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Celem opracowania by o zbadanie kryteriów, którymi kieruj si

liw
o

I. Wprowadzenie

s dy powszechne

przy zas dzaniu na podstawie art. 448 k.c., art. 445 § 1 i 2 k.c. zado
nego (problematyka zado

uczynienia zas dzanego na podstawie art. 446 §

ied

pieni

uczynienia

4 k.c. zosta a pomini ta w niniejszej pracy, ze wzgl du na brak dostatecznego
orzecznictwa s dowego w tym zakresie). Na mocy ww. przepisów, w sytuacjach tam
okre lonych

(uszkodzenie

cia a,

rozstrój

zdrowia,

pozbawienie

wolno ci,

raw

doprowadzenia podst pem, gwa tem lub przez nadu ycie stosunku zale no ci do
poddania si czynowi nierz dnemu, naruszenia dóbr osobistych) s d mo e przyzna
poszkodowanemu zado

uczynienie pieni

przyznanego zado

przes anek, które mia yby determinowa

uczynienia pozostawiaj c rozstrzygni cie wymienionej kwestii

orzecznictwu s dowemu. Brakuje równie
wysoko ci zado

wysoko

Sp

Przepisy te nie wskazuj

ne za doznan krzywd .

jakiejkolwiek oficjalnej standaryzacji

uczynie , przyjmowanej w innych porz dkach prawnych (RFN,

aru

Belgii, Anglii, Francji, Holandii, Hiszpanii oraz w pewnym stopniu we W oszech).
Co wi cej, publikowanym wypowiedziom orzecznictwa dotycz cym przes anek
zado

uczynienia nie towarzyszy zazwyczaj ani przedstawienie stanu faktycznego

ym
i

rozpoznawanych spraw, ani zaprezentowanie praktycznego skutku pogl dów
wyra onych przez s d, tj. wysoko ci zas dzonej kwoty. Pomini cie wskazanych
elementów wyklucza za ocen , na ile okre lone pogl dy orzecznicze rzeczywi cie
oddzia uj

na praktyk

stosowania prawa, na ile za

ut
W

„deklaratywny”. Aby unikn

ich wp yw jest jedynie

w tpliwo ci tego rodzaju, w rozpoznawanej pracy

przedstawiona zostanie zarówno analiza poszczególnych okoliczno ci faktycznych
wp ywaj cych na wysoko
wybranych orzecze

konieczne wydaje si

Ins
tyt

dotycz cych
zado

zado

zado

uczynienia, nast pnie natomiast zaprezentowanie

powo ywanych w tek cie. Dla nale ytego uj cia tematu
równie
uczynienia,

przedstawienie ewolucji rozwi za
a

tak e

uczynieniu przez doktryn i orzecznictwo.

analiza

funkcji

ustawowych

przypisywanych

normatywnych

roszczenia

uczynienie oraz o zap at odpowiedniej sumy pieni

na wskazany cel spo eczny

Maj tkowa ochrona dóbr osobistych w kodeksie zobowi za
wczesnym ustawodawstwie powojennym

„w przypadkach, przez ustaw
pieni

ne mog o przys ugiwa

nej

i we

uczynienia „za krzywd moraln ” mo na by o

raw

Na mocy art. 157 § 3 k.z. zado

ied

1.

o

liw
o

zado

podstaw

ci

II. Ewolucja

przewidzianych”. Tym samym zado

da

uczynienie

wy cznie na podstawie przepisów szczególnych1.

Przypadki, w których Kodeks przyznawa

zado

uczynienie pieni

ne by y

zdrowia, za pozbawienie

Sp

unormowane w Oddziale siódmym (Odszkodowanie za uszkodzenie cia a lub rozstrój
ycia, pozbawienie wolno ci i obraz

czci) Rozdzia u

czwartego (Czyny niedozwolone) Tytu u pierwszego. Umiejscowienie to, jedynie co
do zasady odpowiada o obecnemu umiejscowieniu przepisów o zado

oddzia u, w którym zawarte by y przepisy dotycz ce zado uczynienia,

aru

Tytu

uczynieniu2.

wyra nie akcentowa kompensacyjny charakter uj tych tam roszcze . Podstawowe

ym
i

znaczenie posiada tu art. 165 k.z.3, który w zakresie odpowiedzialno ci w przypadku

1

2

ut
W

Por. A. M czy ski, Zado uczynienie pieni ne za krzywd spowodowan naruszeniem dobra
osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowi zuj cej regulacji [w:] Odpowiedzialno cywilna.
Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 230, prze wiadczenie,
e konieczna jest szczególna podstawa normatywna dla roszczenia o zado uczynienia towarzyszy a
ju przy projektach kodeksu E. Tilla, por. cytowany prze A. M czy skiego, E. Till Polskie prawo
zobowi za (cz
ogólna). Projekt wst pny z motywami, odbitka z Przegl du Prawa i Administracji,
Lwów 1923, s. 19 (art. 93), s. 125.
Nale y zwróci uwag , e na mocy art. 242 k.z. odszkodowanie za szkod wynik z niewykonania
lub nienale ytego wykonania zobowi zania by o okre lane wed ug postanowie umowy, szczególnych
przepisów ustawy a braku tych e, odpowiednio stosowanych przepisów o naprawieniu szkody
wyrz dzonej czynem niedozwolonym. Odes anie to jest obecnie przez niektórych autorów rozumiane,
jako przyzwolenie ustawodawcy na istnienie zado uczynienia pieni nego za krzywd moraln w
stosunkach ex contractu.
3

Ins
tyt

Art. 165. § 1. W razie uszkodzenia cia a lub wywo ania rozstroju zdrowia, pozbawienia ycia,
pozbawienia wolno ci lub obrazy czci, s d mo e przyzna poszkodowanemu lub instytucji przeze
wskazanej stosown sum pieni
, jako zado uczynienie za cierpienia fizyczne i krzywd
moraln .
§ 2. Przepis powy szy stosuje si równie w przypadkach, gdy kobiet albo ma oletniego lub
psychicznie upo ledzonego m czyzn sk oniono za pomoc podst pu, gwa tu, nadu ycia stosunku
zale no ci lub wyzyskania krytycznego po enia do poddania si czynowi nierz dnemu.

2

ci

mierci poszkodowanego by uzupe niany przez art. 166 k.z.4. Dla celów niniejszego

liw
o

opracowania szczególnego podkre lenia wymagaj nast puj ce odr bno ci przyj tej
tam regulacji:
Po pierwsze, kodeks przewidywa jeden

rodek maj tkowej ochrony dóbr

osobistych (zado uczynienie). Poszkodowany móg natomiast podejmowa decyzj ,
uczynienie ma by

wskazanej”. Jedno ci zado
przyznawa zado

przyznane jemu, czy te

„instytucji przeze

ied

czy zado

uczynienia nie przeszkadza o,

e art. 165 § 1 k.z.

uczynienie za „cierpienia fizyczne i krzywd

moraln ”, podczas

„krzywd
zado

moraln ”.

Rozró nienie

to

raw

gdy w art. 157 § 3 oraz w art. 166 k.z. by a mowa jedynie o zado
nie

usprawiedliwia o

uczynienia za cierpienia fizyczne odr bnego od zado

uczynieniu za
zas dzania

uczynienia z tytu u

krzywdy moralnej. Ustawodawca podkre la jedynie w ten sposób jeden z elementów

Sp

krzywdy prawnie relewantnej5.

Po drugie, w art. 165 i 166 k.z. nie sformu owano nowych typów czynów
niedozwolonych, lecz okre lono jedynie, które uszczerbki niemaj tkowe podlegaj

„pozbawienie

nej („uszkodzenie cia a lub wywo anie rozstroju zdrowia”,

ycia”,

„pozbawienie

wolno ci”,

aru

kompensacji pieni

„obraza

czci”,

„ mier

poszkodowanego wskutek uszkodzenia cia a lub wywo ania rozstroju zdrowia”).
Samo ustalenie odpowiedzialno ci wymaga o si gni cia do regulacji dotycz cej

ym
i

poszczególnych czynów niedozwolonych. Z tych powodów, jak trafnie zauwa a
A. M czy ski, dla uwzgl dnienia roszczenia nie wystarcza o istnienie wskazanych

ut
W

uszczerbków (uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia etc.), lecz konieczne stawa o si

Ins
tyt

§ 3. Prawo do zado uczynienia przechodzi na spadkobierców, je eli zosta o umownie lub
prawomocnym wyrokiem przyznane za ycia poszkodowanego, a w przypadku, przewidzianym w
paragrafie pierwszym, tak e wtedy, gdy powództwo zosta o wytoczone za ycia poszkodowanego.
4
Art. 166. W razie mierci poszkodowanego wskutek uszkodzenia cia a lub wywo ania rozstroju
zdrowia, s d mo e przyzna najbli szym cz onkom rodziny zmar ego lub instytucji, przez nich
wskazanej, stosown sum pieni
, jako zado uczynienie za doznan przez nich krzywd
moraln .

5

A. M czy ski, Zado uczynienie pieni ne za krzywd spowodowan naruszeniem dobra
osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowi zuj cej regulacji [w:] Odpowiedzialno cywilna.
Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 230.

3

ci

ustalenie, czy wyst pi y okoliczno ci uzasadniaj ce odpowiedzialno

deliktow ,

liw
o

stosownie do zasady winy, ryzyka lub s uszno ci6.
Po trzecie, ze wzgl du na wyj tkowy charakter zado
przys ugiwa o ono w przypadku wi kszo ci narusze

uczynienia nie

dóbr osobistych. Regulacja

Poza kodeksem zobowi za
ma

ied

zawarta obecnie w art. 448 k.c. by a ograniczona jedynie do „obrazy czci”7.

odnotowania wymaga y równie art. 29 prawa

skiego z dnia 25 wrze nia 1945 r., który przyznawa zado

uczynienie za

rozwód dla ma onka niewinnego rozk adu po ycia oraz art. 54 § 3 prawa rodzinnego

przyrzeczenia ma

skiego8.

stwa wobec matki dziecka pozama
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2.

uczynienie za niedotrzymanie

raw

z dnia 22 stycznia 1946 r., przyznaj cy zado

W wyniku ideologicznej krytyki instytucji zado

uczynienia jako rodka ochrony

dóbr osobistych twórcy kodeksu cywilnego jedynie w ograniczonym zakresie
maj tkowej ochrony dóbr osobistych przyj

aru

recypowali formu
zobowi za .

