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„Ruch pojazdu” jako przes³anka
odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela OC
posiadacza ci¹gnika rolniczego
lub pojazdu wolnobie¿nego
– znaczenie orzeczenia TS C 514/16
Rodrigues de Andrade
Artyku³ stanowi próbê odpowiedzi na pytanie o znaczenie orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci
dotycz¹cego interpretacji pojêcia „ruchu pojazdu” w odniesieniu do pojazdów pe³ni¹cych dwie
funkcje: œrodka komunikacji i narzêdzia pracy. Z uwagi na przyjêt¹ w polskim prawie klasyfikacjê
pojazdów mechanicznych bêd¹ to pojazdy wolnobie¿ne i ci¹gniki rolnicze. Interpretacja pojêcia
„ruchu pojazdu” ma kluczowe znaczenie dla ustalenia istnienia i zakresu odpowiedzialnoœci ubezpieczycieli odpowiedzialnoœci cywilnej, jako ¿e stanowi on przes³ankê odpowiedzialnoœci sprawczej. Uwzglêdniaj¹c zasadê akcesoryjnoœci odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela poddano analizie
wp³yw interpretacji pojêcia „ruchu pojazdu” na zakres ochrony ubezpieczeniowej, wynikaj¹cej
z obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.
S³owa kluczowe: ruch pojazdu, obowi¹zkowe ubezpieczenie komunikacyjne, pojazd wolnobie¿ny, ci¹gnik rolniczy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ubezpieczenie OC dzia³alnoœci gospodarczej, ubezpieczenie OC rolnika.

1. Pojêcie pojazdu mechanicznego
W myœl przepisów ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1 pojazdem mechanicznym, którego posiadanie stanowi przes³ankê obowi¹zku nabycia ochrony ubezpieczeniowej
jest, obok pojazdu samochodowego, motoroweru i przyczepy, ci¹gnik rolniczy i pojazd wolnobie¿ny. Definiuj¹c pojazd mechaniczny, ustawodawca
2
odwo³uje siê do pojêæ przyjêtych w Prawie o ruchu drogowym (art. 2 ust. 1
pkt 10 u.o.u.o.). Definicje przyjête w prawie polskim s¹ zgodne z definicj¹
pojazdu w ubezpieczeniowym prawie unijnym. Zgodnie z art. 1 pkt 1 skonsolidowanej dyrektywy komunikacyjnej: „«pojazd» oznacza ka¿dy pojazd silnikowy przeznaczony do podró¿owania l¹dem oraz napêdzany si³¹ mecha1
2
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Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 473; dalej: u.o.u.o.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260, z póŸn. zm.).
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niczn¹, który nie porusza siê po szynach, oraz ka¿d¹ przyczepê zespolon¹
3
lub nie” .
Ci¹gnik rolniczy, podobnie jak pojazd samochodowy, jest pojazdem silnikowym (czyli wyposa¿onym w silnik). Od pojazdu samochodowego odró¿nia
go cel u¿ywania. Ustawodawca definiuj¹c ci¹gnik rolniczy odniós³ siê do konstrukcji decyduj¹cej o powi¹zaniu pojazdu z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹, leœn¹ lub
ogrodnicz¹, wprowadzaj¹c jednoczeœnie ograniczenie odnosz¹ce siê do potencjalnej prêdkoœci. Ci¹gnikiem jest pojazd osi¹gaj¹cy prêdkoœæ wiêksz¹ ni¿ 6
km/h. Jest pojazdem mechanicznym przeznaczonym do ci¹gniêcia pojazdów
bez w³asnego napêdu, czyli przyczep, naczep, maszyn rolniczych czy budowlanych.
Ci¹gniki s¹ napêdzane niemal wy³¹cznie silnikami spalinowymi, s¹ wiêc poruszane za pomoc¹ si³ przyrody w rozumieniu art. 436 k.c. Ów kluczowy dla
ustalenia zasady odpowiedzialnoœci sprawcy (i w konsekwencji ubezpieczyciela) przepis pos³uguje siê pojêciem mechanicznego œrodka komunikacji, przez
który rozumieæ nale¿y œrodek lokomocji s³u¿¹cy do utrzymywania ³¹cznoœci
miêdzy ró¿nymi miejscami, w tym przewo¿enie ludzi i ³adunków.
Pojazdem silnikowym jest równie¿ pojazd wolnobie¿ny, który ró¿ni od pojazdu samochodowego prêdkoœæ, któr¹ mo¿e rozwijaæ. Do kategorii pojazdów wolnobie¿nych zaliczyæ mo¿na: samobie¿ne silnikowe koparki, ³adowarki, walce,
kosiarki, kombajny, wózki golfowe, wózki transportowe, wózki wid³owe czy maszyny leœne (np. harwestery). Je¿eli konstrukcja pojazdu umo¿liwia jazdê
z prêdkoœci¹ nieprzekraczaj¹c¹ 25 km/h uznawany jest on za pojazd wolnobie¿ny, o ile nie jest u¿ywany do prac rolnych, leœnych, ogrodniczych, co klasyfikuje
go jako ci¹gnik rolniczy. Wynika z tego, ¿e dla celów ubezpieczeniowych pojazd
silnikowy wykorzystywany w rolnictwie lub ogrodnictwie, który nie osi¹ga prêdkoœci wy¿szej ni¿ 6 km/h, uznawany bêdzie za pojazd wolnobie¿ny. Dla celów
ubezpieczeniowych nie bêdzie on jednak, co do zasady, uznawany za pojazd
mechaniczny. W ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych ustawodawca wy³¹czy³ z zakresu tego pojêcia „pojazdy wolnobie¿ne bêd¹ce w posiadaniu rolników posiadaj¹cych gospodarstwo rolne i u¿ytkowane w zwi¹zku z posiadaniem tego gospodarstwa.” (art. 2 ust. 1 pkt 10).
2. Obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia ci¹gnika rolniczego
i pojazdu wolnobie¿nego
Co do zasady, ochrona ubezpieczeniowa odpowiadaæ powinna okresowi zarejestrowania pojazdów mechanicznych. Zawarcie umowy obowi¹zkowego
ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego powinno nast¹piæ najpóŸniej w dniu rejestracji pojazdu podlegaj¹cego rejestracji. Pojazdy wolnobie¿ne nie podlegaj¹ rejestracji, st¹d koniecznoœæ wprowadzenia innej przes³anki
3

