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Artykuł omawia zagadnienie oplźnienia dostawy w międzynarodowym przewozie towarów na podstawie
Konwencji o umowie międzynarodowego ptzewozu towarów (CMR)' 

.W 
artykule zostało poruszone zagadnie-

nie ustalenia terminu przewozu zgodnie z art. 19 konwencii CMR, w tym ustalenie terminu dostawy, gdy strony
umowy przewozu nie ustaliły jei terminu w umowie. W tym zakresie w artykule znaiduiąsię rozważ,ania d,otyczące
zagadnieniawzotca staranności przewoźnika, jaki ma słuzyć ustaleniu terminu ptzewozu.Zosta|a omówiona teza
o odwołaniu się w art. 19 konwencii CMR do miernika staranności bez określenia ",,yzorca staranności. W szczegó|-
ności artyku| zawiera ocenę dopuszcza|ności stosowania wzorca maksyma|nei staranności określonego w art. !7
ust. 2 konwencii CMR w sposób generalny przy ocenie zachowania przewoźnika wykonuiącego zobowiązanie
w międzynarodowym drogowym przewozie towarów na podstawie konwencii CMR. Omówiona zosta|a potrzeba
poszukiwaniawzorca staranności przewoźnika w normach prawnych właściwego prawa krajowego.

E l.Wprowadzenie

Konwencia o umowie międzynarodowego przewozu
drogowego towarów CMRI stanowi zespół autonomicz.
nych norm prawnych w ukladzie horyzontalnym2. Normy
prawne konwencji CMR bowiem s4 adresowane wprost
do podmiotów bior4cych udział w wykonaniu zobowi4zań
powstatych w drogowym międzynarodowym przewozie
towarów3, co stanowi o charakterze horyzontalnym kon-
wencji. Jednocześnie norlny konwencji wy magajq zasadniczo
stosowania ich w separacji w odniesieniu do praw krajo-
wych. Autonomiczność norm prawnych konwenc|i CMR
stanowi -zasadę, która wynika z dyrektywy stosowania norm

J Koltwencja tr rtmowic międzynarrld()wcg() Przewozu drogowcgtl towarów (CMR)
i protokół podpisania' spoząclzrrne w Genewie 1'9.05.1,956 r. (Dl'.U, z 1962 r.
poz. f38 zc zm.) - dalei konwencja (lMR. Obecnic strcnami konwcncji jcst ponad
5() państw, w tynr wszystkic palistwa bęrJące członkarni Unii Europcjskicj. !il arty-
kule zostal uzyty skr<it nazwy konwcncji CMll., kt<iry pochodzi od nazwy konwcn-
cji w ięz.yku francuskim Convcntion Rclativc au Cotrtrat cle.I}ansport lntcrnatitlnal
cle Marchandisc par Route.

2 |,<lr. K. Vcs<lłrlwski, Utnoua międzytnrodouego przauozil drogouego to'aaróu
na poctstauie CMR, Warszawa 201.1, s. 41.

3 Zob. K. Wcstllowski' Unowa..., s. 46. Autor zwraca uwa gę nato,za na|ezy przy1ąć,
iż posta|]owienia konwencji CMll. reguluią stosunki prawnc zachot|z4cc między
rrczestlrikami trmowy lniędzynarodowego przewozu c|rogowcgo towaróq co autor
rrrzumic w tcrr sposób, ze k<lnwcncia rcgu|uje stosunki nic tylko między stronami
runtlwy (nadawcą przcsylki i pzewoźnikicm), ale także ntiędzy pzewoźnikienr
a odbiorcą przcsyłki tlraz niędzy ptzcwoź,nikarni bitlrącymi udzial w wykonaniu
Drzcwofu.

konwencyjnycha w sp<rsób maksymalnie wykorzystujący ich
potencjał, poprzez wyktadnię pojęć stanowiących elementy
norm prawnych konwencji, jednolicie i spójnie w oderwaniu
od różnych znaczeń tych samych pojęć w prawach krajowych
stron konwencji. Konwencja CMR w zakresie swojej regulacji
nie jest wystarczaj4qm aktem prawnym, którego stosowanie
wy|ącznie autonomicznie będzie wy statczająCe dla ustalenia
treści norm konwencyjnych, choć przyjmuje się, że normy
prawne konwencji CMR spełniają Ęterium dostatecznej
okreś|oności i dlatego mogą być Stosowane względem sta-
nów faktycznych w relacjach międzynarodowegcl ptzęwozu
drogoweg<.l towaróws. Autonomiczność konwencji CMR

4 7,ob. K. WesotowsĘ,Lbnowa...,s.52. Autor wskzujc na to, że krrnwcncia CMR nic
zawicra pcxitanowienia analogionego 

-<lo 
art 7 ust 2 konwencji wicdciskicj o umo-

wach nriędzynarodowcj sprzedaży towaiów (Dz.U. z 1997 r. Nr 4.5, poz. 286), naka-
zuiące'go nicuregulowmc wp(xt w ninicjw,ej konwcncji kwcstic roz.*rzygać prredc
wsirystkim wcdfug ogó|nych zasad, na których opiem się ta konwatcią a|c idm tą
jak się wydajc autorowi' pxlnsĘc aktualna takźe na gmncie k<rnwcncii CMR. 7ob.
I. Rljski,Jeńulite zasatly uykladni przepisow konuanĄi wiedeńskiei o umowacb mię-
drynmdowej ąmedaży towańw, .Kwttalnik Prawa Prywatn ego,, 199913, s. 425 -

