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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 (11. DEL)

TokraT bomo predstavili pregled nad 
pomembnejšimi odgovornostmi in osnutki 
zahtev, ki jih ureja CMR konvencija. Nekatere 
od spodaj navedenih določb ne predstavljajo 
pravil v ožjem smislu, ampak so povezane tu-
di z ostalimi določbami. 
IV. poglavje se glasi: Odgovornost prevoznika. 
Ta naslov je teoretično zavajajoč, saj se do-
datne določbe nahajajo tudi v poglavjih I, II, 
III in VI. Osnutki za zahteve prevoznikov se 
nahajajo v poglavjih III in IV. Uredbe o medse-
bojni odgovornosti med posameznimi prevo-
zniki pa so v VI. poglavju. 
Ker je CMR konvencija kompleksna, so vam 
strokovnjaki podjetja Lutz Assekuranz – tudi 
v primeru iskanja ustreznega zavarovanja – 
vedno na voljo. 
Katere so glavne odgovornosti in osnove za 
zahtevke proti prevozniku ter s tem povezani 
predpisi, je razdeljeno po posameznih členih.

odgovornosT prevoznika
*2. člen CMr konvenCije: 
V tej določbi se določa odgovornost prevo-
znika pri tako imenovanih kombiniranih 
transportih. V določenih okoliščinah se lah-
ko zgodi, da cestni prevoznik odgovarja tudi 
pod drugimi pogoji. Dodatna pojasnila so v 
tretjem delu serije člankov.
* 3. člen CMr konvenCije: 
Odgovornost ostalih oseb: Prevoznik je odgo-
voren za dejanja in opustitve svojih sodelav-
cev ter vseh drugih oseb, ki jih uporablja za 
izvršitev prevoza, kadar ti in druge osebe rav-
najo v mejah svoje zaposlitve, kot da bi bila ta 
dejanja oziroma opustitve njegove lastne. V 
četrtem delu smo razdelali posledice te določ-
be za prevoznika kot tudi potrebo po zaščiti, 
v primeru v uporabe podizvajalcev. 
* 7. člen (3) CMr konvenCije:
Če tovorni list ne vsebuje izjave, omenjene v 
prvem odstavku 6. člena pod k, je prevoznik 
odgovoren za vse stroške, izgubo ali škodo, 
povzročene zaradi take opustitve tistemu, ki 
je upravičen razpolagati z blagom (glej peti 
del serije člankov).
* 11. člen (3) CMr konvenCije:
Kot v osmem delu serije člankov prevoznik 
odgovarja tudi za posledice izgube ali nepra-
vilne uporabe listin, ki so navedene – tudi 

brez vpisa v tovorni list – in priložene tovor-
nemu listu ali izročene prevozniku. 
* 12. člen (7) CMr konvenCije:
Če prevoznik ne izvede navodil, danih pod 
pogoji iz 12. člena CMR konvencije, ali jih ne 
izvede, ne da bi zahteval predložitve prvega 
primerka tovornega lista, odgovarja na pod-
lagi 7. člena za vsako škodo ali izgubo, ki jo je 
s tem povzročil. To temo smo razdelali tudi v 
devetem delu serije člankov. 
* 16. člen (2) CMr konvenCije:
To temo smo obdelali v zadnji izdaji. Prevo-
znik odgovarja za razumno in skrbno izbiro 
osebe, kateri zaupa blago, če na podlagi do-
ločb, zapisanih v 14. in 15. členu (1), blago 
razloži v imenu tistega, ki je upravičen z njim 
razpolagati in na njegove stroške. 
* 17. člen (1) CMr konvenCije:
Ta določba določa, da je prevoznik odgovo-
ren za popolno ali delno izgubo blaga ali za 
poškodbo, ki nastane od prevzema blaga do 
njegove izročitve, kot tudi za kakršno koli za-
mudo pri izročitvi. 
* 17. člen (3) CMr konvenCije:
V tem členu je določeno, da prevoznik ni 
prost odgovornosti zaradi hib vozila, ki ga s 
svoje strani uporablja za prevoz, pri čemer 
bomo razdelali tudi, kaj spada med pomanj-
kljivosti vozila, ki se uporablja za prevoz. 
* 20. člen CMr konvenCije:
Člen opredeljuje, kateri so tisti pogoji, ki do-
ločeno blago opravičujejo kot izgubljeno, in 
časovni okviri, ki to določajo. Na tem mestu 
je treba opozoriti, da navedbe iz predpostavk 
škodnih primerov pogosto nastopajo kot pri-
ljubljena izključitev pri določenih CMR zava-
rovanjih. To pa lahko vodi v nastanek nepo-
trebnih in visokih stroškov. 
* 21. člen CMr konvenCije:
Če je bilo blago izročeno naslovniku, ne da bi 
mu bili zaračunani stroški povzetja, ki bi jih 
moral zaračunati prevoznik po prevozni po-
godbi, je prevoznik odgovoren pošiljatelju za 
odškodnino.
* 24. in 26. člen CMr konven-
Cije:
V teh dveh členih gre za povečanje pogod-
bene odgovornosti in razširitev pogodbenih 
obveznosti, ki nastanejo zaradi posebnega 
interesa pri pošiljki. 