Po pierwsze, wyra nie ograniczono zado uczynienie pieni

ne na rzecz

uczynienia przyznawane w przypadku

ym
i

pokrzywdzonych. Zniesiono zado

w kodeksie

mierci

poszkodowanego na rzecz jego bliskich, jak równie

przyznawane bezpo rednio

poszkodowanemu w przypadku obrazy czci, czy te

w sytuacjach okre lonych w

6

ne przyznawane na

ut
W

prawie rodzinnym. Usuni to równie zado uczynienie pieni

Ins
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Tak: A. M czy ski, Zado uczynienie pieni ne za krzywd spowodowan naruszeniem dobra
osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowi zuj cej regulacji [w:] Odpowiedzialno cywilna.
Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 230 i nast.
7

Na marginesie rozwa
pozostawiam zado uczynienie, które – zgodnie z dos . tre ci art. 165 § 1
k.z. – przys ugiwa o poszkodowanemu w przypadku „pozbawienia [go] ycia”.

8

Por. A. M czy ski, Zado uczynienie pieni ne za krzywd spowodowan naruszeniem dobra
osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowi zuj cej regulacji [w:] Odpowiedzialno cywilna.
Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 232.

4

ci

rzecz ma oletniego lub psychicznie upo ledzonego m

czyzny poddanego czynom

liw
o

nierz dnym9.
Kodeks cywilny wprowadzi tak e w stosunku do kodeksu zobowi za istotne

zmiany terminologiczne. Poj cie „krzywda moralna” zosta o zast pione poj ciem
„krzywdy”10, uzupe niono równie nazw „zado uczynienie” przydawk

zado

na poziomie wyk adni gramatycznej sugerowa o,

ne”

e istnieje równie

ied

co ju

„pieni

ne11. Jednocze nie jednak, w tek cie art. 24 k.c.

uczynienie niepieni

wskazuj cego rodki ochrony dóbr osobistych, ustawodawca w ogóle nie wymieni
uczynienia, jak gdyby nie stanowi o ono rodka ochrony tych dóbr.

raw

zado

Ustawodawca wprowadzi natomiast w art. 448 k.c. nowy rodek ochrony dóbr
osobistych, który nie ogranicza si do dóbr osobistych podlegaj cych ochronie na
gruncie kodeksu zobowi za

12

. Instytucja unormowana w art. 448 k.c. nie stanowi a

Sp

przy tym odpowiednika przewidzianego w kodeksie zobowi za zado uczynienia na
rzecz instytucji wskazanej przez poszkodowanego. Na mocy art. 448 k.c. utworzona
zosta a nowa instytucja ochrony dóbr osobistych, do której poszkodowany móg
„niezale nie od innych rodków potrzebnych do usuni cia szkody”.

ten zachowywa

swoj

odr bno

nie tylko w stosunku do

aru

si gn

rodków stricte

niemaj tkowych uj tych w art. 24 k.c., lecz ponadto – od instytucji zado
pieni

nego uj tej w art. 445 k.c. O ile bowiem zado

uczynienia

uczynieniu pieni

ym
i

przypisywano funkcj kompensacyjn , o tyle obowi zek zap aty sumy pieni
cy verba legis „zado
represyjn

9

13

uczynieniem pieni

nym”) mia

rodek

spe nia

nemu
nej (nie
funkcj

. W wietle takiej wyk adni – jak trafnie zauwa a A. M czy ski - fakt, e

10

ut
W

W ocenie Z. Mas owskiego ochrona tych dóbr osobistych by a pod rz dem k.z. niezmiernie rzadko
stosowana, w tym – je eli chodzi o ochron m czyzny przed czynami nierz dnymi, prawdopodobnie
nigdy. Z. Mas owski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, tom II , Warszawa 1972, s. 1103.
Zmianie tej nie przypisywano jednak e, wielkiego znaczenia, por. Z. Mas owski [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz, tom II , Warszawa 1972, s. 1103.
11

Tak trafnie: A. M czy ski, Zado uczynienie pieni ne za krzywd spowodowan naruszeniem
dobra osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowi zuj cej regulacji [w:] Odpowiedzialno
cywilna. Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 234.

Ins
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12

Art. 448. W razie umy lnego naruszenia dóbr osobistych poszkodowany mo e da , niezale nie
od innych rodków potrzebnych do usuni cia skutków wyrz dzonej szkody, a eby sprawca ui ci
odpowiedni sum pieni
na rzecz Polskiego Czerwonego Krzy a.

13

uchwa a pe nego sk adu Izby Cywilnej S du Najwy szego z 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73,
OSNCP 1974, nr 9, poz. 145, por. tak e A. Szpunar, Zado uczynienie za szkod niemaj tkow w
k.c., PiP nr 1965, z. 3, s. 359 i nast., ten e: Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 207,

5

za

przypadkowy.

Najwyra niej

zado

uczynienie

uczynienie” , trudno
oraz

zas dzenie

liw
o

uzna

ci

w art. 448 k.c. nie u yto ani nazwy „krzywda”, ani nazwy „zado

wiadczenia na rzecz PCK by y traktowane jako instytucje odr bne14.

Roszczenie okre lone w art. 448 k.c. mia o charakter represji maj tkowej,
pi tnuj cej sprawc za umy lno

eniem winy sprawcy naruszenia dóbr osobistych, a tym samym

ied

szczególnym nat

jego dzia ania. Surowa sankcja by a uzasadniona

potrzeb represjonowania tego typu zachowa . Z tego wzgl du poszkodowany móg
dochodzi od sprawcy szkody zarówno zado uczynienia pieni

nej na rzecz Polskiego Czerwonego

raw

równie zas dzenia odpowiedniej sumy pieni

nego (art. 445), jak

Krzy a (art. 448). Dopuszczalna by a kumulacja wskazanych roszcze

15

. Z drugiej

strony przyjmowano, e ze wzgl du na swój represyjny charakter art. 448 k.c. mia
zastosowanie wy cznie do „sprawcy naruszenia dóbr osobistych, a zatem do osoby

Sp

fizycznej”, wykluczone by o zatem np. konstruowanie na podstawie tego przepisu
odpowiedzialno ci Skarbu Pa stwa, która do dnia 1 wrze nia 2004 r. by a oparta na
konstrukcji odpowiedzialno ci za czyn cudzy16.
Ujmowaniu instytucji zado

uczynienia pieni

nego oraz zap aty na cel

aru

spo eczny jako odr bnych instytucji nie sta a na przeszkodzie okoliczno ,

e

zarówno w art. 445 § 1 k.c., jak równie w art. 448 k.c. ustawodawca pos ugiwa si
tym samym poj ciem „odpowiednia suma”, co w przypadku zbiegu art. 445 § 1 k.c.
, a obie

ym
i

oraz art. 448 k.c. mog oby sugerowa , e chodzi o t sam „sum ” pieni

instytucje ró ni jedynie sposób zadysponowania tymi sumami. Z drugiej strony,
niezale nie od powy szego stanowiska, nomenklatura poj ciowa utrwalona pod

14

ut
W

Z. Radwa ski, Roszczenie o zap at odpowiedniej sumy pieni nej na rzecz Czerwonego Krzy a w
razie umy lnego naruszenia dóbr osobistych, RPEiS 1968, z. 3, s. 159, W. Czachórski, Prawo
zobowi za w zarysie, Warszawa 1968 r., A Ohanowicz i J. Górski, Zobowi zania – Cz
szczegó owa, 1966, s. 439-440, Z. Mas owski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Tom 2, Warszawa
1972, s. 1127, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, W sprawie wyk adni art. 448 k.c., PS nr 1/1998, s. 9
odmiennie: L. Stecki Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów Izby Karnej, OSPiKA 1970, poz. 253.

Ins
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A. M czy ski, Zado uczynienie pieni ne za krzywd spowodowan naruszeniem dobra
osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowi zuj cej regulacji [w:] Odpowiedzialno cywilna.
Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 234.
15

Por. uchwa a pe nego sk adu Izby Cywilnej S du Najwy szego z 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73,
OSNCP 1974, nr 9, poz. 145.
16

tak SN w wyroku z 13 marca 1973 r., II CR 42/73, z nie do ko ca jasnych powodów pogl d ten G.
Bieniek odnosi równie do stanu obecnego, por. G. Bieniek [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego.
Ksi ga trzecia. Zobowi zania. Tom I, Warszawa 2007, teza 8.

6

ci

k.c. nadal upatrywano – przynajmniej w warstwie s ownej – „zado

uczynienia”17.

3.

liw
o

rz dzami kodeksu zobowi za by a na tyle silna, e w instytucji okre lonej w art. 448

Maj tkowa ochrona dóbr osobistych de lege lata

Zestawienie art. 448 k.c. przed nowelizacj

18

ied

W wyniku nowelizacji z 1996 r., przepis art. 448 k.c. uzyska swój obecny kszta t.
i po nowelizacji19 prowadzi – na

poziomie wyk adni literalnej – do nast puj cych wniosków:

raw

Po pierwsze, zrezygnowano z wymogu umy lno ci naruszenia dóbr
osobistych oraz wskazywania jakichkolwiek innych wymogów maj tkowej ochrony
dóbr osobistych20.

spo eczny wprowadzono zado
Po trzecie, stwierdzono,

odpowiedniej sumy pieni

Sp

Po drugie, obok roszczenia o zap at

uczynienie pieni
e wskazane

nej na cel

ne.

rodki przys uguj

niezale nie

od

aru

innych „ rodków potrzebnych do usuni cia skutków naruszenia” w miejsce
wcze niejszych „ rodków potrzebnych do usuni cia skutków wyrz dzonej szkody”.
Po czwarte, rozszerzono mo liwo

zas dzon od sprawcy na inne, poza PCK, cele spo eczne.

ym
i

sum pieni

dysponowania przez poszkodowanego

17

18

ut
W

Tak np. A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 208, co ciekawe Autor podkre la
jednocze nie represyjny charakter zado uczynienia na rzecz PCK.
W razie umy lnego naruszenia dóbr osobistych poszkodowany mo e da , niezale nie od innych
rodków potrzebnych do usuni cia skutków wyrz dzonej szkody, a eby sprawca ui ci odpowiedni
sum pieni
na rzecz Polskiego Czerwonego Krzy a.
19

W razie naruszenia dobra osobistego s d mo e przyzna temu, czyje dobro osobiste zosta o
naruszone odpowiedni sum tytu em zado uczynienia pieni nego za doznan krzywd lub na jego
danie zas dzi odpowiedni sum pieni
na wskazany przez niego cel spo eczny, niezale nie
od innych rodków potrzebnych do usuni cia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje si .

Ins
tyt

20

Nale y przy tym zauwa , e ca kowita rezygnacja ustawodawcy ze wskazywania przes anek
odpowiedzialno ci maj tkowej za naruszenie dóbr osobistych by a bardziej wynikiem legislacyjnego
przypadku ni przemy lanej decyzji prawodawcy, szerzej na ten temat por. A. M czy ski,
Zado uczynienie pieni ne za krzywd spowodowan naruszeniem dobra osobistego. Geneza,
charakterystyka i ocena obowi zuj cej regulacji [w:] Odpowiedzialno cywilna. Ksi ga pami tkowa
ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 240.