Dyrektywa 2009/103/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 wrzeœnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowi¹zku ubezpieczania od takiej odpowiedzialnoœci
(wersja ujednolicona), Dz. Urz. UE L 263/11 z 7.10.2009.
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powstania obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia. Jest ni¹ wprowadzenie
takiego pojazdu do ruchu. Odpowiedzialnoœæ za szkody spowodowane ruchem
pojazdu wprowadzonego do ruchu musi byæ objêta ochron¹, st¹d obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia najpóŸniej w dniu poprzedzaj¹cym to zdarzenie.
Jednoczeœnie wprowadzenie pojazdu mechanicznego do ruchu stanowi ostateczny termin zawarcia umowy ubezpieczenia w ka¿dym przypadku. Ustawa nie
precyzuje, ¿e chodzi o wprowadzenie do ruchu na drodze publicznej (czy te¿
prywatnej). Wi¹¿e siê to z objêciem obowi¹zkiem ubezpieczenia równie¿ posiadaczy pojazdów nieporuszaj¹cych siê po drogach publicznych i/lub prywatnych,
np. posiadaczy wózków wid³owych. Wynika z tego, ¿e interpretacja pojêcia „ruchu pojazdu” jest kluczowa dla ustalenia istnienia i ewentualnego terminu powstania obowi¹zku ubezpieczenia OC pojazdu wolnobie¿nego.
Ci¹gnik rolniczy, podobnie jak pojazd samochodowy, podlega rejestracji,
st¹d ustalenie istnienia i terminu zawarcia umowy ubezpieczenia budzi mniejsze kontrowersje. Co do zasady posiadanie ci¹gnika rolniczego rodzi obowi¹zek
zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Interpretacja pojêcia
„ruchu pojazdu” jest istotna dla ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Je¿eli do wypadku z udzia³em ci¹gnika rolniczego dosz³o w zwi¹zku
z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego zaanga¿owana mo¿e byæ odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela OC rolnika4.
3. „Ruch pojazdu” jako przes³anka odpowiedzialnoœci posiadacza
pojazdu
Kluczowym pojêciem dla okreœlenia granic wypadku drogowego, stanowi¹cego przyczynê szkody, jest pojêcie ruchu mechanicznego œrodka komunikacji.
Zgodnie z dominuj¹cym w doktrynie pogl¹dem o ruchu pojazdu nie przes¹dza
fakt poruszania siê w znaczeniu fizycznym. Mechaniczne rozumienie ruchu odrzuca równie¿ judykatura5. Przyjmuje siê, ¿e pojazd mechaniczny zawsze jest
w ruchu, gdy zmienia swoje po³o¿enie wzglêdem innych cia³ dziêki pracy w³asnego silnika lub pomimo wy³¹czonego silnika – na skutek uprzedniego dzia³ania si³
motorycznych lub si³y bezw³adnoœci (po drodze o stromym spadku). Uznaje siê
ponadto, ¿e zawsze jest w ruchu pojazd z w³¹czonym silnikiem, nawet gdy stoi
w miejscu. O ruchu œwiadczy napêd i/lub praca silnika6. Nie jest natomiast w ruchu samochód z wy³¹czonym silnikiem ci¹gniêty przez ludzi, zwierzêta lub inny
pojazd (pojazd holuj¹cy). W ostatniej z wymienionych sytuacji w ruchu jest jedynie pojazd holuj¹cy i jego posiadacz odpowiada za szkody spowodowane przez
ca³y „zestaw holowniczy”, czyli równie¿ przez pojazd holowany.
4