5 Zob. M.A. Clarke, lntenutional Cnniage of Goods b Ik ad. CMR Abinglon,
Ncw York 2014, s. 75..lrcdhlg autora pny stosowaniu konwencii CMR sięga-
nic do prawa krajowcgo jcst uraadnione w cclu wypehricnia luk, przy cym brak
jasnej definicji mozc być p()strzL'gany iako luka. ,/ab. 

również, K. 
.W,esolowski,

Utnua. '., s. 41 ' 50, 5 1 . Autor ten jcst zdania, że przcpisy zawarte w konwencji
CMR sformulowane są w sposób wystarczaiąco konlplcmy i konsekwenmy, aby
stać się podstawą roatrzygnięcia o piawach i obowiązkach a<lrcsatów norm z nich
wyniĘąrych, a|c dostrzcga jednoocśnie, iż regiacja ta wymagĄ ze wzg|ęt|u
na brak przedmiotu regu|acji oraz mając na względzic odcslania do prawa krajo-
wcgo stanowiącc treści norm k<tnfcrencyjnych, stosowania prawa krajowego' Por.
R.\Xla|clak, Międrynarodotuy przeuóz drogouły towaróu, 

'Warszawa 
2006, s' 46.

I
l^

fl:I 
PMEGĘD PMwA HANDLoWEGo |istopad 20|9



t
I
I
I,

llie jest zatem Zasadą absolutną do uwzględniania przy
stosowaniu konwencji CMR w kazdym stanie faktycznym.
Oprócz odwoływani a się przez konwerrcję CMR do st<'ls<-l-
wania prawa krajowego w szczególnyc|r okolicznościach6,
zachodzi potrzeba przy stosowaniu norm konwencyinych
posiłkowcgo stosowania prawa krajowego stron konwen-
c|i7. V takiej sytuacii pojawiaj4 się kwestie wyznaczenia
granicy alltonomii norm konwencyjnych wzg|ędenr n<lrm
krajowych oraz zakresu jednolitego stosowania ńorm kon-
werrcyjrrych. Ustalenie <lochowania przez przewoźnika
terminu dostawy w wykonaniu zobowi4zania z um<lwy
przewozu w międzynarodowym przewozie drogowym
towarów wtedy, gdy strony umowy przewozu nie ustaliły
terminu przewozu w umowie, jest zagadnieniem dotyczą-
cym stosowania norm prawnych konwencji CMR przy
maksymalnym wykorzystaniu jej autononricznego poten-
cjałtr i m<lżliwie zupełrrie jcdno|itym wykładaniu iej prze-
pisów. Ustalenic wzorca staranności przewoźnika w celu
okreś|enia terminu przewozu i w konsekwencji opóŹnienia
w przewozie, poprzez ocenę potrzeby i dopuszcza|ności
positkowego stosowania praw krajowych stron konwen-
cii jako wyjqtku od zasady autonomiczności oraz wyjqtku
od zasady jednolitości konwencii, stanowi niejcdnolicie
rozstrzygane zagadnienie o dużej doniosłości w praktyce
stosowania prawa8.

I2. Termin przewozu
(dostawy)

Konwencia CMR wskazuie dwa sposoby ustalenia ter-
minu przewozu. Pierwszym z nich jest określenie terminu
ptzewozu przez strony. Drugim sposobem maiącym
zastosowanie posiłkowe wtedy, gdy strony nie ustalą
terminu przewozu, iest iego wyznaczenie przez odwola-
nie się do miernika starannego przewoźnika. wskazane
przez konwencję CMR sposoby ustalenia terminu prze-
wozu nie są unormowaniem tych terminów. Konwen-
cia CMR terminów przewozu nie normuie, a iedynie
normuiąc opóźnienie w przewozie, wskazuje sposoby
ustalania terminów w wykonaniu zobowiązania ptzez
przewoźnika w zakresie dotyczącym dostawy towarug.

\rVskazanie sposobu usta|enia terminów ptzewozLl
stanowi treść art. 19 konwencji CMR, zgodnie z którym
,,opóźnienie terminu dostawy ma miejsce wówczas, kiedy

6 Odeslania do prawa krajrlwcgo znajdują się w pzcpisach konwcncii CMl{: art' .5
ust. 1, art. 16 ust..5, art.20 ust.4, art. 29 ust. 1, art. .31 ust. 3, art. 32 ust. I i 3.

7 7,ob. K, Vcsolrlwski, Utnoua''., s. .50. Rlr. tcż R. \Valczak, Międzynarodouy...'
s. 46; M.A. Olarkc, Intenwtiotul...,s. 7 5.

l l Zob. M.A. ()|arke' Internatklnal..., s.74. Atltrlr wskrztljc, żc Są<| Ąpelacyjrry tak
jak |zba l-orrlriw poclkrcśla, iż jest pożądanc, aby s1dy r(lź-nyc|r paliscw wykladały
tliędzynarodow4 krnwcncję wedtrrg nriędzynart>c|owych, jcdlxll iryclr sposobów.
l)rzyjnrowaIra z nt|d,ytą roz,wagą wykladania stosowalria k<>nwencii pzcz Sąd
w jec|nyrn w państwic powinna być uwzględrriona przcz sądy intlych pańsw. Por.
Thc judgnlent of thc Honsc of Lords in Jarncs Buchanan, remains that of Lortl
Macnril lau in Stag l. inc v. Fbscolo, Mango & Co in rcspcct of thc Carriagc of
(}llo<|s by Sca Act |924; K. Vcsołowski, Umowa..., s. .50-.52.

