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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 (10. DEL)

V zadnji izdaji Revije Transport 
smo opisali konkreten škodni primer, pri 
katerem smo se soočili s primerom dajanja 
navodil, ki so opredeljena v 14. in 16. čle-
nu, skupaj s 15. členom CMR konvencije 
pa tvorita osrednjo temo tokratnega član-
ka (člen 55, 56 kot tudi 71 ZPPCP-1).
V omenjenih členih CMR konvencije ne gre 
za primere, pri katerih prevoz tovora ne 
more biti izvršen pred prevzemom blaga s 
strani prevoznika. Zaradi dejstev vsi sodijo 
v domeno vplivov pošiljatelja. Bodisi kot 
posledica dejstev, za katere je odgovoren 
prevoznik, bodisi kot posledica dejstev, ki 
se nanašajo na odnos pošiljatelja in špedi-
terja, ali pa dejstev, na katere nista vplivala 
ne pošiljatelj ne prevoznik.

začetna nezmožnost 
izključena

Pravil določajo ravnanje v primeru nezmo-
žnosti opravljenega prevoza, kot tudi pri-
meri, ko je prevoznik blago sicer prevzel 
za prevoz, tega pa zaradi ovir pri izvajanju 
storitev ni bilo možno prevažati ali dosta-
viti v skladu s pogodbo.

Prevedeni citirani členi:
14. člen CMR 
(okoliščine, ki ovirajo prevoz)
1. Če je iz kakršnega koli vzroka nemogoče (ali 
postane nemogoče) izpolniti pogodbo po po-
gojih, ki so navedeni v tovornem listu, preden 
prispe tovor v kraj, ki je označen za izročitev, 
mora prevoznik zahtevati navodila od tistega, 
ki je upravičen razpolagati z blagom po določ-
bah 12. člena.
2. Če pa so okoliščine takšne, da dopuščajo 
prevoz le pod drugačnimi pogoji, kot so nave-
deni v tovornem listu, in prevoznik ni mogel v 
razumnem roku dobiti navodil od tistega, ki 
je upravičen razpolagati z blagom po določbah 
12. člena, ukrene, kar se mu zdi najboljše za 
upravičenca.

15. člen CMR 
(okoliščine, ki ovirajo dostavo)
1. V primeru, ko okoliščine preprečijo izročitev 
tovora po prispetju v kraj, ki je za to določen, 
mora prevoznik zahtevati navodila od pošilja-
telja. Če prejemnik noče prevzeti tovora, ima 
pošiljatelj pravico razpolagati z njim, ne da 
bi moral predložiti prvi primerek tovornega 
lista.
2. Celo tedaj, ko prejemnik odklonil prevzem 
tovora, lahko vendarle zahteva predajo vse 
odtlej, dokler prevoznik ne dobi od pošiljatelja 
drugačnih navodil.
3. Če nastopijo okoliščine, ki preprečujejo iz-
ročitev tovora, ker je prejemnik po svoji pra-
vici iz tretjega odstavka 12. člena dal nalog, 
naj se tovor preda nekomu tretjemu, se upo-
rabita prvi in drugi odstavek tega člena, kot 
da bi bil prejemnik pošiljatelj, tretja oseba pa 
prejemnik.

16. člen CMR 
(pravice prevoznika pri neupošteva-
nju določil)
1. Prevoznik ima pravico do povračila stro-
škov, ki nastanejo ob zahtevanju, kot tudi do 
povračila vseh stroškov, povezanih z izvršitvi-
jo takšnih navodil, razen če je sam povzročil 
izdatke z napačnim ravnanjem ali iz malo-
marnosti.
2. V primerih, ki so omenjeni v prvem od-
stavku 14. člena in v 15. členu, sme prevo-
znik takoj razložiti tovor v imenu tistega, ki 
je upravičen z njim razpolagati. Šteje se, da je 
s tem prevoz opravljen in tovor ima v posesti 
na račun upravičenca. Tovor sme zaupati tudi 
komu drugemu in v takšnem primeru nima 
nobene druge obveznosti, razen tega, da mora 
to drugo osebo izbrati z razumno skrbnostjo. 
Stroški po spremnici in vsi drugi izdatki gredo 
na račun tovora.
3. Prevoznik sme prodati tovor, ne da bi čakal 
na navodila od tistega, ki ima pravico z njim 
razpolagati, in sicer, če je tovor takšen, da bi 