7

ci

Na poziomie wyk adni literalnej nie mo na natomiast ustali , czy obecne

liw
o

brzmienie art. 448 k.c. mia o stanowi przywrócenie konstrukcji „jednego roszczenia”,
jaka istnia a w kodeksie zobowi za

21

uzasadniaj cych przyznanie zado

uczynienia oraz roszczenia o zap at

pieni

, czy te po prostu rozszerzenie przes anek
sumy

nej na cel spo eczny przy zachowaniu odr bno ci obu instytucji. Wyk adnia

literalna art. 448 k.c. wprawdzie wyra nie wyodr bnia oba

mia aby polega . Przepis nie ustanawia równie –

ied

jednak, na czym ich odr bno

rodki, nie wskazuje

przynajmniej expressis verbis – odr bnych przes anek roszcze okre lonych w art.

III. Funkcje

i

raw

448 k.c.

uzasadnienie

aksjologiczne

roszczenia

o

uczynienie oraz roszczenia o zap at odpowiedniej sumy

pieni

nej na wskazany cel spo eczny

I. Jak ju

stwierdzono, przed nowelizacj

pogl d o wyra nym rozdziale mi dzy funkcjami i aksjologicznym

uzasadnieniem zado
sumy pieni

kodeksu cywilnego z 1996 r.,

uczynienia pieni

nego oraz instytucji zap aty odpowiedniej

aru

dominowa

Sp

zado

nej na wskazany cel spo eczny. Zado uczynienie mia o przede

wszystkim charakter kompensacyjny, maj c na celu z agodzenie cierpie fizycznych i

ym
i

psychicznych przez „zwi kszenie mo liwo ci poszkodowanego nabywania dóbr i us ug
wed ug w asnego wyboru”22. Roszczenie z art. 448 k.c. (przed nowelizacj ) mia o

21

posiada

charakter

represyjny23,

prewencyjno-wychowawczy

oraz

ut
W

natomiast

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, uznaje np.,
e w wyniku nowelizacji „pojawi o si
„zado uczynienie pieni ne” za krzywd , które mo e by zas dzone zarówno na rzecz tego, „czyje
dobro osobiste zosta o naruszone”, jak i na „wskazany przez niego cel spo eczny”, B. LewaszkiewiczPetrykowska, W sprawie wyk adni art. 448 k.c., „Przegl d S dowy” nr 1/1998, s. 3.
22

Ins
tyt

Z. Mas owski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Tom 2, Warszawa 1972, s. 1105 i n., por. Z.
Radwa ski, Glosa do orzeczenia SN z dnia 19 wrze nia 1967 r., I PR 285/67, PiP 1968, z. 405, s.
824.
23

A. Szpunar, Zado uczynienie za szkod niemaj tkow w k.c., PiP nr 1965, z. 3, s. 359 i nast.,
ten e: Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 207, r., A Ohanowicz i J. Górski, Zobowi zania –
Cz
szczegó owa, 1966, s. 439-440, Z. Mas owski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Tom 2,
Warszawa 1972, s. 1127, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, W sprawie wyk adni art. 448 k.c., PS nr
1/1998, s. 9

8

ci

„satysfakcyjny”24, polegaj cy na dostarczeniu sprawcy zadowolenia moralnego „przez

dolegliwo
korzy

umy lnego naruszenia jego dobra osobistego dotknie pewna

w postaci uiszczenia kwoty pieni

liw
o

to, ze sprawc

nej oraz e kwota ta przypadnie na

cej celom godnym szczególnego poparcia”25. Co ciekawe

instytucji s

przyjmowano jednocze nie, i „ta forma satysfakcji, jak sprawia realizacja roszczenia
z art. 448 k.c., zajmuje w hierarchii warto ci moralnych miejsce znacznie wy sze ni

uczynienie o celach kompensacyjnych” 26. Zdaniem

ied

ta, jak daje roszczenie o zado

B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, która ocenia a ex post dawne brzmienie art. 448 k.c.,
zas dzana suma pieni

na spe nia a przede wszystkim funkcje represyjne, a jej

do tej, jak

raw

znaczenie satysfakcjonuj ce nie by o zbyt wielkie. Mia a ona odgrywa rol zbli on
w systemie ameryka skim spe nia punitive (exemplary) damages,

zas dzane jako wyraz pot pienia szczególnie nagannego post powania sprawcy27.

Sp

II. Zapatrywanie to uleg o powa nej zmianie po nowelizacji art. 448 k.c.
Zmiana nie tyle dotyczy a jednak pojmowania funkcji zado
roszczenia o zap at

okre lonej sumy pieni

uczynienia, co funkcji

nej na wskazany cel spo eczny.

Z milczenia prawodawcy odno nie do przes anek roszcze okre lonych w art. 448

aru

k.c. wyprowadzono wniosek o identyczno ci tych przes anek, z identyczno ci
przes anek za – wniosek o identyczno ci funkcji pe nionej przez ten rodek ochrony
dóbr osobistych28. Nawet autorzy, którzy dotychczas przyjmowali represyjny
charakter roszczenia o zap at

rol

ym
i

spo eczny zacz li ogranicza

odpowiedniej sumy pieni

Szpunar uzna , e

rodka do funkcji kompensacyjnej. A.

danie zas dzenia odpowiedniej sumy pieni

nej na okre lony

e wynagrodzenie szkody niemaj tkowej nast puje

ut
W

cel spo eczny oznacza tylko,

24

tego

nej na wskazany cel

Z. Radwa ski, Roszczenie o zap at odpowiedniej sumy pieni nej na rzecz Czerwonego Krzy a w
razie umy lnego naruszenia dóbr osobistych, RPEiS 1968, z. 3, s. 159/
25

Z. Mas owski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Tom 2, Warszawa 1972, s. 1127.

26

Tam e.

27

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, W sprawie wyk adni art. 448 k.c., „Przegl d S dowy” nr 1/1998, s.

9
28

Ins
tyt

Por. w szczególno ci wyrok S du Najwy szego z dnia 24 stycznia 2008 r., I CSK 319/07, LEX nr
448025, jak równie zdanie odr bne SSN K. Zawady do uchwa y sk adu siedmiu s dziów S du
Najwy szego z dnia 9 wrze nia 2008 r., III CZP 31/08, OSNIC 2009, nr. 3, poz. 36, s. 26

1. Zwi zek mi dzy zmian art. 448 k.c. i art. 24 k.c. przemawia za jednolitymi przes ankami dania
zado uczynienia jak i zas dzenia sumy na cel spo eczny, w ramach re imu naprawienia szkody
wyrz dzonej czynem niedozwolonym.

9

po redni .

„Funkcja

kompensacyjna

obejmuje

tutaj

ci

drog

satysfakcj

dla

si

z reakcj

zado

ze strony porz dku prawnego”

29

liw
o

pokrzywdzonego, która wynika z faktu, e naruszenie jego dobra osobistego spotka o
. Wskazywano,

e zas dzenie

uczynienia na wskazany przez pokrzywdzonego cel spo eczny mo e

przynie

mu nawet wi ksz satysfakcj ni samodzielne dysponowanie zas dzon

kwot . Mia o to w szczególno ci dotyczy tych osób poszkodowanych, „które nie
si

narazi

na zarzut,

e dochodz

wzbogacenia si , lub które uwa aj
jakich

dla siebie zado

dochodzenie zado

wzgl dów za niestosowne”30. Nie da si

uczynienia z ch ci

ied

chc

uczynienia dla siebie z

przy tym zakwestionowa , ze

niezwyk

no no

raw

wskazany argument zyskiwa w przypadku niektórych stanów faktycznych posiada
31

. W pewnym uproszczeniu mo na zatem stwierdzi ,

roszczenie o zap at

odpowiedniej sumy pieni

e

nej na cel spo eczny zosta o

dopasowane do wcze niejszych ustale dotycz cych zado uczynienia pieni

nego

Sp

za krzywd . W tym duchu B. Lewaszkiewicz-Petrykowska przyjmuj c de facto, e
rodki okre lone w art. 448 k.c. stanowi zado

uczynienie przyj a, e nie mo e by

ono rozumiane jako wyraz kary cywilnej32. W ocenie J. B eszy skiego, roszczenia
wynikaj ce z art. 24 i 448 k.c. nie powinny by traktowane jako maj ce „cho by tylko

aru

aspekt penalny”33. W zbli ony sposób wypowiadali si tak e inni autorzy34.
Dla jedynie kompensacyjnej funkcji instytucji okre lonych w art. 448 k.c. odnaleziono
równie

nowe uzasadnienie normatywne. Zdaniem Z. Radwa skiego i A.

30

uczynienia

A. Szpunar, Uwagi o funkcjach odpowiedzialno ci odszkodowawczej, PiP 2003, z. 1, s. 17 i nast.

ut
W

29

ym
i

Olejniczaka, ustawodawca przes dzi o kompensacyjnej funkcji zado

Tak K. Zawada, zdanie odr bne do uchwa y sk adu siedmiu s dziów S du Najwy szego z dnia 9
wrze nia 2008 r., III CZP 31/08, OSNIC 2009, nr. 3, poz. 36, s. 26, por. tak e J. Sie czy o-Chlabicz,
Glosa do wyroku SN z dnia 17 marca 2006 r., I CSK 81/05, OSP nr 3/2007, poz. 30.
31

Por. stan faktyczny sprawy rozstrzygni tej wyrokiem S du Najwy szego z dnia 24 stycznia 2008 r.,
I CSK 319/07, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 4 s. 172 przywo ywany przez SSN K. Zawad , w jego
zdaniu odr bnym do uchwa y do uchwa y sk adu siedmiu s dziów S du Najwy szego z dnia 9
wrze nia 2008 r., III CZP 31/08.

Ins
tyt

32

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, W sprawie wyk adni art. 448 k.c., „Przegl d S dowy” nr 1/1998, s.

9.
33

J. B eszy ski, Glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2003 r., IV CKN 1819/00, OSP 2004/6/75.

34

J. Pietrzykowski, Nowelizacja kodeksu cywilnego z 23 sierpnia 1996 r., „Przegl d S dowy” nr
3/1997.

10

ci

pieni

nego zaliczaj c je verba legis art. 448 k.c. do „ rodków potrzebnych do

W

ostatnim

zado

czasie

jako

konsekwentny

przeciwnik

uczynienia na funkcje represyjno-prewencyjn

J. Jastrz bski.

rozszerzania

zaprezentowa si

równie

enia sprawcy”36.

ied

ka dym

funkcji

W jego ocenie, kompensacja szkody niemaj tkowej powinna by

pojmowana z wyra nym wy czeniem „satysfakcji p yn cej z obci
Funkcj zado

liw
o

usuni cia skutków naruszenia”35.

uczynienia za szkod niemaj tkow nale y ocenia identycznie jak w

przypadku

naprawienia

szkody.