9 Ktnwencja nic normujc tcrminów pŻcwoztl pulobnie jak wigkszość ustawo-
rlewstw krajowych stron konwcncji (lMl{. Zrb. K. Wcsolowski, Uttnwa..,,s.3881
M. Stec |w:'| A. Brzozowski i in., Systen Praua l,rytuahtgo,t.7, Prauo zobowĘzań
. część szczeg<ilotua, red. J. Rajski, Varsawa 2()01, s. .ló9.

towar nie został dostarczony w umówionym terminie |ub,
o ile nie umówiono terminu, jeze|i fakqczny czas trwania
przewozu) uwzględniaj4c oko|iczności, a zw|aszcza przy
przesyłkach drobnych, czas niezbędny dla skompletowania
pełnego ładunku w normalnych warunkach przekracza
czas' iaki słusznie można przyznać starannym przewoź-
nikom''. Strony umowy przewozu ustalając termin wyda-
nia przesyłki odbiorcy, czynią to zwykle przezwskazanie
dnia wydania przesyłki, najczęściej wskazując jednocześ.

nie godzinę jej wydania. W przypadku zaniechaniaprzez
strony umowy przcwozu ustalenia w treści umowy ter-
minu przewozu, jego ustalenie następuje przezpor6wna-
nie czasu przewozu) który byl potrzebny do wykonania
przewozu w okolicznościach, które wystąpiły przy jego

rea|lzacji, co do którego ustalany jest termin przewozu'
do wzorca starannego przewoź'nlka i przez zastosowanie
tego wzorca do czasu przewozu, w jakim oceniany prze-
wóz wykonałby staranny przewoźnik. Przęwóz uznaje się
za wykonany w terminie, gdy czas jego rcaliza{i nie jest
d|lzszy od czasu' w jakim wykonałby 80 staranny prze-
woźnik. Miara Staranności przewoźntka, do której odwo-
łuje się ̂ rt. 19 konwencji CMR' w zakresie dotyczącym
przew<lzów wykonywanych na podstawie umów, w któ-
rych treści nie został ustalony termin przewozu) powinna
być przyimowana jako przeciętna (na|ezyta staranność).
Należyt4 staranność przew<lźnika na|ezy ustalać zgodnie
z art.'l,9 Konwencji CMR przy uwzględnieniu typowych
oko|iczności, które występują w czasie zindywidualizowa-
neg<r, ocenianego przewozu. Opr6cz wskazanych wprost
w treści art.1'9 Konwencji CMR okoliczności dotycz4cych
czasu niezbędnego do skompletowania pełnego ładunku
przy przesyłkach drobnych, przy ocenie dochowania
przez przewoźnika tęrminu przewozu na|ezy brać pod
uwagę takie okoliczności jak: warunki pogodowe, warunki
drogowe, czas pracy kierowców, w tym obowiązkowe
przerwy, czas odpraw celnych i czas oczekiwania na ich
dokonanie. Okoliczności nadzwyczajne, których zaistnie-
nie miało wpływ na czas ptzewozu, w tym na dochowanie
terminu przewozu) nie mogą być brane pod uwagę przy
ocenie wykonania przezpruewoźnika zobowi4zania w ter-
minie, gdyz jako okoliczności niestanowiące dcsygnatu
określenia ,,w normalnych warunkach'' nie przesądzĄą
o stosowaniu normy prawnej z art. 19 konwencji CMR10.

Maj4c na wzg|ędzie zachowanie autonomiczności
konwencji CMR oraz uwzględniając jej miejsce jako aktu
prawnego w hierarchii źróde| pfawa' w związku zichzasto-
sowaniem wobec treści art. 19 konwencji CMR, normu-
jącego opóźnienie w przewozie, do terminów przewozu|1
rv międzynarodowym transporcie drogowym towarów
nie znajdują zastosowania przepisy praw.krajowych stron
konwencji. 

.\J7 
szczególności, jeżeli prawem właściwym

w danym przewozie byłoby prawo polskie, nie zna|az-
łby zastosowania art. 455 Kodeksu cywilnego1z, kt6ry
normuje terminy wykonania zobowiąza{, w fym z umów
przewozu' Należy zauwazyć, ze zgodnie z art. 455 k.c.

| 0 T, Szancikl, ()r/powiedialność kontraktoua ptzaluoź1liha przy pzeunie drogourym
pnesylek touanurycĄ l.)Vamz:wa 20'|3, s. 218 i 219.7nb. tcż K. 

.Wesolowski,

Umowa.. . ,s .389.
I I Zob. M. Stcc [w:] A. l]rzozowski i itt., Syst an..., s. 5 69.
l2 Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodcks qwilny (Dz.tJ. z 2079 r. poz. 1145 zc zm.)

- dalei k.c.
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drogowym przewozie towarów na podstawie konwencji
CMR. Następnie dopiero na wypadek ustalenia niedopusz-
czalności generalizowania maksymalnej staranności prze-
woźnika, normowanęj w art. 17 ust. 2 konwencji CMR
jako wzorca staranności przewoźnika' co do świadczenia
przez przewoźnika we wszystkich aspektach wykonania
zobowi4zania w zakresie normowanym przez konwencję
CMR, zasztaby potrzeba zastosowani a wzorca defi niowa-
nej staranności, odpowiedniej dla przewoźnlka w prue-
wozie krajowym Strony konwencji, której prawo krajowe
znajduje zastosowanie w danym przewozie na podstawie
konwencji CMR, co stanowitoby o wyj4tku względem
dyrektywy wykładni nakazującej możliwe, maksymalne
uwzg|ędnienie autonomiczności norm konwencji CMR.

