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CMR odgovornost in zavarovanja (8. del)

Pogosto prevladuje mnenje, da členi od 17. do 29. četrtega poglavja CMR konvencije 

v celoti razlagajo odgovornost prevoznika. To do neke mere sicer drži, kljub temu pa 

je možno v drugih členih CMR konvencije zaslediti tudi druge odgovornosti. Tako se na 

primer v 11. členu CMR konvencije nahaja tudi odgovornost pošiljatelja. Konkretno je v 

tem primeru govora o dokumentih in informacijah (glej tudi H7 ZPPCP-1).

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

LUTZ assEKUranZ

11. člen CMR konvenCije se 
glasi:
1. Za carinske in druge postopke, ki naj 
bodo opravljeni pred izročitvijo blaga, 
mora pošiljatelj priložiti tovornemu listu 
ali dati na razpolago prevozniku potreb-
ne listine in ga oskrbeti z vsemi podatki, 
ki jih ta zahteva.
2. Prevoznik ni dolžan preizkušati, ali so 
takšne listine in podatki v redu in ali za-
doščajo. Pošiljatelj odgovarja prevozniku 
za vso škodo, ki mu jo je povzročil s tem, 
da so takšne listine in podatki manjkali, 
da niso zadoščali ali niso bili v redu, ra-
zen če prevoznik ni pravilno ravnal ali je 
ravnal malomarno.
3. Za posledice izgube ali nepravilne upo-
rabe listin, ki so navedene in priložene 
tovornemu listu ali izročene prevozniku, 
odgovarja prevoznik kot pooblaščenec, 
le da odškodnina, ki gre v njihovo breme, 

uvozno dovoljenje, certifikati za končne 
uporabnike, potrdila o karanteni, potrdi-
la o kakovosti, Carnet TIR, veterinarsko-
-medicinski dokumenti …, ki morajo biti 
pravočasno predani prevozniku.
Iz 11. člena 2. odstavka CMR konvencije 
je mogoče podatki sklepno ugotovitev, 
da morajo biti prevozniku dokumenti 
podani pravočasno in v celoti. Enako ve-
lja za izdajo zahtevanih dokumentov.
Pod pogojem, da prevoznik ni storil ni-
kakršne napake, pošiljatelj odgovarja 
prevozniku za vso škodo, ki mu jo je pov-
zročil zaradi manjkajočih listin in podat-
kov, ki niso zadoščali zahtevanim pogo-
jem. Napaka prevoznika, ki pošiljatelja 
delno ali popolnoma oprosti odgovor-
nosti, pa nastane takrat, ko bi prevoznik 
lahko že na samem začetku z obveznim 
preverjanjem listin zaznal, da spremlja-
joči dokumentni niso ustrezni, o tem pa 
pošiljatelja ni obvestil, kadar odstrani 
plombo z vozila, če blago med prevozom 
iz večjega števila palet preloži na manjše 
število ali če na primer zavrne sodelova-
nje pri carinskih in drugih postopkih.
V primeru, da pošiljatelj v primeru, v 
katerem običajno ne bi krivdno odgovar-
jal, prevozniku povzroči škodo, pa mora 
prevozniku odgovarjati za vso nastalo 
škodo. Po navadi gre tukaj za upravne 
stroške, stroške povezane z mirovanjem, 
finančne stroške v primeru nepopolnih 
prevoznih dokumentov in zasegom to-
vornega vozila ali napake zaradi pomanj-
kljive dokumentacije pri izvozu zaščite-
nih vrst živali.
Nasprotno pa odgovarja prevoznik ta-
krat, ko so papirji, ki so navedeni v to-
vornem listu in podpisani, izročeni s 
strani pošiljatelja (tudi, če niso navedeni 
v tovornem listu), izgubljeni ali nepravil-

no uporabljeni. Za posledice izgube ali 
nepravilne uporabe listin, ki so navedene 
in priložene tovornemu listu ali izroče-
ne prevozniku, odgovarja prevoznik kot 
pooblaščenec, le da odškodnina, ki gre v 
njihovo breme, ne more presegati one, ki 
bi jo bil dolžan plačati za izgubo blaga. 
Ta škoda, ki se določi na podlagi nacio-
nalnega prava, je omejena, v najslabšem 
primeru pa se ovrednoti s pomočjo nor-
me v 29. členu CMR konvencije, ki izniči 
v 23. členu navedeno omejitev.
11. člen (3) ne določa, kako prevoznik 
odgovarja, če napačno uporablja od poši-
ljatelja pravilno izpolnjene dokumente. 
Odgovornost se v tem primeru določa 
na podlagi nacionalnega prava.
V primerjavi obeh scenarijev odgovorno-
sti – odgovornost pošiljatelja do prevo-
znika na eni strani in odgovornost prevo-
znika do pošiljatelja na drugi strani – je 
izrednega pomena, da je prevoznik ustre-
zno pravno zaščiten. V prvem primeru 
naj bi si prevoznik s podpisom pravne 
zaščite z ustreznim pravnim podjetjem 
zagotovil dobro izhodišče v primeru uve-

ljavljanja svojih zahtevkov v odnosu do 
pošiljatelja, za drugi primer pa naj bi v 
okviru pravilne CMR police nastala prav-
na zaščita. Pri tem je treba biti pozoren 
na to, da številne CMR police zajemajo 
izčrpne podlage odgovornosti (na primer 
le izguba in poškodba), medtem ko dru-
ge police določene primere odgovornosti 
izključuje iz okvirov pravne zaščite (na 
primer zahtevke, navedene v 11. členu 
(3) SMR konvencije). Pri podjetju Lutz 
Assekuranz pa se to ne dogaja: tu so na-
mreč temeljito zajete vse, v okviru CMR 
konvencije normirane komponente odgo-

vornosti (tudi tiste, navedene v 11. členu 
(3) CMR konvencije), ki so seveda tudi 
zavarovane oziroma jih je možno zavaro-
vati. Izplača se, če prevoznik svoje CMR 
police prepusti podjetju Lutz Assekuranz, 
da jih natančno preuči.

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

ne more presegati one, ki bi jo bil dolžan 
plačati za izgubo blaga.
6. in 11. člen CMR konvencije tako do-
ločata, da morajo biti carinski in drugi 
postopki opravljeni s strani pošiljatelja 
pred predajo blago (torej v času njego-
vega posedovanja), razen če je drugače 
dogovorjeno. Poleg tega mora pošiljatelj 
na licu mesta prevoznika oskrbeti z vse-
mi podatki, ki jih ta zahteva. Pošiljatelj 
kot proizvajalec ali trgovec (in s tem pro-
dajalec) mora kot strokovnjak za blago 
celovito poznati predpise, ki so potrebni 
za to, da prevoznik preda tovor v okviru 
normalnega poteka. To naj bi dokaj lo-
gično pomenilo, da ima pošiljatelj obi-
čajno opravka z le nekaj vrstami blaga in 
bi se mu s tem zaupalo, medtem ko ima 
prevoznik pogosto opravka z veliko raz-
ličnimi vrstami tovora. V poštev pridejo 
raznovrstna potrdila, kot so izvozno in 