se pokvaril, če stanje tovora opravičuje takšno 
ravnanje ali če bi bili stroški uskladiščenja 
nesorazmerni z njegovo vrednostjo. Prav ta-
ko sme prodati tovor tudi v drugih primerih, 
če po izteku razumnega roka od tistega, ki je 
upravičen razpolagati s tovorom, ne dobi dru-
gačnih navodil; zanje slednji lahko upravičeno 
pričakuje, da jih bo prevoznik upošteval.
4. Če je bil tovor prodan po tem členu, dobi iz-
kupiček po odbitku stroškov, ki obremenjujejo 
tovor, tisti, ki je upravičen razpolagati s tovo-
rom. Če stroški presegajo protivrednost proda-
nega tovora, ima prevoznik pravico do razlike.
5. Za postopek predaje veljajo zakoni in običa-
ji kraja, v katerem se nahaja tovor.

začasne omejitVe
Kratkotrajne ovire/vzroki, neodvisni od 
kogar koli vpletenega v transportni proces, 
še ne predstavljajo okoliščin, ki ovirajo pre-
voz in zaradi katerih bi se lahko sklicevali 
na 14. člen CMR konvencije. Zapore cest, 
kratkotrajne stavke, zahteve po pretovar-
janju in tako dalje, niso okoliščine, ki bi jih 
lahko kvalificirali kot osnovo za nemogo-
čo izpeljavo transporta – so zgolj začasne 
omejitve: zaporam cest se je namreč moč 
ogniti z obvozi, kratkotrajne stavke se pre-
kinejo, zahteve po pretovarjanju se lahko 
izpolnijo. Vsi ti pogoji namreč ne prepre-
čujejo možnosti izvedbe prevoza. Tudi 
primer, ko prevoznik sam ne more opra-
viti prevoza, ga nekdo drug najverjetneje 
lahko. Prevoznik tako lahko v tem primeru 
problem reši z uporabo podprevoznika.

okoliščine, ki preprečujejo 
dostaVo

Tudi tu velja načelo, da težave ne pomeni-
jo nezmožnosti. To pomeni, da mora biti 
dejansko nemogoče dostaviti blago, da se 
lahko sklicujemo na te okoliščine. Primer 
s potrebo po pretovarjanju je možno upo-
rabiti tudi tukaj. V primeru, da prejemni-

ka ni možno doseči oziroma, da ta zavrne 
prevzem (na primer zaradi poškodovanega 
blaga, ali delne izgube), se je možno sklice-
vati na okoliščine, ki preprečujejo dostavo.

zahteVajte naVodila!
Tako prvi odstavek 14. in 15. člena CMR 
konvencije od prevoznika zahtevata v pri-
meru okoliščin, ki sodijo pod omenjena čle-
na, naslednja navodila: v primeru transpor-
tnih ovir pri upravičenih do razpolaganja, 
v primeru, da obstaja ovira ob dostavi pri 
pošiljatelju. Prevoznik mora kljub vsemu 
natančno preveriti, kdo ima v tem primeru 
pravico do razpolaganja: to je lahko pošilja-
telj ali prejemnik, pri čemer podrobnosti 
ureja nezapleten 12. člen CMR konvencije. 
In da v tovrstnih primerih prevoznik ne bi 
storil nepotrebnih napak, je priporočljivo, 
da vzpostavi stik z zavarovalnim agentom 
ali zavarovalnico (izkušeni in izobraženi 
strokovnjaki podjetja Lutz Assekuranz so 
vam tako vedno na razpolago).
(15.1) Pomembno pri okoliščinah, ki pre-
prečujejo dostavo, je, da pošiljatelj pre-
vozniku lahko daje navodila le takrat, ko 
predloži prvi primerek tovornega lista. Ra-
zen če je ovira za dostavo glede zavrnitve 
prevzema na strani prejemnika, pri čemer 
lahko ta sicer kljub predhodni zavrnitvi 