Podstawow

funkcj

jest

funkcja

Funkcje represyjna i prewencyjna zado
na decyzj o przyznaniu zado

uczynienia nie mog tym samym wp ywa

uczynienia ani na ustalenie wysoko ci przyznanego

uczynienia. Instrumenty cywilnoprawne, ze swej istoty nakierowane s

bowiem na

kompensacje

Wskazany pogl d wi

uszczerbku

doznanego

Sp

zado

raw

kompensacyjn . Pozosta e oddzia ywania maj charakter wtórny i czysto faktyczny.

przez poszkodowanego37.

e si z bardziej generalnym stanowiskiem J. Jastrz bskiego ,

który sprzeciwia si , jak si

zdaje, jakiejkolwiek penalizacji prawa cywilnego. Jego

dostosowanym do funkcji, jakie maj

w asnym instrumentarium,

pe ni

instytucje prawa cywilnego i prawa

aru

zdaniem prawo cywilne i prawo karne operuj

w prawie

karnego. Autor wskazuje m.in. na zasad in dubio pro reo, obowi zuj
karnym oraz przeciwn jej zasad wyk adni na korzy

poszkodowanego w prawie

cywilnym. Penalizacja prawa cywilnego prowadzi aby wi c, zdaniem Autora, do

ym
i

obej cia norm prawa karnego, w szczególno ci gwarancji procesowych38. Autor jest
w swym zapatrywaniu konsekwentny, neguj c jakikolwiek udzia
penalnych w instytucji zado

elementów

uczynienia. Nie do ko ca jasne jest jedynie, czy odnosi

on swoje stanowisko do obu instytucji uj tych w art. 448 k.c., czy te wy cznie do
uczynienia pieni

ut
W

zado

nego za krzywd .

Nale y stwierdzi , e zazwyczaj pogl dy formu owane w doktrynie i orzecznictwie
dowym s

Z. Radwa ski i A. Olejniczak, Zobowi zania – cz

Ins
tyt

35
36

dalekie od takiej jednoznaczno ci. Jednoczesnemu zanegowaniu

ogólna, Warszawa 2005, s. 245.

J. Jastrz bski, Kilka uwag o naprawieniu szkody niemaj tkowej, „Palestra” nr 3-4/2005, s. 32.

37

J. Jastrz bski, glosa do wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2005 r., SK 49/03,
„Palestra” nr 7-8/2007, s. 316.
38

Ibidem, s. 317.
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ci

represyjnej roli „zado

uczynienia” uj tego w art. 448 k.c. towarzyszy raczej

niemaj tkowych. W ramach „kompensacyjnej” funkcji zado
zacz to odnajdywa

liw
o

przedefiniowanie pojmowania poj cia „kompensacja” odnoszonego do uszczerbków
uczynienia pieni

elementy, które jak dot d znamionowa y raczej

nego

funkcje

represyjn roszczenia o zap at odpowiedniej sumy na cel spo eczny. Przytoczono
ju

wy ej pogl d A. Szpunara, w my l którego funkcja kompensacyjna obejmuje

ied

równie „satysfakcj ” dla pokrzywdzonego39, w tym samym duchu wypowiadaj si
równie inni autorzy40.

raw

III. Stanowisko odnosz ce si do funkcji pe nionych przez instytucje okre lone
w art. 448 k.c. dalekie jest jednak od jednolito ci. W orzecznictwie i pi miennictwie
wci

cz stokro wyra any jest pogl d, w my l którego obie instytucje wskazane w

art. 448 k.c. (a po rednio, jak si zdaje, równie zado uczynienie z art. 445 k.c.)
pe ni

obok funkcji kompensacyjnej funkcj

prewencyjn . Pogl d taki odnale

represyjn , satysfakcyjn

Sp

maj

lub

mo na np. w wyroku S du Apelacyjnego w

Katowicach z dnia 13 lipca 2007 r., I ACa 439/07, gdzie S d wprost wskazuje, e
kwota zado

funkcj

represyjn

41

.

Wcze niej

wskazane

aru

spe nia

uczynienia musi mie zarówno charakter kompensacyjny, jak równie
stanowisko

zosta o

w

przekonuj cy sposób rozwini te w wyroku S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5
listopada 2002 r., I ACa 869/0242. S d stwierdza tam, e cel art. 448 k.c. „obejmuje
tak e udzielenie pokrzywdzonemu satysfakcji, a jej uzyskanie mo liwe jest wtedy,
zas dzonego zado

ym
i

gdy wysoko

uczynienia pieni

nego b dzie dla sprawcy

naruszenia i/lub innej osoby odpowiedzialnej za naruszenie odczuwaln
maj tkow ”. W tym samym wyroku S d przypisa

39

nemu funkcj

prewencyjn , maj

zado

uczynieniu

zapobiega dokonywaniu w przysz

ci

ut
W

pieni

równie

"sankcj "

A. Szpunar, Uwagi o funkcjach odpowiedzialno ci odszkodowawczej, PiP 2003, z. 1, s. 17 i nast.,
nale y jednak zauwa , e autor nie mówi wprost o satysfakcji czerpanej z ukarania sprawcy, lecz
pos uguje si bardziej enigmatycznym sformu owaniem satysfakcji poszkodowanego p yn cej z faktu,
„ e naruszenie jego dobra osobistego spotka o si z reakcj ze strony porz dku prawnego”. Autor nie
wyja nia, czy taka satysfakcja mia aby ró ni si np. od niemaj tkowej ochrony dóbr osobistych.

Ins
tyt

40

J. Ku micka-Sulikowska, Funkcje cywilnej odpowiedzialno ci odszkodowawczej, „Przegl d S dowy”
nr 9/2008, s. 12 i nast., A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
2004, z. 2, s. 317 i nast.
41

Lex nr 337317

42

opubl. „Transformacje Prawa Prywatnego” nr 3/2003, s. 109.
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ci

narusze

dóbr osobistych. Wskazane stanowisko pozostaje w sposób wyra ny

liw
o

obecne w s dach apelacji krakowskiej.
Zwolennikiem represyjnej funkcji instytucji okre lonych w art. 448 k.c. jest te ,
jak si zdaje, A.

mieja, który w represyjnym wymiarze roszcze okre lonych w tym

przepisie upatruje rozszerzenia ochrony interesów poszkodowanego. Zdaniem tego

ied

Autora rodki niemaj tkowe, w odró nieniu od rodków okre lonych w art. 448 k.c.,
zbyt ma o skuteczne z punktu widzenia ochrony tych interesów. Dotyczy to w
szczególno ci roszczenia o zap at odpowiedniej sumy pieni
da odpowiedniej sumy pieni

nej nie dla siebie, lecz domaga

raw

„Gdy pokrzywdzony

nej na cel spo eczny:

si wp acenia jej na oznaczony cel spo eczny, czerpie pewn satysfakcj wynikaj
z faktu,

e naruszenie jego dobra osobistego zosta o uznane przez s d za

bezprawne, a czasem tak e z faktu, e sprawcy tego naruszenia wykonanie wyroku
maj tkow (nie pozostanie on bezkarnym). [...]

Sp

sprawi pewn okre lon dolegliwo

Je eli zatem mo na tu mówi o kompensacji, to tylko w specyficznym tego s owa
znaczeniu. Natomiast w omawianym przypadku bardzo wyra nie rysuje si funkcja
represyjna, a w

lad za ni

(jako jej refleks) funkcja prewencyjna (prewencyjno-

43

Wydaje si ,

aru

wychowawcza)” .

e w pewnym zakresie pogl d o represyjnym charakterze

instytucji okre lonych w art. 448 k.c. podziela równie

Trybuna Konstytucyjny.

ym
i

Zdaniem Trybuna u, funkcja prewencyjno-represyjna nie mo e wprawdzie wypiera
funkcji kompensacyjnej, jednak e funkcja ta mo e j

uzupe nia

o wymiar

ogólnospo eczny. S d mo e zatem zwi kszy , ze wzgl du na funkcje represyjn
wysoko

zado uczynienia. W ocenie Trybuna u, nawet jednak w tym przypadku

ut
W

zado uczynienie musi pozosta instrumentem kompensacyjnym44.
IV. Analiz przedstawionej argumentacji nale y rozpocz

od stwierdzenia, e

obecne rozumienie poj cia „kompensacji” w znacznym stopniu odesz o od
pocz tkowego

Ins
tyt

kompensacyjna

rozumienia
ogranicza a

tego
si

poj cia.
do

W

tradycyjnym

u mierzenia

uj ciu

funkcja

negatywnych

emocji

43

A. mieja, Z problematyki odpowiedzialno ci uregulowanej w art. 448 k.c. [w:] Odpowiedzialno
cywilna. Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 283.

44

Por. wyrok TK z dnia 7 lutego 2005 r., SK 49/03, opubl. OTK ZU nr 2A/2005, poz. 13.
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przez

umo liwienie

mu

cieszenia

si

pewnymi

widzenia kompensacyjnej funkcji zado

dobrami

e z punktu

liw
o

materialnymi. W pewnym uproszczeniu mo na by o nawet twierdzi ,

ci

pokrzywdzonego

uczynienia oboj tne pozostawa o, kto

dokona przysporzenia na rzecz pokrzywdzonego i w jakich okoliczno ciach. Istotne
by o bowiem jedynie umo liwienie jednostce u mierzenia bólu przez „zwi kszon

konsumpcj ”. Nie budzi oby zatem oporów np. obj cie odpowiedzialno ci tytu em
uczynienia pieni

Obecnie za

nymi ubezpieczeniami od odpowiedzialno ci cywilnej.

pod poj ciem „kompensacji” ujmuje si

ró norodnych prze

mog cych zniwelowa

ied

zado

odczuwan

dostarczenie jednostce
krzywd

(w tym: tak

raw

subtelnych, jak satysfakcja p yn ca z reakcji porz dku prawnego na krzywd
jednostki). Od tak rozumianej „kompensacji” jest ju bardzo blisko do zniwelowania
krzywdy jednostki przez satysfakcj

p yn

z wyrz dzenia sprawcy pewnej

dolegliwo ci (funkcja satysfakcyjna), jak równie z zapewnienia jednostce poczucia

szczególna) b

Sp

bezpiecze stwa przed kolejnymi naruszeniami ze strony naruszyciela (prewencja
ze strony innych potencjalnych naruszycieli (prewencja ogólna).

