
Odpowiedzialność 

przewoźnika w najnowszym 

orzecznictwie

RADCA PRAWNY PAWEŁ JUDEK



Bezwzględnie obowiązujący charakter 

prawa przewozowego

 Normy prawa przewozowego zarówno krajowego jak i
międzynarodowego w zdecydowanej większości mają charakter
bezwzględnie obowiązujący.

 W prawie krajowym brak stosownego zapisu ustawowego, ale pogląd
przyjmowany powszechnie w doktrynie (A. Kolarski, M. Stec, W. Górski, K.
Wesołowski, D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, T. Szanciło); odmiennie A.
Jaworski, wyrok SA w Warszawie z dnia 28.02.2013 r. sygn. VI ACa 1057/12;
brak konkretnego rozstrzygnięcia w wyroku SN z dnia 25.01.2007 r. sygn. V
CSK 420/06

 Art. 41 Konwencji CMR – jednoznaczne określenie charakteru Konwencji
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Standardowe wyłączenia 

odpowiedzialności przewoźnika

Prawo przewozowe 

art. 65 ust. 2 

 przyczyny leżące po stronie nadawcy

lub odbiorcy nie wywołane winą

przewoźnika

 właściwości towaru

 siła wyższa

Konwencja CMR

art. 17 ust. 2
 wina osoby uprawnionej

 zlecenie osoby uprawnionej niewynikające z
winy przewoźnika

 wada własna towaru

 okoliczności, których przewoźnik nie mógł
uniknąć i których następstwom nie mógł
zapobiec

 nie dotyczy to wady pojazdu ani na winy
osoby lub pracowników osoby, u której pojazd
wynajął (art. 17 ust. 3 CMR)
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Uprzywilejowane przesłanki 

wyłączające odpowiedzialność

Prawo przewozowe
 błędy w zakresie oznaczenia przedmiotu

przesyłki

 brak, niedostateczność lub wadliwość
opakowania

 podatność rzeczy na szkodę wskutek
naturalnych właściwości

 ładowanie, rozmieszczanie lub
wyładowywanie rzeczy przez nadawcę lub
odbiorcę

 przewóz przesyłek dozorowanych, jeśli
szkodzie zapobiec miał dozorca

Konwencja CMR
 użycie pojazdów otwartych i

nieprzykrytych opończą

 brak lub wadliwe opakowanie

 manipulowanie, ładowanie,
rozmieszczenie lub wyładowywanie
rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę

 naturalne właściwości towaru

 niedostateczność lub wadliwość cech
lub numerów na sztukach przesyłki

 przewóz żywych zwierząt
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Domniemania związane z przewozem

Prawo przewozowe

art. 65 ust. 4

 Jeżeli przewoźnik na podstawie
okoliczności danego przypadku
wykaże, że utrata, ubytek lub
uszkodzenie mogły powstać wskutek
jednej z uprzywilejowanych przesłanek
wyłączających odpowiedzialność
przewoźnika (wymienionych w art. 65
ust. 3 pr. przew.), domniemywa się, że
szkoda z nich wynikła

Konwencja CMR

art. 18 ust. 2

 Jeżeli przewoźnik ustali, że ze względu na

okoliczności faktyczne, zaginięcie lub

uszkodzenie mogło wynikać z jednej lub

kilku uprzywilejowanych przesłanek

wyłączających odpowiedzialność

przewoźnika (wymienionych w art. 17

ust. 4 CMR), istnieje domniemanie, że

ono z nich wynika.
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Odpowiedzialność 

przewoźnika za 
szkody 

transportowe
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CMR: zasada ryzyka czy zasada winy

 Na gruncie Konwencji CMR przewoźnik odpowiada na zasadzie ryzyka, a
kradzież przesyłki z zaparkowanego pojazdu nie wyłącza
odpowiedzialności przewoźnika

wyrok SA w Krakowie z dnia 27.09.2012 r. sygn. I Aca 854/12

 Na gruncie Konwencji CMR przewoźnik odpowiada na zasadzie winy
domniemanej, a przejęcie towaru przez fałszywych policjantów wyłącza
odpowiedzialność przewoźnika:

wyrok SA w Warszawie z dnia 05.02.2014 r. sygn. VI Aca 879/13

 W CMR przewoźnik odpowiada na zasadzie winy domniemanej

wyrok SA w Krakowie z 04.03.2014 r. sygn. I Aca 1631/13
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Wyłączenia odpowiedzialności 