5
6
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Szerzej zob. J. Nawraca³a, „Komentarz do Ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”, w: „ Prawo ubezpieczeñ gospodarczych. Komentarz, t. I, Komentarz do przepisów
prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeñ”, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 874 i n.
Zob. np. orzeczenie SN z 4 marca 1958 r., I CR 154/56 (OSNCK 1960/1, poz. 8).
Szerzej zob. D. Maœniak, „Komentarz do Ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
w: „Prawo ubezpieczeñ gospodarczych. Komentarz…, s. 810 i n., jak równie¿ A. W¹siewicz,
„Ubezpieczenia komunikacyjne”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Toruñ 2001 s. 55.
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Istotne jest okreœlenie granicznych momentów pozostawania pojazdu w ruchu. Bezsporne jest, ¿e moment uruchomienia silnika stanowi moment rozpoczêcia ruchu pojazdu mechanicznego. Nie ma znaczenia cel uruchomienia silnika. Wiêkszy problem stanowi ustalenie, kiedy ruch usta³. Bez w¹tpienia pojazd tak d³ugo jest w ruchu, jak d³ugo chodzi silnik b¹dŸ pojazd siê porusza (np.
si³¹ bezw³adnoœci). Nie oznacza to jednak, ¿e ka¿de zatrzymanie pojazdu i unieruchomienie silnika skutkuje ustaniem ruchu pojazdu. Doktryna i orzecznictwo s¹ zgodne, ¿e wy³¹cza pojazd z ruchu postój maj¹cy trwa³y charakter,
o czym œwiadczyæ mo¿e miejsce, w którym zatrzyma³ siê kieruj¹cy (np. parking
7
strze¿ony obok hotelu) . St¹d odró¿nienie pojêcia zatrzymania, przez które rozumie siê chwilowe unieruchomienie pojazdu i silnika bez opuszczenia pojazdu przez kieruj¹cego i ewentualnych pasa¿erów8, od pojêcia postoju (zaparkowania o charakterze trwa³ym). Unieruchomienie pojazdu na trasie wskutek
awarii nie wy³¹cza pojazdu z ruchu. Uznaje siê zatem, ¿e mieszcz¹ siê w granicach ruchu wszystkie czynnoœci ³¹cz¹ce siê z dzia³aniem pojazdu, nawet gdy
stoi on w miejscu z unieruchomionym silnikiem, np. otwieranie drzwi pojazdu
przy wsiadaniu lub wysiadaniu. WyraŸne objêcie tego rodzaju szkód zakresem
ochrony ubezpieczeniowej jedynie potwierdza powy¿sz¹ tezê.
Inaczej rzecz siê ma z odpowiedzialnoœci¹ za szkody powsta³e przy za³adowywaniu lub roz³adowywaniu samochodu ciê¿arowego. Takie dzia³ania pozostaj¹ poza granicami pojêcia ruchu mechanicznego œrodka komunikacji, stanowi¹cego przes³ankê odpowiedzialnoœci opartej na art. 436 k.c. Oznacza to,
¿e za szkodê podczas za³adunku (czy roz³adunku) towarów do unieruchomionego pojazdu posiadacz (lub kieruj¹cy) odpowiada jedynie w przypadku zawinionego dzia³ania po jego stronie (na ogólnych zasadach – zasadzie winy).
Szkody te objête s¹ jednak¿e ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia OC, o ile szkoda powsta³a bezpoœrednio przy za³adunku
(lub roz³adunku). Dla celów tego ubezpieczenia prawodawca rozszerzy³ granice pojêcia ruchu pojazdu mechanicznego zgodnie z treœci¹ art. 34 u.o.u.o.
stanowi¹c, ¿e „z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
przys³uguje odszkodowanie, je¿eli posiadacz lub kieruj¹cy pojazdem mechanicznym s¹ obowi¹zani do odszkodowania za wyrz¹dzon¹ w zwi¹zku z ruchem tego pojazdu szkodê, bêd¹c¹ nastêpstwem œmierci, uszkodzenia cia³a,
rozstroju zdrowia b¹dŸ te¿ utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia”. Odnosz¹c siê do zakresu pojêcia „ruch pojazdu” zastrzeg³, ¿e za ruch uwa¿a siê
równie¿ szkodê powsta³¹ podczas i w zwi¹zku z: „1) wsiadaniem do pojazdu
mechanicznego lub wysiadaniem z niego; 2) bezpoœrednim za³adowywaniem
lub roz³adowywaniem pojazdu mechanicznego; 3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego”.
7

8

Zob. np. G. Bieniek, w: G. Bieniek, „Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. 1”, LexisNexis, Warszawa 1996, s. 318.
Istniej¹ jednak sytuacje, w których pozostanie kieruj¹cego (i pasa¿erów) w samochodzie nale¿y traktowaæ jako trwa³y postój, pozostaj¹cy poza ruchem pojazdu (np. w odniesieniu do samochodów przystosowanych do nocowania w nich); por. szerzej na ten temat A. W¹siewicz,
„Ubezpieczenia komunikacyjne...”, s. 57.
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Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikaj¹cej z tego ubezpieczenia obejmuje równie¿ wszystkie szkody powsta³e podczas zatrzymania, postoju lub gara¿owania, równie¿ te, które pozostaj¹ poza granicami wytyczonymi na podstawie wyk³adni art. 436 k.c. W zale¿noœci od charakteru przerw w czasie jazdy odpowiedzialnoœæ cywilna stanowi¹ca przedmiot ubezpieczenia bêdzie oparta na
zasadzie ryzyka (zatrzymanie siê pojazdu) lub na zasadzie winy (postój, gara¿owanie).
4. Pojêcie „ruchu pojazdu” w orzecznictwie unijnym
Moc prawna orzeczeñ Trybuna³u Sprawiedliwoœci stanowi przedmiot rozwa¿añ doktryny i orzecznictwa. Dyskusje dotycz¹ w szczególnoœci tzw. orzeczeñ wstêpnych, jakie Trybuna³ wydaje w odpowiedzi na pytania prejudycjalne
kierowane do niego przez s¹dy krajowe. S¹d krajowy mo¿e siê zwróciæ o wyjaœnienie, jak nale¿y interpretowaæ poszczególne postanowienia prawa unijnego
9
(zarówno pierwotnego, jak i wtórnego) . Przedmiotem sporów pozostaje odpowiedŸ na pytanie: czy orzeczenia wstêpne winny byæ wi¹¿¹ce przy rozstrzyganiu
innych spraw, w jakich ju¿ siê tocz¹ b¹dŸ dopiero bêd¹ siê toczyæ postêpowania
przed s¹dami krajowymi i czy zwi¹zanie to ma dotyczyæ tylko sêdziów (innych
organów stosuj¹cych prawo) tego pañstwa cz³onkowskiego, którego s¹d wyst¹pi³ z proœb¹ o wydanie orzeczenia wstêpnego, czy te¿ tak¿e sêdziów (innych
organów stosuj¹cych prawo) z pozosta³ych pañstw cz³onkowskich. Za przewa¿aj¹cy uznaæ nale¿y pogl¹d opowiadaj¹cy siê za przyznaniem wszystkim
orzeczeniom wstêpnym przymiotu bycia, w sposób powszechny,
10
prawnie wi¹¿¹cymi . Takie stanowisko zajmuje równie¿ sam Trybuna³ Spra11
wiedliwoœci . Wydanie przez s¹d krajowy orzeczenia niezgodnego z dokonan¹
wyk³adni¹ skutkuje jego wadliwoœci¹. Mo¿e to w skrajnym przypadku prowadziæ
9