W tych okoliczno ciach zanegowanie funkcji represyjnej wydaje si

bardziej

werbalne ni rzeczywiste, nie do ko ca uzasadnione i wywodzone raczej z pewnych

aru

apriorycznych przekona odnosz cych si do funkcji odpowiedzialno ci cywilnej.
Nie zas uguj przy tym na uwzgl dnienie argumenty podnoszone przeciwko
represyjnej funkcji instytucji okre lonych w art. 448 k.c. Nie przekonuje najpierw

ym
i

argument upatruj cy zniesienia podstaw do represjonowania sprawcy naruszenia w
wykre leniu przes anki winy umy lnej z art. 448 k.c. Potrzeba represji mo e bowiem
istnie nie tylko w sytuacji umy lnego dzia ania sprawcy. Samo usuni cie przes anki
winy umy lnej mo e zatem sk ania do wi kszej rozwagi przy si ganiu po rodki o

ut
W

charakterze penalnym, w sytuacji jednak, w której zgodnie z dominuj cym pogl dem
przes ank

zado uczynienia pieni

nego jest wina sprawcy potrzeba istnienia

pewnego elementu penalnego wydaje si trudna do zakwestionowania.
Nie zas uguje tak e na uwzgl dnienie argument Z. Radwa skiego odwo uj cy

Ins
tyt

si do u ytego przez ustawodawc w art. 448 k.c. poj cia „ rodków potrzebnych do
usuni cia skutków naruszenia”. Nale y przypomnie ,

mo na by oby twierdzi ,

e z równym powodzeniem

e kompensacyjny charakter winien przys ugiwa

tak e

roszczeniu o zas dzenie odpowiedniej sumy na rzecz PCK opartego na dawnym
14

to roszczenie mia o przys ugiwa

ci

brzmieniu art. 448 k.c. Równie

„niezale nie od

pogl d Z. Radwa skiego nale
tak e s

liw
o

innych rodków potrzebnych do usuni cia skutków wyrz dzonej szkody”. Przyjmuj c
oby uzna , e roszczenie o zap at na rzecz PCK

o wy cznie kompensacji i usuni ciu skutków wyrz dzonej szkody, co

by oby sprzeczne z dominuj cym rozumieniem sensu tej instytucji. Przeciwko
wskazanemu pogl dowi nale y równie podnie

poj ciem „ rodków potrzebnych do usuni cia skutków naruszenia”. W

tre ci art. 24 k.c. wydaje si

zatem,

wietle

ied

si

, e art. 24 k.c. równie pos uguje

e poj cie „ rodki potrzebne do usuni cia

skutków naruszenia” powinno odnosi

si

do wszystkich

raw

reakcj prawa cywilnego na naruszenie dóbr osobistych.

rodków stanowi cych

Nie zas uguje wreszcie na uwzgl dnienie generalny argument podnoszony
przez J. Jastrz bskiego, odwo uj cy si

do preferowania przez prawo cywilne

dubio pro reo. Wydaje si ,

Sp

poszkodowanego, w przeciwie stwie do prawa karnego kieruj cego si
e te same wzgl dy, które przemawiaj

zasad

in

za zasad

domniemania niewinno ci w prawie karnym, mog przemawia za uwzgl dnianiem
represyjnego wymiaru maj tkowej ochrony dóbr osobistych w prawie cywilnym.
, e ratio gwarancji procesowych w prawie karnym jest zagro enie

aru

Nale y zauwa

wolno ci, czyli fundamentalnego dobra osobistego jednostki. Gdyby prawo karne
by o tworzone na potrzeby sankcji jedynie maj tkowych prawdopodobnie zakres
gwarancji procesowych nie wygl da by tak jednoznacznie, co mo na zauwa

np. w

ym
i

przypadku sankcji nak adanych w post powaniu administracyjnym. Ponadto w
konflikcie interes publiczny – jednostka, rzeczywi cie domniemuje si

ochron

jednostki zagro onej opresyjnym dzia aniem Pa stwa. Inaczej jednak przedstawia
si sytuacja konfliktu równorz dnych podmiotów, gdy jeden z podmiotów dopuszcza

ut
W

si naruszenia podstawowych warto ci zwi zanych z osobowo ci drugiego.
V.

Rozstrzygni cie co do charakteru i funkcji maj tkowej ochrony dóbr

osobistych

posiada

fundamentalne

warunkuj cych powstanie oraz tre

Ins
tyt

zas dzenia odpowiedniej sumy pieni

znaczenie

dla

roszczenia o zado

ustalania

przes anek

uczynienie pieni

ne oraz

nej na wskazany cel spo eczny.

W przypadku, w którym maj tkowa ochrona dóbr osobistych polega wy cznie

na kompensacji, okoliczno ci dotycz ce samego sprawcy, takie jak stopie

winy, motywacje którymi si

kierowa , jego status maj tkowy mog
15

jego

posiada

wysoko

zado

na rozmiar

winy sprawcy wp ywa zatem na

liw
o

krzywdy odczuwanej przez sprawc . Stopie

ci

znaczenie dla pokrzywdzonego tylko o tyle, o ile mog y one wp yn

uczynienia jedynie w takim zakresie, w jakim ma on wp yw na

rozmiar doznanej szkody niemaj tkowej. Naruszenie umy lne lub z

liwe mo e

bowiem (lecz nie musi!) powodowa dalej id ce negatywne doznania psychiczne ni

ied

naruszenie niezawinione lub dotkni te lekkim niedbalstwem45.
Odmienna sytuacja ma miejsce, gdy przypisuje si
zado

uczynieniu pieni

funkcj

represyjn

nemu, przyjmuj c, e jest on nakierowany na wyrz dzenie
wyrz dzona sprawcy z natury

raw

pewnej dolegliwo ci sprawcy naruszenia. Dolegliwo

rzeczy musi wi za si ze stopniem jego zawinienia (nie jest przy tym konieczne, aby
sprawca dzia

umy lnie, gdy represja mo e by uzale niona równie przy winie

nieumy lnej) oraz celem sprawcy towarzysz cemu jego czynowi. Wywa enie
by a dostosowana do

Sp

interesów obu stron wymaga zatem, aby dolegliwo
indywidualnej sytuacji zobowi zanego. Stopie

dolegliwo ci wyrz dzanej sprawcy

powinien ponadto wi za si z mo liwo ciami maj tkowymi sprawcy, zdolno ci do
poprawy etc. Jednym z elementów, które powinny w takiej sytuacji zosta wzi te pod
jest sytuacja maj tkowa sprawcy. Jak stwierdzono w wyroku S du

aru

uwag

Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 listopada 2002 r., I ACa 869/02, suma pieni
powinna by

tak dobrana, aby jej wysoko

na

by a maj tkowo donios a dla osoby

odpowiedzialnej za naruszenie, stanowi c znacz cy czynnik kalkulacyjny w jego

zado

gospodarczej46.

Oddzia ywanie

ym
i

dzia alno ci

prewencyjno-wychowawcze

uczynienia b dzie zatem tym wi ksze, im wi ksze sumy b
47

przez s d na podstawie art. 448 k.c. . Nie jest równie
finansowy ci

ar zap aty odpowiedniej sumy pieni

zas dzane

oboj tne, kto ponosi

nej. Uwolnienie si

ut
W

odpowiedzialno ci represyjnej np. w drodze umowy ubezpieczenia nale
wówczas uzna za niedopuszczalne ze wzgl du na to, e taka umowa d

45

od
oby

aby do

Ins
tyt

J. Jastrz bski, glosa do wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2005 r., SK 49/03,
„Palestra” nr 7-8/2007, s. 316; autor nie dostrzega jednak zasadniczego problemu, e w takim
przypadku wina umy lna pozostaje bez wp ywu na wysoko zado uczynienia, je eli pokrzywdzony
nie dowiedzia si o niej.

46

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 listopada 2002 r., I ACa 869/02, „Transformacje
Prawa Prywatnego” nr 3/2003, s. 109 i nast.
47

A. mieja, Z problematyki odpowiedzialno ci uregulowanej w art. 448 k.c. [w:] Odpowiedzialno
cywilna. Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 283.

16

(unikni cie przez sprawc

ci

celu sprzecznego z ustaw

naruszenia koniecznej

Nale y tak e zauwa

,

liw
o

dolegliwo ci).
e funkcja represyjna zado uczynienia mo e by

dyktowana nie tylko celem publicznym, ale równie

– celem prywatnym. Celem

publicznym jest bowiem osi gni cie efektu odstraszaj cego innych potencjalnych

ied

sprawców od pope niania podobnych czynów oraz potwierdzenie wagi okre lonych
dóbr przez stanowcze i surowe sankcjonowanie ich narusze . Celem prywatnym jest
natomiast zapewnienie pokrzywdzonemu satysfakcji p yn cej z ukarania sprawcy

raw

oraz odstraszenie samego sprawcy od ponownego naruszenia dóbr osobistych
pokrzywdzonego. Z okoliczno ci, e pokrzywdzony czerpie satysfakcj

z ukarania

sprawcy nie powinno si zarazem wyprowadza wniosku, e satysfakcja ta stanowi
jeden ze sk adników kompensacyjnej funkcji zado

uczynienia pieni

nego48 ani tym

Sp

bardziej warunek sine qua non zastosowania ochrony maj tkowej, gdy

w takim

przypadku osoby niezdolne do odczucia owej satysfakcji pozbawione by yby
maj tkowej
zado

ochrony

dóbr

osobistych.

Pot pienie

represyjnej

funkcji

uczynienia przy jednoczesnej aprobacie dla jego funkcji „prewencyjno„prewencyjnej” jest wewn trznie sprzeczne. Na

aru

wychowawczej”, b

enie na

sprawc kary nigdy, nawet w prawie karnym, nie stanowi celu samego w sobie lecz
y

stosownej

odp acie

sprawcy

(tzw.

funkcja

sprawiedliwo ciowa

kary)

powstrzymaniu innych potencjalnych sprawców od naruszania dóbr osobistych

szczegó owa)

od

pope niania

prewencyjnej funkcji zado
aprobat

takich

koncentracj

czynów

w

przysz

ci.

Aprobat

dla

uczynienia nale y tym samym uzna za równoznaczn z

dla represyjnej funkcji tego

ut
W

(wi ksz

powstrzymaniu samego sprawcy (prewencja

ym
i

(prewencja ogólna) jak równie

na

sprawcy,

rodka, ze wszelkimi tego konsekwencjami
obni eniem

rangi

konkretnej

krzywdy

do wiadczanej przez poszkodowanego etc.). Jak si zdaje, z tej perspektywy nale y
te ocenia zado uczynienie przyznawane na podstawie kolejnych analizowanych
przepisów. Podstawowe pytanie brzmi wówczas, czy odpowiedzialno ci opartej na
wskazanym

przepisie

nale y

bardziej

Ins
tyt

poszkodowanego, czy sprawcy?

17

koncentrowa

si

na

sytuacji

ci

IV. Przes anki zado

uczynienia przyznawanego na podstawie art.

Zasada i funkcje odpowiedzialno ci pozwanego

ied

1.

liw
o

445 § 1 k.c.