przewoźnika cz. I

 W Konwencji CMR pożar pojazdu wraz z towarem, którego przyczyny nie

ustalono wyłącza odpowiedzialność przewoźnika :

wyrok SA w Warszawie z dnia 14.02.2014 r. sygn. I Aca 811/13

 Na gruncie prawa przewozowego przewoźnik odpowiada za pożar o

nieustalonej przyczynie:

wyrok SA w Warszawie z dnia 28.02.2013 r. sygn. VI Aca 1057/12

 Na gruncie prawa przewozowego samozapłon pojazdu nie wyłącza

odpowiedzialności przewoźnika:

wyrok SO w Łodzi z dnia 16.07.2014 r. sygn. X GC 938/12
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Wyłączenia odpowiedzialności 

przewoźnika cz. II

 Na gruncie Konwencji CMR rozbój nie zawsze wyłącza odpowiedzialność

przewoźnika:

wyrok SA w Lublinie z dnia 24.06.2014 r. sygn. I Aca 155/14

 Dopuszczenie się rażącego niedbalstwa przez przewoźnika wyłącza

możliwość powołania się przez niego na rozbój:

wyrok SA w Gdańsku z dnia 13.06.2012 r. sygn. I Aca 75/12

 Napad na kierowcę wyłącza odpowiedzialność przewoźnika w CMR

wyrok SO w Krakowie z dnia 04.02.2014 r. sygn. IX GC 492/13
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Wyłączenia odpowiedzialności 

przewoźnika cz. III

 Na gruncie Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za przestępstwo, którego
dopuścił się jego podwykonawca:

wyrok SA w Lublinie z dnia 26.09.2013 r. sygn. I Aca 351/13

wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.11.2014 r. sygn. VIII GC 162/14

 Na gruncie Konwencji CMR przewoźnik nie odpowiada za kradzież przesyłki
przez podwykonawcę, jeśli nie ma listu przewozowego potwierdzającego
odbiór przesyłki przez tego przewoźnika:

wyrok SA w Krakowie z dnia 18.07.2013 r. sygn. I Aca 622/13

 Wtargnięcie na naczepę nielegalnych imigrantów nie wyłącza
odpowiedzialności przewoźnika:

wyrok SA w Szczecinie z dnia 09.05.2013 r. sygn. I Aca 111/13
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Wyłączenia odpowiedzialności 

przewoźnika cz. IV

 W Konwencji CMR na przewoźniku nie spoczywa obowiązek

zabezpieczenia towaru na czas przewozu :

wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.09.2014 r. sygn. VIII Ga 239/14

 W Konwencji CMR przewoźnik ponosi odpowiedzialność za błędny

załadunek:

wyrok SA w Szczecinie z dnia 20.02.2013 r. sygn. I Aca 701/13

 W prawie przewozowym przewoźnik ponosi odpowiedzialność za

zabezpieczenie ładunku:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.09.2014 r. sygn. VIII Ga 241/14
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Wyłączenia odpowiedzialności 

przewoźnika cz. V

 Z punktu widzenia odpowiedzialności publicznoprawnej przewoźnika za

naruszenie przepisów o dopuszczalnej masie ładunku bez znaczenia jest,

że obowiązek załadunku na gruncie zawartej umowy przewozu

spoczywał na zleceniodawcy, a nie na przewoźniku.

wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.05.2014 r. sygn. VI SA/Wa 2748/13

 Każda forma pozostawiająca ślad na piśmie jest odpowiednia dla

spełnienia warunków z art. 30 ust. 3 Konwencji CMR :

wyrok SO w Szczecinie z dnia 22.02.2013 r. sygn. VIII Ga 3/13
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Rażące 

niedbalstwo 
przewoźnika
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Rażące niedbalstwo przewoźnika cz. I

 Parkowanie na parkingu niestrzeżonym z wartościowym ładunkiem
stanowi rażące niedbalstwo przewoźnika, nawet jeśli umowa przewozu nie
przewidywała obowiązku parkowania na parkingu strzeżonym:

wyrok SO w Łodzi z dnia 20.06.2014 r. sygn. X GC 1118/13

 Niepoinformowanie podwykonawcy o warunkach przewozu stanowi
rażące niedbalstwo przewoźnika:

wyrok SO w Świdnicy z dnia 23.04.2014 r. sygn. II Ca 142/13

 Przekroczenie prędkości o 10 km/h na nierównej drodze stanowi rażące
niedbalstwo przewoźnika:

wyrok SA w Łodzi z dnia 22.10.2013 r. sygn. I Aca 494/13
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Rażące niedbalstwo przewoźnika cz. II