10

11
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Odnoœnie do instytucji pytañ prejudycjalnych oraz wydawanych w odpowiedzi na nie orzeczeñ
wstêpnych zob. art. 256 ust. 3 i art. 267 TFUE; art. 23 i 23a Statutu TSUE; art. 93–118 Regulaminu postêpowania przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci; Zalecenia dla s¹dów krajowych, dotycz¹ce sk³adania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (Dz. Urz. UE C 338
z 6.11.2012) oraz opracowania doktryny: P. Justyñska, „Rola Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w procesie interpretacji prawa wspólnotowego i prawa krajowego pañstw cz³onkowskich”, w: „Wyk³adnia prawa i inne problemy filozofii prawa”, L. Morawski (red.), Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruñ 2005, s. 89–94; P. D¹browska-K³osiñska, „Skutki wyroków prejudycjalnych Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w postêpowaniu przed s¹dami krajowymi w
œwietle orzecznictwa Trybuna³u i prawa Unii Europejskiej”, w: „Zapewnienie efektywnoœci
orzeczeñ s¹dów miêdzynarodowych w polskim porz¹dku prawnym”, A. Wróbel (red.), Wolters
Kluwer, Warszawa 2011, s. 391–418; A. Grzelak, „Sytuacja polskich s¹dów w odniesieniu do pytania prejudycjalnego w dziedzinie wspó³pracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, w: „Zapewnienie efektywnoœci orzeczeñ s¹dów miêdzynarodowych w polskim porz¹dku prawnym”,
A. Wróbel (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 419–436.
A. Kalisz, „Wyk³adnia i stosowanie prawa wspólnotowego”,Wolters Kluwer, Warszawa 2007,
s. 118–119; K. Scheuring, „Precedens w orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej”, Warszawa 2010, s. 98–99, 102–103, 211–235; P. Justyñska, „Rola Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci…”, s. 86–99.
Zob. zw³aszcza pkt. 12–13 i 15–17 Zaleceñ dla s¹dów krajowych, dotycz¹cych sk³adania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Por. te¿ wyroki TS w sprawach Criminal
proceedings v. Kenny Roland Lyckeskog (C-99/00); Kühne & Heitz NV v. Produktschap voor
Pluimvee en Eieren (C-453/00); Gerhard Köbler v. Republik Österreich (C-224/01); Gaston
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do odpowiedzialnoœci odszkodowawczej pañstwa cz³onkowskiego. Implementacja dyrektywy do prawa krajowego oznacza obowi¹zek wyk³adni ustawy
w sposób zgodny z dyrektyw¹, a je¿eli dyrektywa by³a poddana interpretacji
Trybuna³u Sprawiedliwoœci – zgodny z t¹ interpretacj¹.
Pojêcie ruchu pojazdu jako terminu wprost wynikaj¹cego z dyrektywy komunikacyjnej stanowi przedmiot harmonizacji regulacji w Unii Europejskiej
i swoboda jego interpretacji w pañstwach cz³onkowskich jest znacznie ograniczona. Nie mo¿e byæ ono pozostawione ocenie ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego, lecz stanowi autonomiczne pojêcie prawa Unii, które nale¿y interpretowaæ z uwzglêdnieniem w szczególnoœci jego kontekstu oraz celów przepisów, których czêœæ stanowi. W myœl art. 3 ust.1 skonsolidowanej dyrektywy
komunikacyjnej „ka¿de pañstwo cz³onkowskie podejmuje wszelkie stosowne
œrodki w celu zapewnienia objêcia ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej odnosz¹cej siê do ruchu pojazdów normalnie przebywaj¹cych na jego terytorium”.
W swoim orzecznictwie Trybuna³ Sprawiedliwoœci przes¹dzi³, ¿e pojêcie
„ruchu pojazdów” nie jest ograniczone do kontekstu ruchu drogowego, to znaczy ruchu na drodze publicznej, ale obejmuje ka¿de u¿ytkowanie pojazdu, które jest zgodne z normaln¹ funkcj¹ tego pojazdu. Zakres pojêcia „ruchu pojazdów” nie zale¿y od cech fizycznych czy rzeŸby terenu, na którym pojazd mechaniczny jest u¿ywany. Fakt, ¿e pojazd uczestnicz¹cy w wypadku by³ nieruchomy
w chwili, w której wypadek nast¹pi³, nie wyklucza sam w sobie, ¿e u¿ywanie
tego pojazdu w takiej chwili mo¿e byæ zwi¹zane z jego funkcj¹ jako œrodka transportu i w rezultacie byæ objête zakresem pojêcia „ruchu pojazdów”. Kwestia,
czy silnik tego pojazdu w chwili wypadku by³, czy te¿ nie by³ w³¹czony nie jest
rozstrzygaj¹ca w tym zakresie. Pojêcie „ruch pojazdu” obejmuje ka¿de wykorzystanie pojazdu w charakterze œrodka transportu.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej odniós³ siê do pojêcia ruchu
pojazdu w wyroku w sprawie Vnuk12, wydanym w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne s¹du s³oweñskiego maj¹cego w¹tpliwoœci, czy pojêcie ruchu pojazdu
w rozumieniu dyrektywy komunikacyjnej obejmuje manewr ci¹gnika w podwórzu gospodarstwa rolnego w celu wprowadzenia z³¹czonej z nim przyczepy do
pomieszczenia gospodarczego, w trakcie którego dosz³o do potr¹cenia osoby
znajduj¹cej siê poza tym pojazdem. Trybuna³ stwierdzi³ w odpowiedzi, ¿e odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia OC odnosi siê do ka¿dego u¿ytkowania pojazdu, które jest zgodne z jego normaln¹
funkcj¹. Wyrazi³ zapatrywanie, ¿e tak w³aœnie by³o w przypadku manewru
ci¹gnika rolniczego i z³¹czonej z nim przyczepy. Podkreœli³, ¿e wprawdzie czêœæ
wersji jêzykowych dyrektyw komunikacyjnych pos³uguje siê pojêciem „ruch
pojazdu”, wiêkszoœæ jednak mówi o jego „u¿ytkowaniu”.