Zgodnie z jednolitym pogl dem doktryny i orzecznictwa art. 445 § 1 k.c. nie
ustanawia samodzielnej zasady odpowiedzialno ci. W przypadkach okre lonych w

raw

tym przepisie kompensacji podlega szkoda niemaj tkowa wyrz dzon
niedozwolony, niezale nie od zasady odpowiedzialno ci. W gr
zarówno odpowiedzialno
czy s uszno ci49.

e w ród badanych spraw wyra nie

uczynienia przyznawane na zasadzie ryzyka (najcz

Sp

zwi zku z wypadkami samochodowymi). Wymaga równie
pozwanym by

wchodzi zatem

oparta na zasadzie winy, jak równie na zasadzie ryzyka,

Nale y odnotowa ,

dominowa y zado

przez czyn

podkre lenia,

Skoro odpowiedzialno
i

aru

istotny wp yw na funkcj przypisywan zado

winy

e

zazwyczaj zak ad ubezpiecze , a nie osoba bezpo rednio

odpowiedzialna za wyrz dzenie szkody. Wskazane okoliczno ci musz

przes anki

ciej w

wywiera

uczynieniu uj temu w art. 445 § 1 k.c.

opierana na art. 445 § 1 k.c. nie jest uzale niona od

skoro

roszczenie

kierowane

jest

zazwyczaj

przeciwko

ubezpieczycielowi a nie osobie bezpo rednio odpowiedzialnej za zdarzenie, to nie
mo liwe przypisywanie temu

ym
i

wydaje si

rodkowi funkcji represyjnej. Stanowisko

odmienne by oby tym bardziej w tpliwe, e w zakresie obj tym regulacj art. 445 § 1
k.c. funkcja represyjna jest z powodzeniem realizowana przez prawo karne. Do
tym miejscu zauwa

w

, e w wi kszo ci analizowanych spraw sprawcy naruszenia

ut
W

byli skazywani wyrokami karnymi. Z tych prawdopodobnie wzgl dów w przypadkach,
w których pozwanym by bezpo redni sprawca szkody, s dy wyra nie podkre la y,
e zado

uczynienie zas dzane na podstawie art. 445 § 1 k.c. posiada tylko

Ins
tyt

kompensacyjny charakter i nie powinno by traktowane jako ród o represji.

48

Tak jednak: A. mieja, Z problematyki odpowiedzialno ci uregulowanej w art. 448 k.c. [w:]
Odpowiedzialno cywilna. Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004,
s. 283.

18

zado

uczynienia wchodz

w konsekwencji w gr

funkcja kompensacyjna, polegaj ca na d

jest zatem

eniu do jak najwi kszego u mierzenia

cierpie zwi zanych ze zdarzeniem odszkodowawczym.

Przes anka „uszkodzenie cia a” oraz „wywo ania rozstroju zdrowia”

ied

2.

ci

funkcj

liw
o

Jedyn

2.1.

Wyst pienie „uszkodzenia cia a” lub „rozstroju zdrowia” jako przes anka

Poza

zakresem

niniejszego

opracowania

raw

odpowiedzialno ci oraz jako element krzywdy podlegaj cej kompensacji

nale y

pozostawi

kwesti ,

przedmiotem odpowiedzialno ci okre lonej w art. 445 § 1 k.c. mo e by

osi ga pewn

intensywno

ka de

jedynie takie naruszenie, które

Sp

naruszenie dobra osobistego „zdrowia”, czy te

czy

, polegaj c na wywo aniu rozstroju zdrowia lub

uszkodzeniu cia a. W adnej z analizowanych spraw S dy nie odmówi y zas dzenia
zado

uczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c. w oparciu o twierdzenie,

e

aru

naruszenie dóbr osobistych (tj. zdrowia) nie osi gn o wystarczaj cej intensywno ci,
aby uzna je za „uszkodzenie cia a” lub „rozstrój zdrowia”.
Uprzedzaj c dalsze wywody nale y natomiast zauwa
rozstrój zdrowia nie stanowi

ym
i

cia a, jak równie
odpowiedzialno ci

za

naruszenie

dóbr

, e zarówno uszkodzenie
tylko przes anki maj tkowej

osobistych.

Do wiadczany

przez

poszkodowanego uszczerbek na zdrowiu sam w sobie stanowi bowiem krzywd
domagaj

si

kompensacji. Niezale nie od tego, czy poszkodowany cierpi

ut
W

(fizycznie, psychicznie) z powodu do wiadczonego uszczerbku, ju
uszczerbku jest krzywd

uzasadniaj

roszczenie o zado

sam fakt

uczynienie. Inne

rozwi zanie musia oby prowadzi do wy czenia odpowiedzialno ci maj tkowej np. w
przypadkach ci

kich uszczerbków na zdrowiu, gdy poszkodowany ca kowicie

pozbawiony jest wiadomo ci, a zatem nie mo e odczuwa cierpienia fizycznego ani

Ins
tyt

psychicznego. Tak samo nale

oby ocenia uszczerbki na zdrowiu do wiadczane

49

Por. zamiast wielu: A. Cisek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa, 2008, komentarz do art.
445, teza 5, M. Safjan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44911. Tom I, Warszawa 2008,
komentarz do art. 445, teza 6.
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ci

przez osoby, które nie s w stanie zrozumie traumy, która sta a si ich udzia em.

liw
o

Ustalenie uszczerbku na zdrowiu do wiadczanego przez pokrzywdzonego posiada
zatem podwójne znaczenie dla maj tkowej ochrony dóbr osobistych. Po pierwsze,

umo liwia ono wyznaczenie krzywd podlegaj cych kompensacji. Po drugie,
uszczerbek na zdrowiu sam w sobie stanowi krzywd

domagaj

2.2.

takiej

ied

kompensacji.

si

Cierpienie psychiczne jako element krzywdy podlegaj cej kompensacji

raw

oraz jako przes anka odpowiedzialno ci

W pewnym sensie „lustrzane” problemy wywo uje kwalifikacja prawna cierpie
do wiadczanych przez pokrzywdzonego.

Zazwyczaj cierpienia psychiczne s

Sp

analizowane w ramach badania przes anki krzywdy. Wynika to z nast puj cych
przyczyn:

sama krzywda jest cz sto uto samiana z wy cznie cierpieniami natury

aru

psychicznej;

dolegliwo ci psychiczne mog wyst pi równie w przypadkach, w których brakuje
naruszenia dóbr osobistych, a przyczyn tych dolegliwo ci jest np. nadwra liwo
„poszkodowanego”; w takich sytuacjach z zasady brakuje usprawiedliwienia dla

ym
i

przyznania „poszkodowanemu” zado

uczynienia pieni

nego;

brak dolegliwo ci psychicznych nie przes dza o braku naruszenia dóbr
osobistych; brak tych dolegliwo ci mo e wynika

ut
W

poszkodowanego (np. z faktu, e jest on osob

z samej istoty podmiotu

prawn ), z jego predyspozycji

psychicznych (wieku, upo ledzenia, charakteru), jak równie ze skutków zdarzenia
(w sytuacji poszkodowanych pozostaj cych w pi czce);
Uwzgl dniaj c powy sze za

enia nale y jednak stwierdzi ,

e b dne by oby

ujmowanie cierpienia psychicznego wy cznie na p aszczy nie skutków naruszenia

Ins
tyt

dobra osobistego. Cierpienia psychiczne osi gaj

intensywno ci,

e same w sobie zaczynaj

bowiem niekiedy taki stopie

stanowi

rozstrój zdrowia, spe niaj c

hipotez art. 445 § 1 k.c. Wydaje si , e dobr ilustracj tego rodzaju sytuacji jest

sprawa zako czona wyrokiem S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 czerwca
20

ci

2008 r., sygn. akt I ACa

451/08. W rozpoznawanej sprawie w wyniku wypadku

liw
o

komunikacyjnego poszkodowane by o czworo pasa erów samochodu osobowego.
i ojciec rodziny zgin . Trwa y uszczerbek ony na zdrowiu zosta okre lony na

60 %, d ugotrwa y uszczerbek na zdrowiu córki – 45 %, d ugotrwa y uszczerbek na

zdrowiu syna – 45 %. Istotnym elementem uszczerbku na zdrowiu do wiadczanym
przez poszkodowanych by y jednak nie tyle uszczerbki natury fizycznej, co

ied

psychicznej. U kobiety depresyjne zaburzenia reaktywne zwi zane ze zdarzeniem
prowadzi y do 30 % trwa ego uszczerbku na zdrowiu, u dzieci za objawia a si tzw.
przed

ona reakcja adaptacyjna, skutkuj c odpowiednio 30 % d ugotrwa ym

raw

uszczerbkiem na zdrowiu u dziewczynki oraz 40 % d ugotrwa ym uszczerbkiem na
zdrowiu u ch opca. S d pierwszej instancji zignorowa w swoich rozwa aniach
wskazany uszczerbek. Jego stanowisko zosta o jednak trafnie zakwestionowane
przez S d Apelacyjny w Krakowie, który wytkn
uszczerbków

na

zdrowiu

przy

obliczaniu

Sp

istotnych

s dowi okr gowemu zignorowanie

uczynienia.

2.3.

Data ustalania uszczerbku na zdrowiu

aru

zado

wysoko ci

Zgodnie z art. 316 k.p.c. s d wydaje wyrok, bior c za podstaw

nale nego

stan rzeczy

istniej cy w chwili zamkni cia rozprawy. Z faktu, e uszczerbek na zdrowiu pe ni
funkcj

w post powaniach o zado

ym
i

podwójn

uczynienie, wynika konieczno

dwojakiego ustalania jego rozmiarów.
po

nale y

ustali ,

czy

krzywda,

za

któr

dochodzone

jest

uczynienie wynika z „uszkodzenia cia a lub wywo ania rozstroju zdrowia”; w

ut
W

zado

pierwsze,

tym zakresie uszczerbek na zdrowiu stanowi „ ród o” szkód niemaj tkowych
podlegaj cych kompensacji; sam uszczerbek nie musi wi c istnie w momencie
wyrokowania; wydaje si oczywiste, e zado uczynienie przys uguje równie w
sytuacji, w której poszkodowany w chwili wyrokowania zosta ju

Ins
tyt

wyleczony; na wysoko

takiego zado

uczynienia sk adaj

si

ca kowicie

wówczas takie

krzywdy jak np. pokrzy owanie planów yciowych w okresie leczenia, dolegliwo ci

bólowe, stres, poczucie osamotnienia towarzysz ce leczeniu itp.
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ci

po drugie, w zakresie w jakim uszczerbek na zdrowiu stanowi samodzieln szkod

liw
o

niemaj tkow konieczne staje si ustalenie, czy szkoda ta istnieje jeszcze w chwili
wyrokowania; je eli w chwili wyrokowania nie istnieje ju uszczerbek na zdrowiu,
zado

ied

3.1.