* 28. člen CMr konvenCije:
Določila določajo odziv v primerih izgube, 
poškodovanja ali zamude v zvezi s prevozom 
in podlago za zunajpogodbeno terjatev proti 
prevozniku. 
* 29. člen CMr konvenCije:
V tej osrednji določbi konvencije, ki postaja 
vse bolj pomembna zaradi naraščajoče vre-
dnosti tovora, je normirano, da se prevoznik 
v primeru hude malomarnosti nima pravice 
sklicevati na določbe tega poglavja, ki izklju-
čujejo ali omejujejo njegovo odgovornost. 
* 34. člen CMr konvenCije:
Ta člen določa odgovornost vsakega posame-
znega pogodbenika, ki izvede cestni prevoz. 
Če je prevoz po isti pogodbi opravilo več za-
porednih cestnih prevoznikov, je vsak od njih 
odgovoren za celoten prevoz; po vrsti drugi 
prevoznik in vsak naslednji prevoznik posta-
ne pogodbena stranka v zvezi s prevozom.

TerjaTve prevoznika
Glede na seznam mogočih zahtevkov proti 
prevozniku sledi sedaj seznam podlag, ki lah-
ko služijo kot osnutek za zahtevke (dotikajoč 
se poškodb in stroškov) v korist prevoznika. 
*7. člen (1) a, b, c, tudi (3):
Sklicujoč se na 7. člen (1) CMR konvencije, je 
pošiljatelj odgovoren za vse stroške, izgubo 
in škodo, ki jo pretrpi prevoznik zaradi nepra-
vilnih in neustreznih dejavnikov. In to tudi 
takrat, ko je prevoznik na pošiljateljevo zah-
tevo v tovorni list zapisal določene zahteve. 
* 8. člen (3) CMr konvenCije:
V šestem delu serije člankov smo razdelali tu-
di to, da ima pošiljatelj pravico od prevoznika 
zahtevati (seveda s povračilom stroškov, ki 
pri tem nastanejo), naj preveri kosmato težo 
blaga ali njegovo kako drugače izraženo ko-
ličino. Prav tako lahko zahteva, naj preveri 
vsebino kosov.
* 10. člen CMr konvenCije:
Pošiljatelj odgovarja prevozniku za škodo, ki 
je povzročena osebam, priboru in drugemu 
blagu, ter tudi za vse stroške, povzročene za-
radi slabe dobave blaga, razen če je bila napa-
ka ob prevzemu prevozniku očitna ali znana, 
pa ni glede tega izrazil nikakršnega pridržka. 
Dodatne podatke o tem členu najdete v na-
šem sedmem članku.

* 11. člen (2) CMr konvenCije:
V osmem delu smo predelali primere, pri 
katerih prevoznik ni dolžan preverjati, ali 
so listine in podatki, vezani na carinske po-
stopke in ki morajo biti opravljeni pred iz-
ročitvijo blaga, v redu in ali zadoščajo. Poši-
ljatelj v tem primeru odgovarja prevozniku 
za vso škodo, ki mu jo je povzročil s tem, da 
so take listine in podatki manjkali, da niso 
zadoščali ali niso bili v redu.
* 12. člen (5) a CMr konvenCije:
Kot je bilo opisano v devetem delu, imata 
lahko pošiljatelj in tudi prejemnik v dolo-
čenih primerih pravico razpolaganja, pri 
čemer morata prevoznika zavarovati pred 
vsemi izdatki, izgubo in škodo, ki bi nastali 
z izvršitvijo tovrstnih navodil.
* 13. člen (2) CMr konvenCije:
Poleg tega je bilo v devetem delu razloženo 
tudi, da mora prejemnik glede na 13. člen (1) 
CMR konvencije plačati ves znesek, ki je na-
veden v tovornem listu. 

* 16. člen (1) CMr konvenCije:
Kot je bilo opisano v zadnji izdaji, ima prevo-
znik pravico do povračila svojih stroškov, ki 
nastanejo v zvezi z zahtevanjem navodil, kot 
tudi do povračila vseh stroškov v zvezi z izvr-
šitvijo takih navodil. 
* 16. člen (4) CMr konvenCije:
V desetem delu serije naših člankov smo izpo-
stavili, da ima prevoznik pravico do povračila 
stroškov od osebe, ki ima pravico razpolagati, 
in sicer tudi v primeru, ko je blago v nujnem 
primeru prodano, dobiček od prodaje pa ne 
dosega stroškov prevoza. 
* 22. člen CMr konvenCije:
Ta člen določa odgovornosti in dolžnosti tako 
pošiljatelja kot prevoznika v primeru prevoza 
nevarnega blaga. Kadar pošiljatelj preda nevar-
no blago prevozniku, mu mora natančno opi-
sati nevarnost in, če je treba, navesti varnostne 
ukrepe. Če to sporočilo ni zapisano v tovornem 
listu, se odgovornost drugačnega odgovarjanja 
pripiše ali pošiljatelju ali prejemniku. 

odgovornosT Med 
prevozniki
Poleg omenjenih členov so pomembni tudi 
37., 38. in 40. člen CMR konvencije, ki ure-
jajo terjatve v primeru zaporednega prevoza, 
in sicer v smislu, ki ga določa 34. člen CMR 
konvencije.
Opozoriti je treba tudi, da lahko pri cestnem 
prevozu blaga v veljavo stopijo tudi odgo-
vornosti v skladu z nacionalno zakonodaj-
no vlogo. To pa presega vsebino serije naših 
člankov. Pomembno je, da so zagotovljene 
podlage za odgovornost proti prevozniku 
ustrezno zavarovane. 
V naslednji številki sledi podrobnejši vpogled 
v odgovornost prevoznika, in sicer v skladu s 
IV. poglavjem CMR konvencije.

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.V dosedanjih desetih delih serije člankov smo obdelali različne primere odgovornosti in s 

tem pripadajoča vprašanja s področja zavarovanja.