 Zapomnienie o konieczności rozładunku przesyłki stanowi rażące niedbalstwo
przewoźnika:

wyrok SR w Dzierżoniowie z dnia 16.06.2014 r. sygn. V GC 336/14

 Brak należytej staranności przy wyborze podwykonawcy stanowi rażące
niedbalstwo przewoźnika:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 20.05.2014 r. sygn. VIII GC 466/13

wyrok SA w Krakowie z dnia 20.11.2013 r. sygn. I Aca 1053/13

wyrok SA w Krakowie z dnia 20.12.2012 r. sygn. I Aca 1244/12

 Brak rażącego niedbalstwa przewoźnika pomimo obowiązku parkowania na
parkingu strzeżonym, jeśli takiego parkingu nie było:

wyrok SO w Gliwicach z dnia 29.08.2014 r. sygn. X Ga 157/14
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Rażące niedbalstwo przewoźnika cz. III

 Parkowanie na parkingu niestrzeżonym wbrew umowie przewozu stanowi

rażące niedbalstwo przewoźnika:

wyrok SA w Krakowie z dnia 08.11.2012 r. sygn. I Aca 963/12

 Brak jakichkolwiek zabezpieczeń :

wyrok SO w Białymstoku z dnia 14.11.2014 r. sygn. VII Ga 245/14
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Rażące niedbalstwo przewoźnika cz. 

IV

 Parkowanie na parkingu niestrzeżonym wbrew umowie przewozu stanowi

rażące niedbalstwo przewoźnika:

wyrok SA w Krakowie z dnia 08.11.2012 r. sygn. I Aca 963/12
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Powstanie szkody i 
jej wysokość
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Powstanie szkody cz. I

 Przewoźnik nie może dochodzić roszczeń od zakładu ubezpieczeń, jeśli
sam wcześniej nie naprawił szkody:

wyrok SA w Warszawie z dnia 22.10.2012 r. sygn. VI Aca 601/12

wyrok SO w Łodzi z dnia 26.11.2014 r. sygn. X GC 858/13

 Samo zobowiązanie do naprawienia szkody jest szkodą przewoźnika,
której wyrównania może dochodzić od podwykonawcy:

wyrok SA w Katowicach z dnia 11.09.2012 r. sygn. V Aca 368/12

 Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania od podwykonawcy
zanim samemu naprawiło się szkodę:

wyrok SA w Poznaniu z dnia 09.01.2014 r. sygn. I Aca 1073/13
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Powstanie szkody cz. II

 Dopiero naprawienie szkody umożliwia wystąpienie przeciwko

podwykonawcy:

wyrok SA w Białymstoku z dnia 07.06.2013 r. sygn. I Aca 72/13

 Bez naprawienia szkody nie można dochodzić roszczeń od

podwykonawcy:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 04.04.2014 r. sygn. VIII GC 559/13
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Wysokość szkody cz. I

 Szkoda w walucie obcej może być dochodzą w złotych polskich:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 03.09.2013 r. sygn. VIII GC 419/12

wyrok SO w Łodzi z dnia 04.09.2014 r. sygn. X GC 1096/13

 Sam spis kosztów naprawy towaru nie wystarcza do wykazania wysokości

szkody:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 31.05.2013 r. sygn. VIII Ga 446/12
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Wysokość szkody cz. II

 Domniemanie, że imigranci na naczepie powodują uszkodzenie całej przewożonej
żywności:

wyrok SA w Szczecinie z dnia 09.05.2013 r. sygn. I Aca 111/13

 Sama nota obciążeniowa od kontrahenta nie dowodzi wysokości szkody:
wyrok SO w Szczecinie z dnia 04.10.2013 r. sygn. VIII Ga 276/13
wyrok SO w Białymstoku z dnia 05.07.2013 r. sygn. VII Ga 98/13
wyrok SO w Gliwicach z dnia 12.12.2014 r. sygn. X Ga 271/14
wyrok SO w Poznaniu z dnia 01.07.2015 r. sygn. X Ga 246/15
wyrok SO w Poznaniu z dnia 06.07.2015 r. sygn. X Ga 309/15
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Wysokość szkody cz. III