Krzywda

Procentowy rozmiar uszczerbku na zdrowiu

raw

3.

uczynienie w tym zakresie nie przys uguje;

Jak ju by a mowa, punktem wyj cia do ustalenia rozmiaru krzywdy podlegaj cej
kompensacji

jest

rozmiar

uszczerbku

na

zdrowiu

do wiadczany

przez

Sp

poszkodowanego. Najprostszym sposobem jego ustalenia jest wyznaczenie – przy
pomocy opinii bieg ych – procentowego rozmiaru uszczerbku na zdrowiu. Nale y
jednak zauwa

,

e zgodnie z wiod cym stanowiskiem S du Najwy szego

procentowo okre lony uszczerbek jest tylko pomocniczym rodkiem pozwalaj cym

aru

ustali rozmiar „odpowiedniego” zado uczynienia50. Zgodnie z tym stanowiskiem,
na rozmiar krzywdy, a w konsekwencji na wysoko

zado

cierpienia fizyczne i psychiczne, których rodzaj, nat

uczynienia sk adaj si

enie i czas trwania nale y

Powy sze

ym
i

ka dorazowo okre li w okoliczno ciach konkretnej sprawy.
stanowisko

nie

by o

zasadniczo

kwestionowane

w

badanym

orzecznictwie. Tytu em przyk adu, jak wskazuje S d Okr gowy w Krakowie w wyroku
z dnia 5 marca 2008 r., I C 1302/06: „Nie jest prawid owe stosowanie automatyzmu w

ut
W

ustalaniu wielko ci zado

uczynienia w zale no ci od stopnia utraty zdrowia. Ze

wzgl du na konkretne okoliczno ci sprawy przy tym samym stopniu kalectwa lub
rozstroju zdrowia zakres ujemnych dozna pokrzywdzonego mo e by zasadniczo
ró ny i zale

równie

Ins
tyt

pracy, szanse na przysz

od takich okoliczno ci jak np. wiek, rodzaj wykonywanej
”.

50

wyrok S du Najwy szego z dnia 5 pa dziernika 2005 r. sygn. akt I PK 47/05, wyrok S du
Najwy szego z dnia 28.06.2005r., I CK 7/05, Lex nr 153254
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Nale y jednak poczyni pewne doprecyzowanie. W praktyce stosowania prawa s dy
znaczenie procentowego uszczerbku na zdrowiu tylko wówczas, gdy

kierowanie si

wy cznie t

okoliczno ci

liw
o

ograniczaj

by oby niekorzystne z punktu widzenia

pokrzywdzonego. W analizie nie natrafiono na ani jeden przypadek, w którym S d,

na brak bezpo redniego zwi zku mi dzy rozmiarem uszczerbku na

zdrowiu a wysoko ci
wysoko ci

ni

zado

wynika oby

uczynienia, zas dzi by zado uczynienie w ni szej
to

z

rozmiarów

uszczerbku.

rozpoznawanych spraw przyznawano natomiast wysokie zado

z

uczynienie, pomimo

raw

stosunkowo ma ego rozmiaru uszczerbku na zdrowiu.

W niektórych

ied

powo uj c si

Tytu em przyk adu: w sprawie zako czonej wyrokiem S du Rejonowego w
growcu z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt I C 31/08 rozmiar trwa ego uszczerbku na
zdrowiu by stosunkowo niewielki, wynosz c 23 %. S d odwo

si

jednak do

Sp

odego wieku pokrzywdzonego, utraty przeze perspektyw yciowych i w oparciu o
powy sze okoliczno ci zas dzi od pozwanego kwot , która razem z wiadczeniem
wyp aconym wcze niej przez pozwanego wynios a 32 000 z , a zatem do

wysok .

Jeszcze wyra niejsza sytuacja wyst pi a w sprawie zako czonej wyrokiem S du
334/08, w której

aru

Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt I ACa

powódka w zwi zku urazem biodra ponios a 25 % uszczerbek na zdrowiu.
Uwzgl dniaj c jednak silne dolegliwo ci bólowe do wiadczane przez powódk , jak
równie dezorganizacj

jej ycia w wyniku wypadku S d Okr gowy w Poznaniu w

ym
i

wyroku z dnia 25 lutego 2008 r., sygn. akt XIV C 373/07 zas dzi od pozwanego kwot ,
która wraz z wiadczeniem wyp aconym przez pozwanego wynosi a a 85 000 z . S d
Apelacyjny w Poznaniu oddali apelacj
dysproporcji pomi dzy wysoko ci

pozwanego opart

na zarzucie ra cej

zas dzonej kwoty a rozmiarami stwierdzonego

ut
W

uszczerbku odwo uj c si wprost do omawianej zasady zrywaj cej bezpo redni zwi zek
mi dzy rozmiarem uszczerbku na zdrowiu a wysoko ci zado uczynienia.
Na podstawie dokonanych analiz pogl d o braku bezpo redniej zale no ci mi dzy
rozmiarem

uszczerbku

uczynienia nale y rozumie

Ins
tyt

zado

do wiadczonego

a

wysoko ci

nast puj co: Istniej

okoliczno ci sprawy uzasadniaj wyp at zado

przyznanego

sytuacje, w których

uczynienia pieni

nego w znacznej

wysoko ci, pomimo relatywnie ma ego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Nie
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usprawiedliwiaj ce

zas dzenie

niskiego

uczynienia w przypadku znacznego uszczerbku na zdrowiu.

Powy sze
zado

okoliczno ci

ustalenia

posiadaj

donios e

znaczenie

dla

liw
o

zado

natomiast

ci

istniej

kryteriów

ustalania

uczynienia. Wbrew bowiem powszechnemu pogl dowi nale y stwierdzi , e

rozmiar do wiadczonego uszczerbku na zdrowiu posiada bezpo redni, w pewnym

Okoliczno ci sprawy mog

doprowadzi

przyznanego zado

uczynienia.

ied

sensie wr cz automatyczny, wp yw na wysoko

do zwi kszenia zado

uczynienia, które

by oby ustalane w oparciu o rozmiar do wiadczonego uszczerbku, nie mog

uczynienia. Krzywda wynikaj ca z

raw

natomiast doprowadzi do obni enia tego zado

one

samych rozmiarów uszczerbku na zdrowiu stanowi wi c minimalny pu ap roszcze ,
które mog

by

dochodzone przez poszkodowanego. Za przyj ciem powy szej

konstatacji przemawiaj silne racje dogmatyczne, nakazuj ce uzna uszczerbek na
niemaj tkow , niezale nie od innych uszczerbków

Sp

zdrowiu per se za szkod

do wiadczanych przez pokrzywdzonego.
Uwzgl dnienie powy szego za

enia otwiera nowe perspektywy obiektywizacji

wysoko ci zas dzanych zado uczynie . Nale y bowiem przyj

,

e procentowy

aru

uszczerbek na zdrowiu powinien by oceniany w identyczny sposób w odniesieniu do
wszystkich poszkodowanych. Zasada równo ci nakazuje, aby w ten sam sposób
traktowa te same uszczerbki, niezale nie od tego, czy do wiadczane s one przez

ym
i

czyzn , czy te przez kobiet , przez osob m od czy te przez osob podesz
w latach, przez osob
przez osob
szkod

ciesz

si

w chwili zdarzenia dobrym zdrowiem czy te

niepe nosprawn . Brak powodów, aby odmiennie traktowa

niemaj tkow

(np. utrat

t

sam

wzroku), w odniesieniu do którejkolwiek ze

ut
W

wskazanych grup.

Oczywi cie ten sam uszczerbek na zdrowiu mo e prowadzi

do innych jeszcze

szkód niemaj tkowych, które w sposób ca kowicie odmienny kszta towa si b
odniesieniu do m

w

czyzny oraz w odniesieniu do kobiety, w odniesieniu do osoby

pracuj cej fizycznie oraz w odniesieniu do osoby pracuj cej umys owo, w odniesieniu

Ins
tyt

do osoby m odej oraz w odniesieniu do osoby podesz ej w latach. Inaczej ka da z

tych grup przyjmowa

b dzie na przyk ad oszpecenie, inaczej konieczno

ograniczenia aktywno ci fizycznej etc. S to jednak szkody niemaj tkowe odr bne
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od szkody polegaj cej na samym uszczerbku. Szkody te powinny te

zosta

Odmienn kwesti jest równie szczególna podatno
uszczerbku na zdrowiu. Oczywistym jest,

liw
o

poddane odr bnej ocenie i stanowi odr bne ród o odpowiedzialno ci maj tkowej.
pewnych grup na wyst pienie

e zdrowotne skutki takiego samego

zdarzenia (np. upadku na oblodzonym chodniku) mog

by

ca kowicie ró ne dla

ied

osoby m odej i wysportowanej, inne natomiast dla osoby podesz ej w latach,
dotkni tej dodatkowo osteoporoz . Kwestia ta nie powinna jednak w ogóle by
rozpoznawana w ramach rozmiarów krzywdy lecz na p aszczy nie zwi zku

raw

przyczynowego, w ramach ustalania, czy szkoda niemaj tkowa polegaj ca na danym
uszczerbku na zdrowiu stanowi normalne nast pstwo zdarzenia, z którym ustawa
czy odpowiedzialno

maj tkow .

Reasumuj c, je eli tylko w post powaniu zostanie ustalone, e w wyniku zdarzenia,
e odpowiedzialno

zdrowiu w wysoko ci daj cej si uj
jako samodzieln

szkod

szkoda poddaje si

pozwanego, wyst pi uszczerbek na

Sp

z którym ustawa wi

w procentach, uszczerbek ten nale y traktowa

niemaj tkow

podlegaj

kompensacji. Omawiana

wyra nej obiektywizacji, gdy

w odniesieniu do ka dego

aru

cz owieka ten sam uszczerbek na zdrowiu powinien by
sposób.

okre lany w jednakowy

Jako b dny nale y w konsekwencji uzna taki sposób ustalania rozmiarów prawnie

ym
i

relewantnej krzywdy, który ignorowa by rozmiar poniesionego uszczerbku na
zdrowiu, koncentruj c si

jedynie na cierpieniach fizycznych i psychicznych

towarzysz cych temu uszczerbkowi51. Nie kwestionuj c oczywi cie donios

ci tych

cierpie , nale y jednak wskaza , e ustalona w ten sposób szkoda niemaj tkowa

Ins
tyt

ut
W

abstrahuje od podstawowego elementu krzywdy prawnie relewantnej.