12

Schul Douane-expediteur BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(C-461/03); Intermodal Transports BV v. Staatssecretaris van Financiën (C-495/03); Traghetti del Mediterraneo SpA v. Republica Italiana (173/03).
Wyrok TS z 4 wrzeœnia 2014 r., C-162/13, Damijan Vnuk v. Zavarovalnica Triglav d.d.,
EU:C:2014:2146.
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„Ruch pojazdu” nale¿y rozumieæ w œwietle celów realizowanych przez dyrektywy, którymi s¹ liberalizacja zasad przep³ywu osób i towarów, jak równie¿
ochrona ofiar wypadków spowodowanych przez pojazdy mechaniczne, gwarantuj¹ca ofiarom podobne traktowanie bez wzglêdu na to, w którym z pañstw
nast¹pi³ wypadek. Zdaniem Trybuna³u nie mo¿na uznaæ, ¿e prawodawca unijny zamierza³ wy³¹czyæ spod ochrony osoby poszkodowane w wyniku wypadków
spowodowanych przez pojazdy u¿ytkowane poza kontekstem ruchu drogowego.
Tym samym, dokonuj¹cy manewru na podwórzu pojazd pe³ni funkcjê œrodka
transportu pomimo niew³¹czenia do ruchu drogowego.
Ju¿ w powo³anym orzeczeniu w sprawie Vnuk Trybuna³ Sprawiedliwoœci
definiuj¹c ruch pojazdu odniós³ siê do sposobu u¿ytkowania pojazdu odpowiadaj¹cego normalnie spe³nianej przez pojazd funkcji. Rozwin¹³ tê tezê w sprawie Rodrigues de Andrade13. Stan faktyczny sprawy dotyczy³ wypadku ci¹gnika rolniczego, który przygniót³ Mariê Alves. W chwili wypadku ci¹gnik by³
w³¹czony w celu uruchomienia pompy rozpryskuj¹cej herbicydy. Ciê¿ar traktora, drgania silnika oraz deszcz doprowadzi³y do obsuniêcia siê ziemi i zsuniêcia siê ci¹gnika. M¹¿ zmar³ej domaga³ siê z tego tytu³u zadoœæuczynienia.
W orzeczeniu zapad³ym w omawianej sprawie Trybuna³ Sprawiedliwoœci
stan¹³ na stanowisku, ¿e powo³any art. 3 ust. 1 dyrektywy komunikacyjnej nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e nie jest objêta zakresem pojêcia „ruchu
pojazdów” sytuacja, w której ci¹gnik rolniczy uczestniczy³ w wypadku, je¿eli
w chwili wyst¹pienia wypadku g³ówna funkcja tego ci¹gnika nie polega³a na
wykorzystaniu go w charakterze œrodka transportu, ale na generowaniu si³y
napêdowej koniecznej do utrzymania w ruchu pompy opryskiwacza herbicydowego stanowi¹cej narzêdzie pracy. Ruch pojazdu odniesiony zosta³ nie
do konstrukcji pojazdu, ale do funkcji spe³nianej przez pojazd
w chwili wypadku.
Taka interpretacja ma szczególne znaczenie w przypadku pojazdów, które
stanowi¹ jednoczeœnie œrodek transportu i narzêdzie pracy. Zdaniem Trybuna³u o przes³ance „ruchu pojazdu” warunkuj¹cej odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego mo¿na mówiæ jedynie wtedy, gdy pojazd w chwili wypadku pe³ni³ funkcjê œrodka
transportu, a nie narzêdzia pracy. Nie jest istotne, czy pojazd utrzymywany
by³ w ruchu za pomoc¹ silnika, je¿eli ów napêd wykorzystywany by³ do pracy
maszyny, np. pompy opryskiwacza. W takiej sytuacji mamy wprawdzie do czynienia z ruchem, ale nie bêdzie to ruch pojazdu, stanowi¹cego œrodek transportu, który warunkuje odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu.
Nale¿y ustaliæ, czy w chwili wypadku, w którym taki pojazd uczestniczy³, by³
on u¿ywany g³ównie jako œrodek transportu. Takie u¿ycie objête jest zakresem
pojêcia „ruchu pojazdów” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy. Nie jest objêta
13
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Wyrok TS z 28 listopada 2017 r., C 514/16, Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade
i Fausto da Silva Rodrigues de Andrade v. José Manuel Proença Salvador i in., EU
C:2017:908.
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zakresem pojêcia „ruchu pojazdów” sytuacja, w której ci¹gnik rolniczy uczestniczy³ w wypadku, je¿eli w chwili wyst¹pienia wypadku g³ówna funkcja tego
ci¹gnika nie polega³a na wykorzystaniu go w charakterze œrodka transportu, ale
na generowaniu, jako narzêdzie pracy, si³y napêdowej koniecznej do utrzymania w ruchu pompy opryskiwacza herbicydowego. U¿ycie pompy, w któr¹ pojazd zosta³ wyposa¿ony w celu rozpryskiwania herbicydu na winoroœl rosn¹c¹
w gospodarstwie rolnym zwi¹zana jest zasadniczo z funkcj¹ ci¹gnika jako narzêdzia pracy, a nie œrodka transportu. Orzeczenie ma równie¿ znaczenie dla
wypadków z udzia³em innych pojazdów, które oprócz pe³nienia funkcji œrodka
transportu mog¹ byæ u¿ywane w okreœlonych okolicznoœciach jako narzêdzie
pracy, takich jak koparki, samobie¿ne podnoœniki koszowe i inne ni¿ ci¹gnik
maszyny rolnicze.
5. „Ruch pojazdu” w orzecznictwie polskim
Pojêcie „ruchu pojazdu”, stanowi¹ce przes³ankê odpowiedzialnoœci posiadacza pojazdu, stanowi³o wielokrotnie przedmiot wyrokowania s¹dów
krajowych, równie¿ w odniesieniu do ci¹gników rolniczych i pojazdów wolnobie¿nych. Analiza wskazuje na objêcie zakresem normy wynikaj¹cej
z art. 436 k.c. zdarzeñ z udzia³em ci¹gników rolniczych poruszaj¹cych siê
14
poza drogami publicznymi . Dlatego g³ówna teza orzeczenia TS w sprawie
Vnuk jest zgodna z lini¹ orzecznicz¹ krajowych s¹dów polskich i nie wzbudzi³a kontrowersji.
Natomiast trudno doszukaæ siê w orzecznictwie krajowym orzeczenia odnosz¹cego siê do funkcji spe³nianej przez pojazd w chwili wypadku. Znamienna
jest teza postawiona ju¿ 1968 roku przez S¹d Najwy¿szy, który w swojej uchwale stwierdzi³, ¿e przeznaczenie ci¹gnika w danym momencie do takich czy innych celów nie mo¿e zmieniaæ jego charakteru, gdy¿ z istoty swej jest on œrodkiem komunikacji. Odniesienie siê do istoty œrodka transportu w oderwaniu od
jego przeznaczenia w danym momencie potwierdzone zosta³o w orzeczeniach
15
zapad³ych ju¿ w warunkach gospodarki rynkowej . St¹d generalny wniosek, ¿e
ci¹gnik rolniczy dokonuj¹cy wraz z zagregowan¹ z nim maszyn¹ rolnicz¹ uprawy gruntu jest mechanicznym œrodkiem komunikacji, co przes¹dza o traktowaniu jego ruchu jako ruchu pojazdu mechanicznego.
Odnosz¹c siê do dylematu zwi¹zanego z dwiema funkcjami spe³nianymi
przez ci¹gnik rolniczy S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu stwierdzi³, ¿e ci¹gnik rolniczy ze swej istoty jest przeznaczony do napêdzania innych maszyn rolniczych, zaœ maszyna nieposiadaj¹ca w³asnego napêdu po³¹czona z ci¹gnikiem,
tak jak maszyna do prasowania s³omy, wprawiana jest w ruch za pomoc¹ silni16
ka ci¹gnika . W przedmiotowej sprawie powód i jego brat pojechali na pole
ci¹gnikiem, do którego pod³¹czona by³a za pomoc¹ wa³u napêdowego maszy14
15

