9. členom CMR 
konvencije odpadejo kot dokazno gra-
divo, pri čemer je vseeno moč predložiti 
protidokaze.
Ker v škodnih primerih pogosto prihaja 
do razlik pri količini blaga in s tem do pre-
pirov, je, gledano s strani prevoznika, po-
membno, da ta svoje voznike poduči, da 
pri prevzemu tovora pri pošiljatelju izve-
de (v skladu z 8. členom (1) CMR konven-
cije) potreben pregled tovora, posamezne 
zadržke pa zapiše v tovorni list. Poleg 

tega je treba biti 
pozoren, da vo-
znik v primeru, 
ko blaga ne more 
preveriti, te za-
držke ustrezno 
(v skladu z 8. 
členom (2) CRM konvencije) zapiše v to-
vorni list. Le v tem primeru lahko nasto-
pi trditev iz 9. člena CMR konvencije, ki 
pravi, da tovorni list dokazuje pogodbene 
pogoje in prevoznikov prevzem blaga, do-
kler se ne dokaže nasprotno.

izšolajte Voznike!

Prav 'nasprotna' situacija, kot pri prevze-
mu, pa nastane pri izročitvi blaga. Tri-
deseti člen CMR konvencije obravnava 
postopke v primeru izročitve blaga (70 
ZPPCP-1). K temu poglavju se bomo vr-
nili v prihodnjih izdajah revije Transport.
Kljub drugim določilom, ki so navedena, 
so sledeča določila za prevoznike bistve-
nega pomena:
1) Pri prevzemu blaga je treba blago na-
tančno preveriti in vsakršna odstopanja 
od zapisanega zapisati v tovorni list, kot 
tudi nezmožnost preverjanja blaga.
2) Pri izročitvi je treba tudi natančno 

preveriti količino in v kakšnem stanju je 
blago bilo dostavljeno, zato da prejemnik 
blaga v tovorni list ne zapiše nobenih ne-
potrebnih zadržkov. Na primer, da manj-
kajo tri škatle, prejemnik pa zapiše, da 
manjkajo tri palete.
Preprečiti velja tudi, da pošiljatelj ali pre-
jemnik podata napačne podatke o količini 
tovora. In če tega voznik ne opazi, potem 
tovrstne napake bremenijo zavarovalne 
police. To pa je moč preprečiti, če je vo-
znik ustrezno podučen, da tako pri pre-
vzemu kot tudi izročitvi blaga natančno 
spremlja dogajanje.

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