Nie zasłu gu| e na akceptac| ę kwalifi ka cia wzorcamaksy-
malnej staranności, unormolilanego iako iedna z prze.
słanek egzoneracyinych, zwalniaiących przewoźnika
z odpowiedzia|ności odszkodow aw czei, j ako wzorca
staranności przew oźnika, maiącego być odnoszonym
do wszystkich aspektów świadczenia przewoźnika, taki'e
gdy zdarueniem powoduiącym szkodę iest opóźnienie
przewozu. Brak podstaw do przflęaa, że konwencia
CMRwskazuiąca w art.17 ust. 2 zachowanieprzewoź.
nika, odwotuiąc się do okoliczności, których przewoźnik
nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógl zapo.
biec, normuie miernik staranności właściwy do zastoso.
wania wobec przewoźnika co do wszystkich możliwych
zachow ań, związany ch z wykonywaniem zobowiązania,
w granicach normowanych przepisami konwencii CMR.

Zwolnicnie przewoźnika z odpowiedzialności odszko-
dowawczej w szczególności, gdy zdarzenięmpowodującym
szkodę jest opóźnienie, to sytuacja wyj4tkowa. Należy
zaawazyć, ze gdyby konwencja CMR miala normować
zachowania przewoźnika w sposób generalny, tymbardziej
przyjmując wzorzec maksymalnej staranności, to redakcja
takiej normy, w tym miejsce jej unormowania w konwen-
cji, musiałoby odzwiercie d|ać povtyzsze zatozenie, Normy
o takiej konstrukcji konwencja CMR nie zawiera. Nato-
miast w art. 17 ust. 2 konwencji CMR uregulowany został
wzorzec staranności przewoźnlka i to jedyny wzorzec
normowany w konwencji jako maksymalna staranność,
jest elementem normowania odpowiedzialności odszko-
dowawczej przewoźnika w zakresie d,otyczącym zwo|nie-
nia się, i to nadzwyczajnie wyj4tkowego' od powstałej
odpowiedzialności odszkodowawczej , mając na wzglę-
dzie spełnienie przesłanek tej odpowiedzialności zgod-
nie z art. 17 ust. 1 konwencji CMR. 

'Wzorzec 
ten zatem

dotyczy jednostkowego zagadnienia, objętego zakresem
normowania konwencji CMR. Miejsce i sposób redakcji
wzotca maksymalnej staranności ptzewoźnlka w art. 1.7
ust. 2 konwencji CMR jednoznacznie wyklucza jego gene-
ralizowanie jako wyznacznika standardu świadczeni a przęz
przewoźnika w międzynarodowym transporcie towarów
na podstawie konwencji CMR.

Nie znajduie dostatecznego uzasądnienia kwalifikowanie
staranności przewoźnika, przy ustalaniu terminu prze-
wozu i iego dochowaniu na podstawie art.19 konwencii
CMR, jako staranności w stopniu bliskim sile wyźszei,

termin przewozu mozebyćwyznaczony przez strony, może
wynikać z właściwości zobowiązania lub z ustawyl3.

Termin przewozu jest dochowany, gdy przewoźnik
w umówionym terminie wyda przesyłkę odbiorcy a|bo
co najmniej przedstawi przesyłkę do wydania w umówio-
nym miejscu dostawy. Przedstawienie przez przewoźnika
przesyłki do odbioru jest zwi4zane z obowi4zkiem awi-
zacji wydania przesylki wtedy, gdy miejscem wykonania
przesytki nie jest miejsce, w którym odbiorca prowadzi
działalność. Często mieiscem wydania przesyłck drobnych
jest magazyn prowadzony przez przewoźn1ka lub osobę
trzecią względem stron umowy przewozu|a.

El 3. opóźnienie Przewozu
(dostawy)

Zgodniez art. !9 konwencii CMR opóźnienie przewozu
ma mieisce, gdy przewóz był wykonywany ptzez prue-
woźnika d|uż'ei niz czas określony w umowie przewozu
albo dłużei niż' czas, w iakim przew óz wykonalby w non
malnych warunkach staranny przewoźnik, na wypadek
nieoznaczęnia terminu przęwozu w umowie.

Nie stanowi problemu ustalenie opóźnicnia w przewo-
zie, gdy termin przewozu wynika z umowy. Problemem jest
natomiast ustalenie wystąpienia w przewozie opóźnienia,
gdy strony w umowie przewozl nie ustaliły tego terminu.
Wątpliwości budzi ustalenie wzorca staranności przewoź-
nika jako przesłanki trstalenia terminu przewozu i dalej
oceny wystąpienia opóźnienia w przewozie. Poszukiwa-
nie definicji wzorca starannego przewoźnika w konwencji
CMR, przy wykorzystaniu jej potencjału jako autonomicz-
nego aktu prawnego względem praw krajowych stron
konwencji, wiąże się z problemem stosowania jednolitei
wykładni norm prawnych konwencji. Konwer-rcja CMR
nie definiuje staranności przewoźnlka w sposób generalny'
dotyczący sposobu wykonania przez nieg<> zobowiqzania'
W art. 17 ust. 2 normuje jedynie wzorzec maksymalnej
staranności przewoŹnika, jako jedną z przesłanek zwalnia-
jących go z odpowiedzialności odszkodowawczej, takze
maj4c na względzie szkodę powstałą w następstwie opóź-
nienia przewozu. 