 Zeznania pracowników o wstrzymaniu linii produkcyjnej wystarczają do wykazania
wysokości szkody:

wyrok SO w Gdańsku z dnia 06.06.2013 r. sygn. XII Ga 154/13

 W przypadku istnieniu noty obciążeniowej od poszkodowanego do przewoźnika to
podwykonawca winien wykazać, że szkoda nie wystąpiła w takiej wysokości:

wyrok SR w Dzierżoniowie z dnia 16.06.2014 r. sygn. V GC 336/14

 Sama nota obciążeniowa od poszkodowanego wystarcza do wykazania szkody:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 28.02.2013 r. sygn. VIII Ga 436/12

 Zeznania pracowników o obciążeniu kosztami przez kontrahenta wystarczającym
dowodem szkody:

wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 01.08.2014 r. sygn. VIII Ga 150/14
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Legitymacja do 

dochodzenia 
roszczeń

24



Legitymacja do dochodzenia 

roszczeń od przewoźnika cz. I

 O legitymacji decydują zapisy Konwencji CMR i prawa przewozowego.

Wydanie towaru osobie nieuprawnionej należy traktować jako zaginięcie

przesyłki:

wyrok SN z dnia 05.10.2011 r. sygn. IV CSK 65/11

 Podmiot niebędący nadawcą lub odbiorcą nie może dochodzić roszczeń

od przewoźnika.

wyrok SO w Rzeszowie z dnia 24.09.2013 r. sygn. VI GC 31/12
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Legitymacja do dochodzenia 

roszczeń od przewoźnika cz. II

 Z roszczeniem wobec przewoźnika na gruncie Konwencji CMR może wystąpić
nadawca lub odbiorca w zależności od tego, który poniósł szkodę

wyrok SA w Krakowie z dnia 27.09.2012 r. sygn. I Aca 854/12

 Konwencja CMR i prawo przewozowe nie mają wyłączności na określenie
legitymacji do dochodzenia roszczeń, a te mogą być dochodzone na
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.12.2012 r. sygn. VIII Ga 385/12

 Legitymacja do dochodzenia roszczeń w Konwencji CMR uzależniona od
prawa do rozporządzania przesyłką.

wyrok SA w Krakowie z dnia 05.11.2014 r. sygn. I Aca 1097/14
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Legitymacja do dochodzenia 

roszczeń od przewoźnika cz. III

 Brak legitymacji do dochodzenia roszczeń może być uzupełniony w toku
procesu.

wyrok SA w Gdańsku z dnia 22.01.2013 r. sygn. V Aca 1009/12

 W prawie przewozowym po odbiorze przesyłki przez odbiorcę legitymacja
przysługuje nadawcy, jeśli odbiorca odstąpił od umowy sprzedaży i odesłał
później przesyłkę nadawcy.

wyrok SR w Białymstoku z dnia 25.04.2014 r. sygn. VIII GC 977/13

 Legitymacja roszczeń wobec przewoźnika może być oparta wyłącznie na
przepisach Konwencji CMR i prawa przewozowego:

wyrok SA w Białymstoku z dnia 07.06.2013 r. sygn. I Aca 72/13
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Przewóz 
sukcesywny

28



Przewóz sukcesywny

 Samo przejęcie przesyłki i listu przewozowego przez kolejnego przewoźnika

skutkuje nawiązaniem z mocy prawa umowy przewozu pomiędzy

kolejnym przewoźnikiem a nadawcą na zasadach określonych w liście

przewozowym:

wyrok SN z dnia 07.10.2011 r. sygn. II CSK 723/10

wyrok SA w Poznaniu z dnia 14.11.2011 r. sygn. I Aca 1019/11

wyrok SA w Gdańsku z dnia 17.04.2014 r. sygn. V Aca 136/14

wyrok SA w Szczecinie z dnia 11.06.2014 r. sygn. I Aca 488/14
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Przewóz sukcesywny

 Podwykonawca to nie przewoźnik sukcesywny:

wyrok SO w Warszawie z dnia 28.11.2014 r. sygn. XXVI GC 136/13

30



Przedawnienie

31



Przedawnienie roszczeń wobec 

przewoźnika

 Art. 78 ust. 1 pr. przew. stosuje się do relacji pomiędzy przewoźnikami w
transporcie międzynarodowym:

wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 21.02.2014 r. sygn. VIII Ga 131/13

wyrok SO w Gliwicach z dnia 29.08.2014 r. sygn. X Ga 157/14

 Wezwanie do zapłaty zawiesza termin przedawnienia w Konwencji CMR:
wyrok SR w Jeleniej Górze z dnia 23.04.2013 r. sygn. V GC 95/13 upr