16

Uchwa³a z 7 marca 1968 r. (III PZP 1/68); wyrok z 6 lipca 1999 r. (III CKN 312/98).
Orzeczenie SN z 13 czerwca 2002 r. (V CKN 1051/00); wyrok SN z 19 grudnia 2003 r. (II CSK
157/13).
Wyrok SA we Wroc³awiu z 7 lutego 2012 r. (ACa 1382/11).

PRAWO ASEKURACYJNE 3/2018 (96)

53

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
na do prasowania s³omy. W pewnym momencie brat powoda zosta³ zawo³any
do pracuj¹cego w pobli¿u kombajnu i odszed³ od ci¹gnika, zostawiaj¹c go
z w³¹czonym silnikiem i pod³¹czon¹ pras¹ do s³omy. W tym czasie powód uleg³
wypadkowi. Brat odnalaz³ go nieprzytomnego i pozbawionego rêki, która
zosta³a wci¹gniêta w maszynê. Zdaniem S¹du wypadek spowodowany dzia³aniem maszyny z³¹czonej z ci¹gnikiem nale¿y traktowaæ jako spowodowany
ruchem pojazdu mechanicznego. Nie ma przy tym znaczenia, ¿e okolicznoœci
wypadku zwi¹zane by³y wy³¹cznie z prac¹ maszyny, a nie z ci¹gnikiem j¹ napêdzaj¹cym, bowiem œrodkiem komunikacji, o którym mowa w art. 436 § 1 k.c.
jest ci¹gnik rolniczy wraz ze sprzê¿on¹ z nim maszyn¹. Taka konstatacja doprowadzi³a do przes¹dzenia odpowiedzialnoœci odszkodowawczej ubezpieczyciela na podstawie umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego
OC posiadacza ci¹gnika. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e taka interpretacja pozostaje
w sprzecznoœci z tez¹ Trybuna³u Sprawiedliwoœci wyra¿on¹ w orzeczeniu
w sprawie Rodrigues de Andrade.
W innej sprawie, która toczy³a siê przed S¹dem Apelacyjnym w Katowicach,
za wypadek, za który odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ ponosi zak³ad ubezpieczeñ ubezpieczaj¹cy w zakresie OC posiadacza ci¹gnika rolniczego, zosta³o
uznane zdarzenie, do którego dosz³o w trakcie opró¿niania szamba przy u¿yciu
beczki na fekalia po³¹czonej z ci¹gnikiem za pomoc¹ wa³u napêdowego. Kieruj¹cy ci¹gnikiem poprosi³ swojego ojca, by ten sprawdzi³ przez okienko w beczce poziom jej nape³nienia. Ojciec przeszed³ wiêc do przedniej czêœci beczki,
w pobli¿e pracuj¹cego wa³u napêdowego. W tym momencie kieruj¹cemu zeœlizgnê³a siê noga z naciœniêtego peda³u sprzêg³a, w wyniku czego nast¹pi³o
gwa³towne szarpniêcie do przodu ci¹gnika, a poszkodowany zosta³ popchniêty
przyczep¹ i upad³ na wa³ napêdowy, co spowodowa³o u niego ciê¿kie obra¿enia
cia³a. Ubezpieczyciel odmówi³ zadoœæuczynienia za krzywdê. Jednak s¹dy obu
instancji nie mia³y w¹tpliwoœci, ¿e wypadek ma zwi¹zek z ruchem pojazdu me17
chanicznego . Podobnie orzek³ S¹d Okrêgowy w Olsztynie w sprawie, w której
dosz³o do szkody wyrz¹dzonej ruchem maszyny z³¹czonej z ci¹gnikiem i napêdzanej dziêki pracy jego silnika18.
W podobnym duchu orzekaj¹ s¹dy w sprawach dotycz¹cych wypadków
z udzia³em pojazdów wolnobie¿nych. Wprawdzie w jednej ze spraw, dotycz¹cej
szkody osobowej spowodowanej przygnieceniem przez ³y¿kê koparki podczas
pracy polegaj¹cej na uk³adaniu rur kanalizacyjnych, ubezpieczyciel broni³ siê
odnosz¹c siê do braku spe³niania funkcji komunikacyjnej lub transportowej
przez koparkê – warunkuj¹cej spe³nienie przes³anki „ruchu pojazdu”. Jednak
s¹d nie przychyli³ siê do takiej argumentacji. Zdaniem S¹du Najwy¿szego nie
ma przes¹dzaj¹cego znaczenia funkcja pojazdu wype³niana w momencie powstania szkody, lecz to, czy szkoda ta powsta³a w zwi¹zku z ruchem tego pojazdu.Wynika z tego brak ³¹czenia pojêcia „ruchu pojazdu” z funkcj¹ spe³nian¹
przez pojazd. Ów ruch rozumiany jest szeroko – równie¿ jako ruch narzêdzia
17
18
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Wyrok SA w Katowicach z 25 czerwca 2013 r. (I ACa 247/13).
Nieprawomocny wyrok S¹du Okrêgowego w Olsztynie z 25 paŸdziernika 2013 r. (I C 723/12).
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19