.W 
zwi4zkn z powyzszym ocena op6ź-

nienia w przewozie, w sytuacji gdy w umowie nie został
okrcślony jego termin, prowadzi do konieczności ustalenia
dopuszczalności generalizowania wzorca maksyma|nej
starann<rści, określonego w art..^l'7 ust. 1 konwencii CMR
jak<l starann<rści przewoźnika, wyznaczaj4c standard jego
zachowania generalnie, przy świadczeniu w wykonaniu
zobowiqzania Z umowy przewozu w międzynarodowym

|3 
./'ob.D. 

Dąbrowski, K. wcsolowski [w:] K..!7csolowski, D. Anlbrożuk, D. Dąbrow-
ski' knnuenc ja o lmtltuie nięrlłynar<xlotuego pzetrcz,! dregoucgo kluaróu
(CMR). Konrcilt.1,z, \Varsawa 201.5, s. |97 ' AwinĄa pn'esyIki nic jcst tożsnma z jcj
wydanicnl i nie stanowi o zakończeniu świnrlczenia przcz prlcwoźnika w związku
z tcrnrinern dostawy. 7.ob. wyrok Cicrcchtshof's-Gravcnhage z 10.05.197t1 r.,
Euopeąn Tiansport Intu: 7978, s. 607.'l4 
Tak w Czachórski, A. l}rzozowski, M. Sajan, l]. Skowroirska.Rociary.1abouiqza-
nia. Znrys vykladu, rWarszawa 2009, s. .518. 

'/.ob. 
tez M. Stcc [w:] A Rzozowski

i in., Srystełl..., s' 5.57.
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iŁko zachowania opisanego w art. 17 ust. 2 konwencji
CMR, które wyklucza|oby możliwość wystąpienia zda-
rzenia powodującego szkodę, w tym opóźnieniadostawy
oraz powstania skutków tego zdarzenia, mając na wzglę.
dzie zachowanie maksymalnie starannego przewoź-
nika, mo gącego teoretycznie wykonyw ać zob ow iązania
w przewozie będącym przedmiotem oceny.

Nie wydaje się przekonująca wykładnia staranności
przewoźrrik:.r co do oceny tcrrrrinu przewozu i jego opóź-
nierria lra p<ldstawic art. 19 konwcncii CMR, która
maksymal izuj e starannoś ć przew <>Źnlka bez d ostatecznej
podstawy w treści norm konwencji CMR. Wykładrria
ktlnwencji CMR w zakresie jedno|itości nrlrm konwencji
lr i e u zasadni a przy p orządkowania wzor ca maksymal ne j
stlrratlności, wyrrikającego z Ilorl1ry o charakterze !\ryjąt-
kowyrn (art. 17 t|st. 2 konwencji CMR)' jako normLrj4ccj
jeclnq z przesłanek zwalniaj4cych z odpowicdzialności
<ldsz-k oclowawcze j, p<rwst a|ej w szczegól ności po opóźnie-
niu dostawy, jako wzorca do generalncgo klasyfikowania
s1.lclsobtr świadczenia przez przęwoźnika, w tym w zakresie
oceny Powstania opóźnicrria w przewozie. Stosowanie
art. 17 ust. 2 konwcncji CMR przy ustalaniu terminu
przewozu na podstawi e art. t9 konwencji CMR byłclby
ponadto co najmniej przedwczesne. Najpierw bowiem
nrrlezy rrstalić, czy nast4piło zdarzenie, ktćlre stanowi prze-
słankę cldpowiedzialności odszkodowawczej przcwoźnika,
n l lasrępnic po usraIeniu je j  za istn ienia or^z za istn ienia
pclzostałyclr przesłanek odpowiedzialności odszkodowaw-
czej nrożn:r r <lzw azać wyst4pienie przcsłanek zwa|niaj4.
cych z odpowiedzialrrości odszkodowawczej. Ustalenie
ternrinu przewozu i jednocześnie opóźnienia w przewo-
zie na podstawic art. 19 konwencli CMR jest ustaleniem
z'cl,arzenia, które stanowi przesłankę odpowiedzialności
oc]szkodowawczej przewoźnika.Zg<>dnie bowiem z art. 17
ust. 1 konwencii CMR przewoźnik w szczególności odpo.
wiada za opóźnie nie dostawy. Następnie, gdy zostanie
stwierdz-one wyst4pienie opóźnienia, w tym gdy będzie
ustalone, ze przewoźnik nie dochował miary staranności
tlczekiw:rncj <ld przewoźnika, nrożliwe będzie ważell ie
wystąpicnia przesłanki zwalniającej od odpowiedzialności
oclszkodowawczei, powstałej w następstwie opóźnienia
jako zacl-rowania, które pomimo maksyrna|nej staranności
rl ie nrogło doprowaclzić do uniknięcia opóź,nienia i szkody
powstałej w następstwic opóźnienia. Stosowanie miary
rl.raksynralnej staranności jako przesłanki zwa|rriającej
clcl tldpowiedzia|ności za opóźnicnic do oceny wyst4pie-
rl ia opóźnienia jest nietrafnym stosowaniem norm praw.
rryclr konwerrcji CMR, Sprzecznyln z Systematyką tego
al<tu prawnego i niczgodnym z jego treścią, micsza się
bowierrr zagadnierrie treści umowy przęwoz:u, w tym tcr-
trrirru dostawy, z odpowi edzialności4 za szko dę pclwstał4
W następstwie opóźrrienia dostawy i zwolnicnia się od tej
tldpclwiedzialności.