 Reklamacja nie zawiesza biegu przedawnienia pomiędzy przewoźnikami:

wyrok SO w Toruniu z dnia 03.09.2012 r. sygn. VI Ga 105/12

 Kolejne zawezwania do próby ugodowej nie przerywają biegu przedawnienia:

wyrok SO w Gliwicach z dnia 29.08.2014 r. sygn. X Ga 157/14
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Kary umowne w 
transporcie
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Opóźnienie w dostarczeniu przesyłki w 

Konwencji CMR

 Jednolite orzecznictwo wskazujące, iż na gruncie Konwencji CMR
niedopuszczalny jest zapis o karze umownej za opóźnienie w
dostarczeniu przesyłki

Art. 23 ust. 5 CMR - W razie opóźnienia dostawy, jeżeli osoba uprawniona
udowodni, że wynikła stąd dla niej szkoda, przewoźnik obowiązany jest
zapłacić odszkodowanie, które nie może przewyższyć kwoty
przewoźnego

Art. 41 ust. 1 zd. 1 CMR - Z zastrzeżeniem postanowień art. 40 jest
nieważna i pozbawiona mocy każda klauzula, która pośrednio lub
bezpośrednio naruszałaby postanowienia niniejszej Konwencji
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Opóźnienie w dostarczeniu przesyłki

 wyrok SO w Olsztynie z dnia 03.04.2012 r. sygn. V Ga 20/12

 wyrok SO w Białymstoku z dnia 22.11.2013 r. sygn. VII Ga 220/13

 wyrok SO w Szczecinie z dnia 19.03.2014 r. sygn. VIII Ga 65/14

 wyrok SO w Koszalinie z dnia 12.05.2014 r. sygn. VI Ga 37/14

 wyrok SO w Gdańsku z dnia 06.06.2013 r. sygn. XII Ga 154/13

 wyrok SR w Białymstoku z dnia 29.01.2014 r. sygn. VIII GC 1012/13
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Opóźnienie w dostarczeniu przesyłki w 

prawie przewozowym

 Kary umowne w dostarczeniu przesyłki w prawie przewozowym 

dopuszczalne

 Możliwość stosowania instytucji zmiarkowania kar umownych 

 Wyrok SR w Dzierżoniowie z dnia 05.02.2014 r. sygn. V GC 815/13

(kara umowna obniżona do 70 % wynagrodzenia)
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Opóźnienie w załadunku na gruncie 

CMR

 kara umowna za opóźnienie w załadunku dopuszczalna:

wyrok SR w Dzierżoniowie z dnia 10.02.2014 r. sygn. V GC 922/13 upr

 kara umowna za opóźnienie w załadunku niedopuszczalna:

wyrok SR w Jeleniej Górze z dnia 09.07.2014 r. sygn. V GC 107/14
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Niepodstawienie pojazdu

Kara umowna za niepodstawienie pojazdu dopuszczalna:

 wyrok SO w Szczecinie z dnia 18.06.2014 r. sygn. VIII Ga 155/14

 wyrok SO w Szczecinie z dnia 19.12.2013 r. sygn. VIII Ga 249/13

38



Anulowanie zlecenia

 Po odstąpieniu od umowy nie jest możliwe nakładanie kar umownych za

naruszenie umowy:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 21.03.2013 r. sygn. VIII Ga 390/12

 Kara umowna za anulowanie zlecenia przez drugą stronę

niedopuszczalna:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 03.02.2014 r. sygn. VIII Ga 434/13
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Podwykonawcy

 Kara umowna za korzystanie z usług podwykonawców

dopuszczalna, ale może ona podlegać zmiarkowaniu, gdy nie

powstała z tego tytułu żadna szkoda:

wyrok SR w Jeleniej Górze z 25.06.2014 r. sygn. V GC 149/14

 Kara umowna za korzystanie z usług podwykonawców

dopuszczalna, a brak naliczenia kary przy wcześniejszych

zleceniach nie stanowi wyrazu zgody zleceniodawcy na

korzystanie z usług podwykonawców:

wyrok SR w Jeleniej Górze z 28.01.2014 r. sygn. V GC 542/13
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Inne przypadki kar umownych cz. I