pracy (maszyny) . O takiej interpretacji œwiadcz¹ te¿ orzeczenia s¹dów apelacyjnych przes¹dzaj¹ce o niemo¿noœci „rozdzielenia losów prawnych czêœci
³y¿ki koparki oraz pojazdu”, skutkuj¹cych objêciem ochron¹ ubezpieczeniow¹
z tytu³u ubezpieczenia obowi¹zkowego OC pojazdu mechanicznego ca³ej ma20
szyny . Przyk³adowo ruch koparki u¿ywanej do roz³adunku kruszywa z wagonu
kolejowego, zdaniem S¹du Apelacyjnego w Poznaniu, objêty by³ ochron¹ w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego21.
6. „Ruch pojazdu” w opinii Rzecznika Finansowego
O utrwaleniu i powszechnoœci powy¿szej interpretacji, przyjêtej przez
polsk¹ judykaturê, œwiadczyæ mo¿e równie¿ stanowisko Rzecznika Finansowe22
go, pe³ni¹cego od niedawna funkcjê mediatora . W swojej opinii w sprawie
przeciêcia kabli elektrycznych w toku pracy koparki stwierdzi³ on, ¿e „gdyby koparka nie by³a mechanicznym œrodkiem komunikacji, to nie podlega³aby obowi¹zkowi ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu”23. Tym samym Rzecznik
stan¹³ na stanowisku, ¿e je¿eli pojazd ze swej istoty pe³ni funkcjê pojazdu mechanicznego w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, to wszelkie zdarzenia o skutkach szkodz¹cych, powsta³e w warunkach
szeroko pojêtego ruchu, objête bêd¹ zakresem ochrony ubezpieczeniowej wynikaj¹cej z tytu³u umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu bez wzglêdu na
funkcjê spe³nian¹ w momencie wypadku, jak mia³o to miejsce w przedmiotowej
sprawie.
Podobn¹ argumentacjê Rzecznik przedstawi³ w opinii dotycz¹cej szkód stanowi¹cych nastêpstwa zahaczenia budynku i siatki ogrodzenia koparko-³adowark¹ podczas za³adunku materia³u na samochód ciê¿arowy24. Przedmiotowa
sprawa uwidoczni³a, jakie znaczenie dla rynku ubezpieczeniowego ma interpretacja pojêcia „ruchu pojazdu”. Odpowiedzialnoœæ cywilna w³aœciciela koparko-³adowarki objêta by³a ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach dobrowolnego
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przedsiêbiorcy. Powszechnym i logicznym warunkiem tego ubezpieczenia jest wy³¹czenie z zakresu ochrony szkód
objêtych ochron¹ na podstawie obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych. Rzecznik stan¹³ na stanowisku, ¿e koparka jest mechanicznym œrodkiem komunikacji, bo gdyby nim nie by³a, to nie podlega³aby
obowi¹zkowi ubezpieczenia (odpowiedzialnoœæ zwi¹zana z jej posiadaniem)
i nie ma znaczenia, ¿e w chwili wypadku nie s³u¿y³a komunikacji. Taka argumentacja pozbawia zasadnoœci korzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia OC
zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i niemal automatycznie przes¹dza
19
20
21
22
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Wyrok SN z 21 maja 2009 r. (V CSK 444/08) oraz wyrok z 19 grudnia 2013 r. (II CSK 157/13).
Wyrok SA w Bia³ymstoku z 22 listopada 2012 r. (I ACa 615/12).
Wyrok SA w Poznaniu z 18 paŸdziernika 2012 r. (I ACa 750/12).
W oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu sporów przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892).
Pismo Rzecznika Finansowego z 2 marca 2016 r., RF/ZUE/ZKU/G/756/KD/16 – niepublikowane.
Protokó³ z pozas¹dowego postêpowania w sprawie RF/WRS/JC/KWZ/2188/16 z 26 lutego
2018 r.– niepublikowane.
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o odpowiedzialnoœci z tytu³u obowi¹zkowej umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Maj¹c jednak na uwadze brak obowi¹zku rejestracji pojazdów wolnobie¿nych, taka szeroka interpretacja pojêcia „ruchu pojazdu” ma znaczenie dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak, jak
to mia³o miejsce w przedmiotowej sprawie, w przypadku niedope³nienia obowi¹zku ubezpieczenia przez posiadacza koparki, odpowiedzialnoœæ ponosiæ
bêdzie Fundusz, realizuj¹c swoj¹ funkcjê uzupe³niaj¹c¹ na podstawie art. 98
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
7. Podsumowanie
Orzeczenie Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawie Rodrigues de Andrade
uznaæ nale¿y za rewolucyjne dla interpretacji pojêcia „ruchu pojazdu” i w konsekwencji ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci ubezpieczycieli: OC posiadacza
pojazdu mechanicznego, OC zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej i OC rolnika.
Analiza orzecznictwa s¹dów krajowych wskazuje na jednolitoœæ interpretacji analizowanego pojêcia poprzez odnoszenie siê do istoty pojazdu wynikaj¹cej
z jego konstrukcji. Takie szerokie ujêcie „ruchu pojazdu”, rozumianego jako
ruch œrodka komunikacji (transportu), przes¹dza³o o uznaniu odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego we wszystkich