Jako nietrafiry na|ezy ocerrić pogl4cl' zgodnie z którym
obowiązek wykazania maksyma|nej staranności unormo-
wanej w art. 'l7 ust' 2 Konwencji CMR obciąza przewoź-
rlika wykonu;ącego przewóz na podstawie umowy' która
nie okrcś|a tcrminu przewozu' ponieważ w przeciwnym
razie jego sytuacia będzie korzystniejsza nlz przewoźnika
wykorrującego przcwóz z opóźnienienl na podstawie

ulllowy' która określa termitr przewozu1.5. Przytoczony
pogląd jest sprzcczny z treści4 art.. 19 konwerrcji CMR'
który jcdnoznacznie różnicuje ocenę wykonywania prze.
wozu co do terminu w przewozie na podstawie umowy,
której treść określa termin ptzewozu) od wykonywania
przewozu na poclstawie umowy' której treść nie określa
terminu przewozv. Stosowanie art. 19 konwencji CMR
powinno odzwierciedlać trcść przepisu, a nie jego krytyczną
ocenę' która nie odzwicrciedla treści normy prawnci16.

Norma prawna stanowiąca treść art. t9 konwencji CMR
okreś|a opóźnienie w przewozie, zarówno w zakresie
d,otyczącym umów ptzewoz!, które wskazuią termin
przewozu' iak i w zakresie dotyczącym umów przęwozu'
w których tdgo ńie ma. Określony w art. 19 konwen.
c|i CMR sposób ustalenia terminu przewozu w wyko-
naniu zobowiązania przez ptzęwoźnika na podstawie
umowy przewozu' która nie określa tego terminu,
poprzez odwołanie się do zachowania starannego prze-
woźnika w okolicznościach ocenianego przewozu, nie
daje podstawy do iednoczesnego stosowania art. t7
ust. 2 konwencii CMR w części normuiącei przesłankę
egzoneracyjn ą związaną z zachow aniem przewoźnika

iako normy prawnei służącei do ustalenia dochowania
pruez przewoźnika terminu ptzęw ozu. Czas wykonania
ptzewoz||, gdy termin przywozru nie iest określony, nie
został unormowany iako na|krótszy zmoż|iwych, który
osiągnęliby naibardzie| staranni przew oźnicy, tylko I ako
czas odpowiedni do wykonania przewoziw w normal-
nych okolicznościach w zakresie świadczenia przewoź-
nika starannego, ale nie starannego ponadprzeciętnie.

Podkreślenia wymaga' ze wzorzec maksymalnej staran-
ności przewoźnika wskazany W art. 17 rct. 2 konwencii
CMR dotyczy rylko zachowania odniesionego do zacho-
wania unicmożliwiającego wystąpien te zdarzenia powo-
dujqcego szkc ldę.  Ternr in przewozu natomiast  n ie jest
zdarzeniem, a rym bardziej nie jest zdarzeniem powodu-
j4cym szkodę. Możc nim być opóźnienie przewozu, które
powstaje w następsrwie przekroczenia terminu przewozu)
a zatcm świadczenia niezgodne z treścią zobowi4zania.

ocena terminowości wykonania przewozL| zgodnie
z art. 19 konwencii CMR zostata odniesiona do dwóch róź-
nycl-r co do treści zob<lwiqzań, tj. do zobowiązań z urnów
przewoz|l' w których treści został ustalony termilr przewozu'
<>raz do zobowi4zań z umów pr,Lewozu' w których nic został
on ustalonyl7. 

.W 
zakresie zobowiązaniaz umowy przewoz|t,

która określa termin jego wykonania, art. 19 korrwencji
CMR nie cldwołuje się do wzorca starann<rści przewoźnika

|5 IŁr. K. Vcsołowski' Unnua,,.'s.390.
|6 l)rzcdstawicielc c|oktryny zwracłją rtwagę na lrrirk wskazirrria nriary srnrlnnclści

w art. l9 konwcncji CMl( i postu|ują przyjęcic nraksymł|nej srnrannrlśei przcz
arla|ogię drl art. l 7 konwcncji ()M|l w zakrcsic przestanki egz<nrerlcyjlrcj l l iclnoź.
ności urriknięcia okcl|iczntlści i zap<lbicżcnia następsrwonl (art. 1 7 ust. 2 konwen-
cii CMR). Zob. K..Wesolowski [w:l K. Vesołowski' D. Anlbrożuk, D. Dąbrowski'
kłnuencja o tuntluie niędzyuaruxlouego ptzetuozu dro14otuego tuuaróu (CMR).
Koneiltdrz'.Warsnwa 2015' s. 289. Gdy nie umówi<lno tcrminu Pucwozu'
nrleźy zbadać przy uwzglęclnicniu art. 35.5 $ 2 k.c., stosuj4c art' 19 konwencji
()MR, cz'y w warunkach danego przcwoztt przewoź,nik byl winny lrpóźniclria.
Z<lb. 

