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V prVem odstavku 1. člena konvenci-
je CMR je navedeno, da se ta uporablja 
za vsako pogodbo o odplačnem prevozu 
tovora po cesti na vozilih, kadar sta s po-
godbo določena prevzemni in namembni 
kraj v dveh različnih državah, od katerih 
je vsaj ena država pogodbenica, ne glede 
na sedež in državno pripadnost strank.
Že samo v prvem odstavku 1. člena kon-
vencije CMR se skrivajo številni med 
seboj prepleteni kriteriji. Pri podpisu 
sporazuma je treba določeno pozornost 
nameniti naslednjim elementom:
a) plačilo,
b) tovor,
c) cesta,
d) vozila,
e) prevoz preko meje.

Podrobnejša razlaga posameznih ele-
mentov:
a) Plačilo
To je pomemben element pogodbe, pri 
čemer na veljavnost konvencije CMR ne 
vpliva dejstvo, ali je bil dogovorjen pre-
voz tovora na koncu plačan ali ne.

b) Tovor
Z besedo tovor so mišljene vse stvari, ki 
so predmet pogodbe o prevozu in jih je 
mogoče prevažati.
Prvi člen konvencije CMR tudi določa, 
da se konvencija CMR ne bo uporabljala 
za prevoze, opravljene na podlagi katere-
koli mednarodne poštne konvencije, za 
prevoze posmrtnih ostankov kakor tudi 
za selitev pohištva.

Cmr odgovornost in 
Cmr zavarovanja
V zadnji številki revije Transport smo dodobra predstavili odgovornost cestnega 

prevoznika in točke, na katere mora biti prevoznik pri sklepanju zavarovanj pozoren. 

V tej številki pa bomo podrobno predelali prvo poglavje Konvencije o pogodbi za 

mednarodni prevoz tovora po cesti (CMR Konvencija) in sovpadajoča vprašanja s 

področja zavarovanja.
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c) Cesta
Z izrazom cesta ni mišljena cesta v ožjem 
pomenu besede, temveč kakršna koli ko-
penska pot, ki jo je moč prevoziti z vozi-
lom in je predmet konvencije CMR. Na 
primer tudi puščavska pot.

d) Vozila
Ta termin je določen v drugem odstav-
ku 1. člena konvencije CMR, in sicer so z 
njim mišljena motorna vozila, sestavlje-
na vozila, priklopniki in polpriklopniki, 
kot so opredeljeni v 4. členu konvencije 
o cestnem prometu z dne 19. septembra 
1949.

e) Prevoz preko meje
Pomembno je, da je takrat, kadar pre-
vzemni in namembni kraj ležita v dveh 

različnih državah, vsaj ena od držav po-
godbenica konvencije CMR. To pomeni, 
da je tudi prevoz blaga iz na primer Slo-
venije v Indijo predmet tega sporazuma, 
kljub temu, da Indija ni država podpisni-
ca konvencije CMR. Vprašanje pa je tudi, 
ali bi se indijska sodišča v primeru tožbe 
sklicevala na vsebino te konvencije. Zato 
se priporoča tudi pri transportu v države 
ali iz držav, ki niso podpisnice konvenci-
je CMR v države, ki so podpisnice kon-
vencije, pogodbeni dogovor o uporabi 
konvencije CMR.
S stališča CMR zavarovanja (zavarovanja 
prevozniške odgovornosti) je zato pripo-
ročljivo v CMR polici dokumentirano vo-
diti vsa področja, na katerih se transport 
izvaja. Če se na primer transport izvaja v 
Skupnosti neodvisnih držav in je na poli-

ci pod področje prevoza zapisano Evropa 
brez Skupnosti neodvisnih držav, potem 
to vsekakor prevozniku ni v pomoč. To 
pomeni, da je treba vedno natančno pre-
gledati zavarovalne pogodbe iz vzhodnih 
držav, saj zavarovalnice pogosto skrčijo 
področja zavarovanja, zaradi česar pogo-
sto prihaja tudi do situacij, ko tovor med 
transportom dejansko nima zavaroval-
nega kritja. Zato pri družbi LUTZ AS-
SEKURANZ področja prevoza natančno 
določijo in s tem zavarovanje prilagodijo 
vsakemu prevozniku posebej.
Zelo pomembno je, da špediterji zava-
rovalne police najetega prevoznika (kot 
tudi prevozniki najetega podprevoznika) 
natančno pregledajo in ugotovijo, kate-
ra področja pokrivajo. S tem so tako iz-
ključena vsa presenečenja, ki bi nastala v 
morebitnih škodnih primerih.
Treba se je zavedati, da je razlaga prvega 
poglavja Konvencije o pogodbi za med-
narodni prevoz tovora po cesti zapisana 
zgolj informativno in ne pokriva vseh 
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določb. Služila naj bi kot praktična po-
moč prevoznikom, za natančnejšo raz-
lago pa je na voljo usposobljena ekipa 
družbe LUTZ ASSEKURANZ.
Kot pri prejšnji obravnavi konvencije 
CMR je tudi v tem prispevku razvidno, 
da gre za natančno razčlenitev, zaradi 
česar je treba določeno pozornost na-
meniti tudi preambuli CMR-ja, ki je v 
vsaki državi podpisnici sporazuma za-
pisana nekoliko drugače. V slovenščini 
se glasi: »Pogodbenice, ki priznavajo, 
da bi bilo zaželeno poenotenje pogojev 
pogodb za mednarodni prevoz blaga po 
cesti, zlasti glede listin, ki se uporablja-
jo za takšen prevoz, in glede odgovor-
nosti prevoznika, so se sporazumele o 
naslednjem:«
Pomembno je vedeti, da je slovenski pre-
vod nezavezujoč in da se v vseh sporih 
za tolmačenje uporablja zgolj izvirnika 
konvencije, zapisana v angleškem in 
francoskem jeziku (glej 51. člen konven-
cije CMR).

V naslednji izdaji revije Transport se 
bomo natančneje osredotočili na 2. člen 
konvencije CMR in sovpadajoče zavaro-
valne vidike, pri čemer se bomo dota-
knili tudi prevoza po morju v primeru 
»havarije« pri prevozu s trajektom in za-
varovanja takih prevozov.

Nadaljevanje sledi.

Vprašanja naslovite na 
lutz@intertransport.si