 Niedopuszczalna kara umowna za opóźnienie w przesłaniu dokumentów

przewozowych, jeśli przewidziano za to również wydłużenie terminu

płatności

wyrok SO w Szczecinie z dnia 13.12.2013 r. sygn. VIII Ga 346/13

 Zapis o czasie wolnym od kar za przestój na rozładunku nie wyklucza

możliwości wyładowania towaru przez przewoźnika na koszt

zleceniodawcy:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 30.06.2014 r. sygn. VIII Ga 72/14

41



Inne przypadki kar umownych cz. II

 Zastrzeżenie kary umownej w zleceniu przesłanym po zawarciu umowy na

komunikatorze nieskuteczne:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 19.04.2014 r. sygn. VIII Ga 387/13

 Dopuszczalne jest skreślenie kary umownej w zleceniu w ramach przyjęcia

oferty z zastrzeżeniami w rozumieniu art. 681 k.c.:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 29.07.2014 r. sygn. VIII Ga 117/13
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Określenie wysokości kary umowne

Kara umowna musi być bezwzględnie określona. Użycie sformułowania „do

wysokości frachtu” sprawia, że kara umowna jest nieskuteczna:

 wyrok SR w Jeleniej Górze z dnia 28.01.2014 r. sygn. V GC 542/13

 wyrok SO w Legnicy z dnia 12.05.2014 r. sygn. VI Ga 152/14

 wyrok SO w Poznaniu z dnia 12.09.2014 r. sygn. X Ga 409/13
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Odpowiedzialność 

odbiorcy wobec 
przewoźnika
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Odpowiedzialność odbiorcy wobec 

przewoźnika cz. I

Zastosowanie art. 51 ust. 1 pr. przew. w przewozach międzynarodowych

niedopuszczalne:

 wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 16.10.2014 r. sygn. VIII Ga 125/14

 wyrok SO w Gliwicach z dnia 26.09.2014 r. sygn. X Ga 182/14

 wyrok SA w Łodzi z dnia 09.07.2014 r. sygn. I Aca 98/14

 wyrok SA w Krakowie z dnia 27.11.2013 r. sygn. I Aca 1056/13

 wyrok SN z dnia 19.12.2013 r. sygn. II CSK 70/13
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Odpowiedzialność odbiorcy wobec 

przewoźnika cz. II

Bieg terminu przedawnienia roszczeń przewoźnika wobec odbiorcy

rozpoczyna się z chwilą doręczenia przesyłki:

 wyrok SR w Jeleniej Górze z dnia 16.11.2012 r. sygn. V GC 540/12

 wyrok SO we Wrocławiu z dnia 05.06.2013 r. sygn. X Ga 30/13

Bieg terminu przedawnienia roszczeń przewoźnika wobec odbiorcy

rozpoczyna się 14 dni po doręczeniu przesyłki:

 wyrok SO we Wrocławiu z dnia 21.05.2013 r. sygn. X Ga 83/13
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Jurysdykcja 

47



Jurysdykcja w CMR

 Jurysdykcja z Konwencji CMR dotyczy również spraw o zapłatę

wynagrodzenia przewoźnika:

wyrok SO w Szczecinie z dnia 17.12.2014 r. sygn. VIII Ga 355/14

 CMR określa tylko jurysdykcję a nie właściwość sądu:

postanowienie SO w Kaliszu z dnia 19.05.2015 r. sygn. II Cz 2013/15

 Umowa stron co do jurysdykcji ma charakter wyłączny:

postanowienie SO w Krakowie z dnia 05.01.2016 r. sygn. XII Gz 814/15
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Ciekawostki 
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Mocno wątpliwe rozstrzygnięcia

 Brak odpowiedzi na reklamację stanowi jej uznanie:

wyrok SO w Poznaniu z dnia 25.11.2014 r. sygn. XV Ca 1416/14

 Zagubienie przesyłki może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie

dóbr osobistych:

wyrok SR dla m.st. Warszawy z dnia 02.09.2014 r. sygn. I C 978/13
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Dziękuję za uwagę
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Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców 
Prawnych

ul. Czartoria 1/16, 61-102 Poznań

Tel. / Fax +48 61 855 22 79, + 48 61 851 85 33

E-mail: kancelaria@dzialynski.pl

www.dzialynski.pl

www.transportoweprawo.pl
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