'l. 
Szłnciłrl, Odpoluiedzialtnść..., s.21'9. Z<>|>. tó' M-A. C'|arke, lnterudtio-

nal..., s.74 - autor Zwraca ttwrgg, żc rozsądny czas nic jest dcfiItiowany w kolr.
wcncii, a augie|skic sądy stosują prawrl angic|skic'

17 Zob- K. 
'Wcsolowski, 

Utnotua..., s. 3t19, 390. Itrr. tez K. Wcsok>wski lw:l
K. Vcsobwski, D. Arnbrożuk, D' Dąbrowski, Koruuencja..., s. ftł9.
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Irl i  przy ocenie wykonarria przeL prfewoźnika zobowiązania

Z un)()wy przcwozt l  t l  te j  t rcści  oce l] . l  s tar l lnnt lści  przc-

wclźnika c<l do <lceny terminowości wykorrania zobowi4-
zania jest bezprzedn-riotowa. Natomiast w zakresie zobo-

wiązar-ria z Lll l lowy przcwozll ' która nie okrcśla tertlrintt
wyk<rnarria przewoLo, znaiduje zast()sowanie art. 19 kon-

wencji CMR w szczególrrości w zakresie odwołarria się

do wzorca starallnego przewoźr-rika, jako krytcriLtln occlly
ternrinowości przewozu. 

.Wykonarlie 
przewozL| w tcrmi-

r.rie zgodnie z art. 19 konwencji CMR stanowi o braku

- spcłll ienia przcsłanck oclp<lwieclzialrrości przcwoźlrika'
jakq jest clpóźrrienie przewozu (art. 17 ust. 1 konwencji
CMR). \W tynr starrie należy przyj4ć, ze r6zna jest sytrracja
przcwoźnika wykonująceg<> przewóz na podstawte t|mowy
z tl|<rcślonynl tcrmincm przcwozl) ocl tej, która clrlty-

czy przewohlika wykonu|ąccgtl przewóz na podstawie
unlowy' która terminu przew()Ztl rl ie określa. Przew<>źnlk
wykonujący tlnl()wę przcw()zt| z określonynl w jej treści
terlltilrenr przewozLl rrie zwolrri się od <ldpowicdzialrrości
oclszkoclclwaw czcj przcz wykaz-anic Starantlcgo przecięr-
nie wykonania przewozrr, gdy przewózbędzie wykonaI-ry
z op óźnlenienr, potrieważ m ierrrik przeciętrre j staranności
rr ie znajduje zast()Sowania Przy t lce l r ie  terminowości
wykor-r:rnia przewozu na podstawie tlmowy przewozu'
która okreśIa terInin przewozu (art. 19 korrwerrcji CMR).
Thki przewoźnlk moze zw<llnić się od tej odpowiedzial-
ności rylko wtedy, gcly udowodni wystą1.lienie przesłanki
egzorreracyjnei z art. 17 ust. 2 konwcrrcji CMR' a maj4c
na względzie ocenę zaclr<lwania przewoźnika, przesłank4
dtl wykazarria byłaby staranność nlaksynralna przcwoźrlika
jaktl wystqpicnie opóźnienia przcwozu w okolicznościaclr,
których przewoźnik nic rnógł unikn4ć i których następ-
stw()In nie mćtgł zapobiec. Vazyć bclwiem na|eiy róz-
nicę ponliędzy opóźntertierrr przewozu, które nast4piło,
od stalru niepewności w zakresie rrstlrlenia dochowania
termlnu przewozu.

Skoro konwencja CMR nie normuie wzorca staranności
przewoźnika' w zakresie wyktaczającym poza zwo|nienie
z odpowiedzialności odszkodowaw czej, nalezy stosuiąc
at, 79 konwencji CMR, przy ustalaniu terminu prze-
wozu, gdy strony umowy terminu ptzewoza nie określiły,
sięgać posiłkowo do prawa właściwego kraiu strony
konwencii CMR, jako wyjątku od zasady autonomicz-
ności konwencii CMR i uzupełniać braki normowania
w konwencji zagadnień koniecznych do jej stosowania
w danym stanie faktycznym. Stosuiąc prawo polskie
jako prawo właściwe w danym przewozie, w zakresie
ustalenia terminu przewozu' w sposób odwoliriący się
do starannego przewoźnika zgodnie z art. 19 konwen-
cji CMR, zastosowania wymaga art. 355 k.c. Staranny
przewoźnik zatem to przewoźnik ani nadzwyczainie
staranny, ani zwykle niestaranny.

\Izor,zęc starann()ści rralezytej w polskirn prawie
krajclwyrl został clkreślolry w art. 35.5 k.c. Przy ocenie
tert-nilrowości wykonnnia przewoz|.l w rca|izacji zobo-
wiązarri:r Z ulrlowy przewozu' której treść nie ustala ter-
nrinu przewoztl, oceniaji1c doc|.rowanie miary przeciętncj
staratrntlści pr,zez przewoźrrika, na|ezy stclsować art. 355