prevzema zahteva dostavo tako dolgo, do-
kler pošiljatelj ne daje navodil.

praVica do ukrepanja
Treba se je tudi zavedati, da ima prevoznik 
takrat, kadar pride do težav v primeru oko-
liščin, ki preprečujejo dostavo blaga, pravi-
co ukrepati, če v razumnem času ni prejel 
ustreznih navodil. To pomeni, da lahko 
poseže po ukrepih, za katere se mu zdi, da 
so v dani situaciji najbolj primerni. Tako 
lahko na primer voznik v primeru cestnih 
omejitev poišče alternativne poti prevoza.

zahteVek za poVračilo
Če prevoznik ni kriv za okoliščine, ki pre-
prečujejo dostavo blaga in če pri dostavi 
zaradi tega nastanejo dodatni stroški, 
potem je prevoznik upravičen do povrači-
la stroškov, ki so nastali v zvezi z danimi 
navodili.

raztoVarjanje toVora
Na podlagi 16. člena CMR konvencije in v 
pogojih, ki so omenjeni v 14. in 15. členu, 
ima prevoznik pravico sam razložiti blago 
v imenu tistega, ki je upravičen z njim raz-
polagati ali pa za to zadolži ustrezno tre-
tjo osebo. Od tega trenutka dalje je blago 
v posesti upravičenca (vključujoč dodatne 

stroške, ki so pri tem nastali), prav tako pa 
se šteje, da je bil prevoz opravljen.

nujna prodaja
Pri pokvarljivem ali sorodnem blagu ima 
prevoznik pravico blago prodati, ne da bi 
čakal na navodila od tistega, ki ima pravico 
z njim razpolagati. Blago mora biti v tem 
primeru prodano v skladu z zakoni države, 
kjer se prodaja. Če je dani izkupiček po od-
bitku stroškov, ki obremenjujejo blago, ve-
čji od nastalih stroškov, potem je do razlike 
upravičen tisti, ki ima pravico razpolagati 
z njim. Če pa stroški presegajo protivre-
dnost prodanega blaga, pa lahko prevoznik 
zahteva povračilo razlike. Dodatna poja-
snila glede tega so zapisana v 4. odstavku 
16. člena CMR konvencije.
Kompleksna vsebina od 14. do 16. člena 
CMR konvencije je za strokovnjake podje-
tja Lutz Assekuranz v vsakodnevni upora-
bi. Ti so vam vedno na voljo, prav tako pa 
vam bodo tudi z veseljem svetovali, kakšne 
vrste zavarovanja potrebujete in na katere 
stvari morate biti še posebej pozorni.

Nadaljevanje sledi.

Vprašanja naslovite na  
lutz@intertransport.si

V praksi:
* V primeru težav s prevozom in dostavo mora prevoznik zahtevati navodila.

* pomembno je, da navodila poda prava oseba.
* pod določenimi pogoji in prevoznik pravico zahtevati povračilo nastalih stroškov.

* prevoznik ima v določenih primerih pravico blago sam razložiti, s tem pa se tudi šteje, da je prevoz opravljen.
* V primeru, da gre za pokvarljivo blago, lahko prevoznik blago tudi proda.

* Ukrepov se nikoli ne lotevajte, ne da bi se najprej posvetovali z zavarovalnim agentom ali zavarovalnico.