przypadkach, w których szkody spowodowane zosta³y ruchem pojazdu o podwójnej funkcji: œrodka transportu i narzêdzia pracy. S¹dy przes¹dza³y odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu bez wzglêdu na sposób wykorzystania pojazdu w momencie wypadku. Mo¿na mniemaæ, ¿e taka interpretacja znajdowa³a równie¿ uzasadnienie w dominuj¹cej zasadzie ochrony ofiar wypadków drogowych. Powszechnoœæ ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialnoœci posiadaczy pojazdów, uzupe³niona odpowiedzialnoœci¹ funduszu gwarancyjnego, daje poszkodowanym wiêksz¹ gwarancjê rekompensaty szkód ni¿
dobrowolna ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialnoœci przedsiêbiorców.
Analizowane orzeczenie Trybuna³u Sprawiedliwoœci nie stoi w sprzecznoœci
z szerok¹ interpretacj¹ „ruchu pojazdu”, stanowi¹c tym samym kontynuacjê linii orzeczniczej Trybuna³u. Nowoœci¹ jest jednak¿e wyraŸne uwzglêdnienie
sposobu wykorzystania pojazdu w chwili wypadku. St¹d donios³oœæ tego orzeczenia dla naprawy szkód spowodowanych przez pojazdy wielofunkcyjne, stanowi¹ce jednoczeœnie œrodek transportu i narzêdzie pracy. Taka interpretacja,
choæ wydaje siê bardziej sprawiedliwa, mo¿e skomplikowaæ sytuacjê ubezpieczeniow¹ oraz dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych.
Orzeczenie ma szczególne znaczenie dla ustalania zakresu odpowiedzialnoœci ubezpieczeniowej, a nie odpowiedzialnoœci sprawcy. Przyznaæ nale¿y, ¿e
obecny sposób sformu³owania art. 436 § 1 k.c. utrudnia interpretacjê odnosz¹c¹ siê do funkcji pojazdu w chwili wypadku, a nie jego konstrukcji. Jednak¿e wyk³adnia uwzglêdniaj¹ca orzecznictwo unijne prowadziæ mo¿e do zmiany kwalifikacji prawnej z art. 436 § 1 k.c. na art. 435 k.c., co nie zmienia zasady
odpowiedzialnoœci sprawcy.
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„Ruch pojazdu” jako przes³anka odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela OC
W przypadku ci¹gników rolniczych liczyæ siê nale¿y ze wzrostem roli ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej rolnika. Z uwagi na jego obowi¹zkowy
charakter trudno przewidzieæ rozszerzenie zakresu ochrony spowodowane
zwiêkszeniem liczby zawieranych umów. Wzroœnie natomiast liczba dochodzonych roszczeñ od ubezpieczycieli OC rolnika z tytu³u szkód spowodowanych ruchem ci¹gników rolniczych, pe³ni¹cych w chwili wypadku funkcjê narzêdzia
pracy w gospodarstwie rolnym. Co istotne, z uwagi na powszechnoœæ ochrony
ubezpieczeniowej z obu tytu³ów – dylemat dotyczyæ bêdzie przede wszystkim
ustalenia odpowiedzialnoœci jednego z ubezpieczycieli.
Inaczej wygl¹da sytuacja w przypadku pojazdów wolnobie¿nych niepodlegaj¹cych rejestracji, u³atwiaj¹cej narzucenie obowi¹zkowej ochrony ubezpieczeniowej. Zapobiegliwy posiadacz takiego pojazdu zadbaæ powinien zarówno
o obowi¹zkow¹ ochronê z tytu³u ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jeœli pojazd pe³ni funkcjê œrodka komunikacji, jak i z tytu³u dobrowolnego ubezpieczenia OC zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
dr hab. Dorota Maœniak prof. UG
Katedra Prawa Cywilnego
Uniwersytet Gdañski
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“Use of Vehicles” as a Prerequisite of the Liability
of the Insurer of Civil Liability Insurance of the Owner
of an Agricultural Tractor or a Slow-Moving Vehicle
– the Importance of the CJ C-514/16 Rodrigues de Andrade
Judgment
The present article is an attempt to answer the question about the importance of the judgment of
the Court of Justice of the European Union regarding the interpretation of the concept of “use of
vehicles” in respect of vehicles performing two functions, namely a means of transport and a production tool. In view of the classification of motor vehicles adopted in Polish law they are slow-moving vehicles and agricultural tractors. The interpretation of the term “use of vehicles” is vital
to determine the existence and scope of liability of civil liability insurers, as it is a prerequisite of
causative liability. Taking into account the principle of the ancillary nature of the insurer’s liability, the author analyses the impact of the interpretation of the concept of “use of vehicles” on the
scope of insurance coverage under compulsory liability insurance of the owner of a motor vehicle.
Keywords: use of vehicles, compulsory insurance, slow-moving vehicle, agricultural tractor, insurance guarantee fund, business liability insurance, farmers’ liability insurance.
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