$ 2 k.c., zgcldnic z któryrn nalezytą staranność clłuznika

w zakresie prowadzoIle j pr'zez niego działalności gospodar-

czcj określa się przy uwzględnieniu zawodowcgo charaktcru
tej działa|rrtlści. tJwzg|ędnienie zawodowego clrarakteru
działalności przy określerliu należytej staranności wyma.
ganej ocl przewoźr-rika jako dłużnika w stosunku zobo-
wiqzanirlwym powstalym w następstwie zawarcia um()wy
przewozu Stanowi clyrekrywę budowarria wzorca na|ezytej

staranności w oparciu o wyzsze od powszecl-rnyclr wyma.
gania oclptlwiednic dla przcdsiębiorcówl8. Podkreślenia

wynraga' ze kazdy przew ohllkjest przedsiębiorcq. ponieweż
tlm()wa przewozu jcst umow4 jcdnostrollnie kwalifikowani1
podmi<lttlwo w ten sposób, ze moż'e 1ązawrz'cć tylko prze_

w<rŹnil<, tj. podrniot prowaclz4cy działalność g<'lspodarczą
w zakresie praewozll) zobowi4zuj4c się do świadczerria cha-
rakterystyczncgo (rrrt. 77 4 k.c.)te .

,,::{#,.
The author is a practising advocate running his own

law firm in Katowice and a doctoral student
at the Department of Economic Lavł, Faculty of Law

and Administration, Jagiellonian Univcrsity in Krakow.

Delay in Deliuery in International Carriage
of Gods by.Road Pursua.nt to the CMR Conuention

Kąnuords: delay in deliuery, international cańage of goods
by road, CMRConuention

This article disctrses the isrue of delay in deliuery in inter-
national carriage of grnds by rcad pursant to the Conuen-
tion on tbe Contract for the Interuational C-aniage of Goods
by kwd (CMR). Tłle article touches upon the ąuestbn of
determining tbe dtłratbn of carriage purgrant to Article 19
of tbe CMRConuention, including daerntining the time limit
for deliuery tuhen tbe parties to the antract of caniage failed
to detetmfue the time limit iłt tbe contract. In this respect,
the artble Wsents son e refleaions conceruingthe standard
of diligent cnriu to be u.ęd to daqrnine tbe &łration of car.
riage.Thue is a discttssion of the statement tbat Article 19 of
the ChtlRConuantion refets to a measure of diligmce tubile

failing to daermhe the sun dard of diligence. In partbulat; tłle
article contains an assessment of tbe permissib;tlty ,f ,ppbr"S
tbe standmdof maximum diligence ęecif'edinArticle 17(2)
of the CMRConuention in a general trumnet wbett a.sess-
ing the bebauiour of the carrier discharging an obligation in
intmwtional cmriage of gods by rcwd on the basis of of the
CMR Conuention. The autbor dbcusses the need to seek for
a standard. of diligence in the legal norrns of the applicable
damestic lau.

l ll 
.W 

zakrcsic sttls<lwania art. .}5.5 $ 2 k.c. zostały zglosz,onc trzy pog|ądy <>brazu14ce

r<iżnc rozunlicrl ic sposolru ustirlania i trcści rnierlrika staratlności. wcdłrIg 1cc|lregcl
z niclr <;ccna staraIrnlrści przcdsiębit>rcliw 1lowinna uwzglęcll l i:rć r{<ldatkow<l kry.

tcrittIn zawcltlowc o charaktcrzc staranntrści ogtilncj wynlagancj t|la strul sto

sttlrktt tIaIlcgtl rrldzaju. Wecllug iIrnegtl pog|ąr|u zirwrltlrlwy chirraktcr rlzial:rlnllścl

stan<lwi tl konicczntlści sfostrwania nlicrnika starallności rózncgo, o<lcrwlneg<l
od ogó|nie wyrnagancj sraratrn<rści, odpowic<lnicgo clo świłdczenia profcsjlnali-
sry.' l izcci pt>glącl wskaztljc na ttwzglę<ltrictric wyższyclr wynragań t>dpowiedll ich
do zawtlcltrwcgo charaktcru dzialalności clhlżnika przy budowie l l icrnika ogólnic

wynragmej stnranności w stosunkach gospodarczyc|r jako wzorca na|cżytej sta.

rarrności. Zob. T. Wiśnicwski [w;I C]. l]icniek i in-, Konentarz do kodclsu cytuil-
nego. kięga tnecia. 7nboluiqznnia, tl l, warszawa 2() t l ' s. 35.

19 ' l .  V iśrr iewsk i  |w: l  ( i -  B i cn ick  i in . ,Konteutan. . . ,  s .3 .}_ .} .5 .7 ,ob .  t czT .  Sza l rc i | t> '

Oclp<nuiedzii lność..., s. 219; M. Stcc [w:I A. l]rzozowski i i l l ., Systełl..., s. 5'l I
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CENY TRANSFEROWE
Wybrme agadnienie

f PnĆJmfri hnr Rudosłicgo

Autorzy omawiajq ceny transferowe r i ie  tytko z punktu widzenia ekonomicznego,

lecz także prawno.podatkowego

W książce przedstawiono m.in.:

metody korekt cen transferowych dokonywanych przez administrację podatkowq

ocenę sposobu atokacj i  dochodów w grupach kapi tatowych w oparc iu
o wartośĆ dodanq w ramach tańcucha dostaw

podziat zysków oczekiwanych i zysków rzeczywiŚcie osiqgniętych

Wycenę i  dokumentowanie ustug o n isk ie j  wartości  dodanej

metody weryllkacji cen transferowych przez organy podatkowe

metody usta[ania cen transferowych w sprawach dotyćzqcych niedozwolonej
pomocy państwa-

Zamów w księgarni internetowej Profinfo.pl lub telefonicznie22 535 80 72
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