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Odgovornost in zavarovanja (7. del)

Za razliko od ostalih zavarovalnic ali zavarovalnih agentov, ki svojim strankam svetujejo, 

da ni treba biti seznanjen s podrobnostmi CMR uredbe, so pri Lutz Assekuranz 

popolnoma nasprotnega mnenja. Številnim škodnim primerom in izgubam bi se bilo 

namreč moč izogniti (na primer izgubi določenega dela blaga, če se ob prevzemu 

upoštevajo vsi potrebni ukrepi). Nastalo škodo je tako možno preprečiti, in sicer z 

uporabo določenih prijemov pri podizvajalcih; konec koncev si vsak udeleženi v procesu 

transporta želi zmanjšati oziroma minimalizirati število škodnih primerov. Vsi ti ukrepi 

'razbremenijo' tudi polico zavarovanja po CMR, in sicer se s tem zaradi rezultata škod 

zmanjša višina zavarovalne premije. 

Besedilo: vodilni trio družbe LUTZ assEKUranZ: Herbert Hasenhütl, Karl Jungmann in Otmar J. Tuma 

CMr KonVEnCIJa

SpOSOben in pripravljen 
prevOznik

Pri Lutz Assekuranz so s pomočjo števil-
nih izkušenj prišli do spoznanja, da če 
so špediterji in prevozniki sposobni ter 
ustrezno pripravljeni, lahko to bistveno 
pripomore k preprečevanju in zmanjša-
nju števila škodnih primerov. Serija član-
kov, ki smo jih pripravili za vas, v kateri 
obravnavamo CMR konvencijo, naj vam 
služi kot opora pri razumevanju. Prebi-
ranje in preučevanje na tisoče sodb, ki 
se v Evropi vsako leto nanašajo na CMR 
konvencijo, in številnih komentarjev 
je pametno prepustiti strokovnjakom 

prevoznikom in pošiljateljem tovora (29. 
člen ZPPCP-1). 

prevOznikOve zahteve dO 
pOšiljatelja

10. člen CMR konvencije neobvezujo-
čega slovenskega prevoda se glasi: »Po-
šiljatelj odgovarja prevozniku za škodo, 
povzročeno osebam, priboru in drugemu 
blagu, ter za vse stroške, povzročene za-
radi slabega pakiranja tovora, razen če je 
bila napaka ob prevzemu očitna ali pre-
vozniku znana, pa ni glede tega izrazil 
nobenega pridržka.«
Na tem mestu se je treba zavedati, da je 
govora le o neustrezni embalaži oziroma 
zaščiti blaga. 10. člen CMR konvencije se 
namreč ne nanaša na škodo, ki bi nastala 
kot posledica neustrezno natovorjene-
ga blaga. Analogna uporaba tako tukaj 
ne pride v poštev, temveč se v tovrstnih 
primerih za razreševanje uporabi naci-
onalno pravo. Pošiljatelj ima določene 
obveznosti vezane na natovarjanje to-
vora. Pošiljatelj mora tovor predati tako, 
da na prevoznem sredstvu ne nastanejo 
poškodbe.
Škodo, ki na prevoznih sredstvih na-
stane kot posledica nepravilnega na-
tovarjanja tovora, mora po določbah 
nacionalnega prava pokriti pošiljatelj. 
Tudi škodo, ki nastane kot posledica 
slabe embalaže, mora po 10. členu CMR 
konvencije kriti pošiljatelj. Slednji je na-
mreč tisti, ki mora poskrbeti za ustrezno 

zaščito tovora in pravilno namestitev na 
prevozno sredstvo, razen če bi bil prevo-
znik pogodbeno zavezan k pakiranju in 
natovarjanju blaga.

OdgOvOrnOSt za OSebnO in 
materialnO škOdO

Pošiljatelj (=pogodbeni partner prevo-
znika) odgovarja prevozniku za vso ško-
do, ki jo utrpi prevoznik, tako za materi-
alno kot tudi škodo, povzročeno osebam. 
V primeru, da prevoznik najame podpre-
voznika, pa sam jamči za nastalo škodo 
tretji osebi (npr. drugim udeležencem v 
tovoru) in v tem primeru od pošiljatelja 
ne more zahtevati odškodnine. Pošilja-
telj jamči tudi za stroške, ki nastanejo 
kot posledica čiščenja tovornega vozila, 
škodo zaradi neobratovanja vozila, kot 

tudi za škodo, ki nastane na drugem, na 
prevoznem sredstvu naloženem tovoru. 
Pomembno je vedeti, da je odgovoren 
vsak, ki v pogodbi nastopa kot pošilja-
telj. V primeru, ko prevoznik nastopa 
kot prvi v verigi in posel preda podpre-
vozniku, ne nastopa več kot prevoznik, 
temveč kot pošiljatelj. V tem primeru se 
mora podprevoznik v primeru nastale 
škode obrniti na tistega, ki mu je posel 
predal in ne na primarnega pošiljatelja 
tovora. Odgovornost za škodo vsakega 
pošiljatelja je navzgor neomejena in ne-
odvisna od krivde. 

OčitnO nepravilnO pakiranje 
tOvOra

Kljub temu je odgovornost za škodo po-
šiljatelja izvzeta v primeru, če je bila ško-

da povzročena zaradi slabega pakiranja 
blaga, slednje pa je bilo ob prevzemu bla-
ga očitno ali prevozniku znano, pa gleda 
tega ni izrazil nikakršnega pridržka. 
Za konec še pomembno opozorilo: Zah-
tevki prevoznika proti pošiljatelju na 
podlagi 10. člena CMR konvencije zasta-
rajo po 15 mesecih po izteku pogodbe o 
prevozu blaga (32. člen (1) CMR konven-
cije).

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

* pošiljatelj odgovarja prevozniku za škodo, povzročeno osebam, priboru in drugemu tovoru, in za vse stroške, povzročene zaradi slabega pakiranja tovora, 
razen če je bila napaka ob prevzemu očitna ali prevozniku znana, pa ni glede tega izrazil nobenega pridržka.

* odgovornost je neomejena ne glede na krivdo (objektivna) 
*prevoznik naj bi ob prevzemu preveril embalažo pošiljke, očitne pomanjkljivosti pa kot zadržke zapisal v tovorni list. 
* pošiljatelj prevozniku odgovarja po mednarodnem pravu za škodo, nastalo zaradi neustreznega skladanja tovora. 

*predpostavlja se, da prevoznik pogodbeno ni odgovoren za embalažo blaga ali njegovega skladanja. 
*Določbe, zapisane v 10. členu CMr konvencije, zastarajo po 15 mesecih od zaključka pogodbe.

družbe Lutz Assekuranz, ki v škodnih 
primerih izrabijo vse svoje znanje ter 
tako hitro in korektno razrešijo nastale 
zagate. K temu sodijo tudi določeni ško-
dni primeri špediterjev in prevoznikov 
ter njihova pravna zaščita v primeru 
nedokončane dostave tovora. Pri Lutz 
Assekuranz vidijo pomembno vlogo tudi 
v informiranju prevoznikov in njihovih 
pravicah v odnosu do naročnika, kajti 
CMR konvencija ni le 'enosmerna cesta'. 
Členi od 1. do 9. CMR konvencije so bili 
do sedaj tema naših šestih člankov. To-
krat se bomo osredotočili na 10. člen 
CMR konvencije, ki ureja razmerje med 