51

Sytuacja taka mia a miejsce np. w sprawie o sygn. I C 107/07, w której S d Okr gowy w Krakowie
wyda w dniu 16 kwietnia 2008 r. wyrok w oparciu o opini bieg ego koncentruj
si w zasadzie
wy cznie na trwaniu i intensywno ci cierpie psychicznych oraz rokowaniom co do poprawy stanu
zdrowia powoda a pomijaj
w zasadzie kwesti rozmiarów uszczerbku na zdrowiu poniesionego
przez powoda.
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Cierpienia fizyczne i psychiczne stanowi ce skutek zdarzenia

Zado

liw
o

3.2.

uczynienie w zwi zku z krzywdami tego rodzaju wydaje si

najmniej

kontrowersyjne. W ramach tej kategorii uwzgl dnienia wymagaj zarówno krzywdy
zwi zane z samym do wiadczeniem uszczerbku na zdrowiu, jak równie

rodzaju nie umykaj

ied

dolegliwo ci bólowe i psychiczne towarzysz ce procesowi rehabilitacji. Krzywdy tego

jednak obiektywizacji, wbrew powszechnemu pogl dowi.

W wielu przypadkach dolegliwo ci tego rodzaju s

wprost stwierdzane przez

bieg ego lekarza (traumatologa, psychiatr ) przy okre laniu rozmiaru uszczerbku na

raw

zdrowiu. W niektórych przypadkach dolegliwo ci bólowe i psychiczne stanowi wr cz
samodzielny typ procentowego uszczerbku na zdrowiu. Dolegliwo ci psychiczne
mog równie zosta dookre lone przez bieg ego psychologa. Wydaje si zatem, e

Jedyn , aczkolwiek powa
kontradyktoryjno
powo anie

w

, barier

Sp

obiektywizacja oceny tych krzywd jest mo liwa

przy dokonywaniu tego rodzaju ustale

procesu cywilnego. Je eli strona nie zwróci si
ciwego

bieg ego,

istnieje

powa ne

ryzyko,

jest

z wnioskiem o
e

wyst pienie

aru

wskazanych okoliczno ci zostanie uznane za niewykazane lub, e za niewykazany
zostanie uznany zwi zek przyczynowy mi dzy cierpieniami a zdarzeniem. Tego
rodzaju sytuacja mia a miejsce w sprawie zako czonej prawomocnie wyrokiem S du
Okr gowego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt II Ca 1870/07. W

ym
i

rozpoznawanej sprawie osiemdziesi cioletnia kobieta dozna a otwartego z amania
nogi. W wyniku tego zdarzenia powódka do wiadczy a silnych dolegliwo ci bólowych
oraz zosta a zmuszona do ograniczenia swoich kontaktów towarzyskich. Wreszcie
powódka utraci a zdolno

do samodzielnego ycia i musia a korzysta z pomocy

ut
W

pracownika socjalnego. S d Rejonowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 22 maja 2007 r.,
sygn. I C 674/06 przyj , e pozwany ponosi odpowiedzialno
si

za krzywd wi

z intensywnymi cierpieniami fizycznymi i psychicznymi zwi zanymi z samym

urazem oraz pocz tkowym etapem rehabilitacji. S d uzna

jednocze nie za

niewykazany zwi zek przyczynowy mi dzy zdarzeniem a krzywd

si

w negatywnych prze yciach psychicznych towarzysz cych „znoszeniu

Ins
tyt

przejawia

maj

ugotrwa ej

rehabilitacji”.

prawdopodobne,

Ze

wzgl du

na

wiek

powódki

s d

uzna

za

e ograniczenie aktywno ci powódki wynika o z przyczyn

naturalnych zwi zanych z up ywem czasu. Brak powo ania bieg ego na wskazan
26

ci

okoliczno

uniemo liwi zatem powi zanie ewidentnych dolegliwo ci powódki ze

Wiek poszkodowanego a wysoko

przyznanego zado

Istotnym elementem indywidualizuj cym wysoko
wiek poszkodowanego. Przyjmuje si ,

uczynienia

nale nego zado

uczynienia jest

ied

3.3.

liw
o

zdarzeniem odszkodowawczym.

e intensywno

cierpie

zwi zanych

kalectwem jest wi ksza u cz owieka m odego, skazanego na rezygnacj z rado ci
pracy i osobistego rozwoju52. Wiek powoda jest

powo ywany zazwyczaj jako okoliczno
zado

raw

ycia, jak daje zdrowie, mo no

przemawiaj ca za zwi kszeniem nale nego

uczynienia. Mo na jednak spotka si

z sytuacjami, w których okoliczno

dojrza ego wieku powoda wp ywa na ograniczenie zado uczynienia. Tytu em

w Poznaniu wskaza , e okoliczno

Sp

przyk adu w wyroku z dnia 25 lutego 2008 r., sygn. akt XIV C 373/07 S d Okr gowy
, i powódka w chwili wypadku mia a 53 lata

wp ywa na obni enie wysoko ci zado

uczynienia. S d zastrzeg jednocze nie, e

nie jest to zmiana znacz ca w zwi zku z aktywnym trybem ycia prowadzonym przez

stwierdzi , i

aru

powódk , czego kontynuowanie w wyniku wypadku sta o si
przed powódk

dwadzie cia lat

w uj ciu statystycznym jest co najmniej ponad

ycia, w trakcie których b dzie si

ym
i

wypadku.

Z przedstawionych przyk adów wynika,
bezpo rednio na wysoko
zado

niemo liwe. S d

zmaga

z konsekwencjami

e wiek poszkodowanego nie wp ywa

nale nego zado uczynienia. Jego wp yw na wysoko

uczynienia przejawia si w nast puj cy sposób:

ut
W

po pierwsze, m odo

wi

e si

zazwyczaj z intensywniejszym prze ywaniem

cierpienia zwi zanego z kalectwem, podobnie zreszt jak innych emocji;
po drugie, powa ny uszczerbek na zdrowiu wywiera zazwyczaj wi kszy wp yw na

Ins
tyt

ycie osób m odych, z natury bardziej aktywnych, ruchliwych ni osoby starsze;

52

por. wyrok SN z dnia 10 czerwca 1999 r., II UKN 681/98, OSNP 2000/16/626; wyrok SN z 12
wrze nia 2002 r., IV CKN 1266/00, LEK nr 80272.
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kich i nieodwracalnych urazów czas do ywotniego

cierpienia u osób m odych jest wyra nie d

szy ni u osób starszych;

Z drugiej strony nie sposób jednak pomin

,

liw
o

po trzecie, w przypadku ci

e rokowania u osób m odych s

zazwyczaj lepsze ni u osób podesz ych w latach, ani tego, e z zasady osoby m ode

posiadaj wi ksze zdolno ci adaptacji do nowej sytuacji yciowej, ni osoby starsze.

ied

Uwzgl dnienie wieku poszkodowanego przy ocenie nale nego mu zado
nie mo e zatem nast powa w sposób automatyczny.

e analizowane orzecznictwo prowadzi do podobnych wniosków.

Wprawdzie najwi ksze zado

uczynienie w ród analizowanych spraw o

raw

Wydaje si ,

uczynienia

cznej

wysoko ci 400 000 z , zosta o przyznane wyrokiem z dnia 21 wrze nia 2007 r., sygn.
I C 2114/06 przez S d Okr gowy w Krakowie 11-letniej dziewczynce. Nale y jednak
uwzgl dni , e rozmiar uszczerbków do wiadczonych przez powódk zosta ustalony

Sp

przez bieg ych na 240 %. Jednocze nie ten sam S d wyrokiem z dnia 29 lutego
2008 r. sygn. akt I C 1536/05 przyzna zado

uczynienie w wysoko ci 127 000 z

siedemdziesi cioletniej kobiecie, która w wyniku wypadku do wiadczy a uszczerbku
na zdrowiu „jedynie” w rozmiarze 77 %, nie wymagaj c w chwili wyrokowania sta ej
osób

trzecich.

Wydaje

si

zatem,

aru

pomocy

e

wbrew

zakorzenionemu

prze wiadczeniu wiek poszkodowanego nie posiada bezpo redniego wp ywu na
ocen , jaka wysoko

zado

uczynienia b dzie „odpowiednia”. Oddzia uje on

ym
i

natomiast na takie okoliczno ci jak szczególna podatno
psychiczne, wi ksza d ugotrwa

4.

Wysoko

cierpie etc.

uczynienia

zas dzana

ut
W

dowych

zado

na pewne dolegliwo ci

We wskazanym rozdziale przedstawione zostan

w

wybranych

sprawach

przyk adowe wyroki s dów

Ins
tyt

powszechnych podzielone wed ug uszczerbków maj cych podlega kompensacji.
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Urazy mózgu

4.1.1

liw
o

4.1.

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 lutego 2009 r., I ACa 23/09

ied

Zdarzenie: Wypadek samochodowy, pozwany Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny (sprawca nie by ubezpieczony) odmówi zap aty ze wzgl du na
przyczynienie si poszkodowanego, który wsiad do samochodu z pijanym kierowc ;

raw

Powód: pasa er sprawcy, m czyzna, w chwili zdarzenia: 53 lata, pracuj cy
dorywczo 2-3 razy w tygodniu jako elektryk; cierpi cy na przewlek y alkoholizm,
Skutki zdarzenia: uraz czaszkowo-mózgowy (rozleg e st uczenia g owy po czone
ze st uczeniem mózgu, krwawieniem podpaj czynówkowym), z amanie eber i
st uczenia podudzia prawego; nast pstwa: zespó psychoorganiczny niedow ad
ko czyn i ot pienny; brak ustale co do rozmiaru trwa ego uszczerbku na zdrowiu;

Sp

Cierpienia fizyczne i psychiczne: brak ustale ;

Tryb ycia po zdarzeniu: konieczno ca odobowej opieki w zakresie najprostszych
czynno ci (utrzymania higieny, przygotowania, spo ywania posi ku, za atwiania
potrzeb fizjologicznych).

aru

Rokowania: niepomy lne, post puj ce zmiany psychoorganiczne oraz zespó
ot pienny.

ut
W

ym
i

Powód dochodzi 200 000 z za doznan krzywd . Wyrokiem z dnia 10 pa dziernika
2008 r., IC 613/06 S d Okr gowy w Krakowie zas dzi kwot 50.000 z . tytu em
zado uczynienia, powo uj c si m.in. na przyczynienie si pokrzywdzonego. Na
podstawie lektury wyroku S du Apelacyjnego w Krakowie nale y uzna , e
zado uczynienie zosta o obni one o 50 %. Tym samym, nale
kwot
zado uczynienia z pomini ciem przyczynienia mia aby wynosi 100 000 z .

4.1.2

Wyrok S du Okr gowego w Krakowie z dnia 21 wrze nia 2007 r., sygn. I C

2114/06

Ins
tyt

Zdarzenie: wypadek drogowy (potr cenie), powódka wybieg a zza autobusu – 20 %
przyczynienie si ; sprawca (znacznie przekroczy dozwolon pr dko ) skazany
wyrokiem karnym, pozwany ubezpieczyciel, wyp aci kwot 160 000 z , uwzgl dniaj c
20 % przyczynienie si powódki

Powód: dziewczynka, w chwili zdarzenia: 11 lat, zdrowa, weso a, bardzo zdolna,
uczestnicz ca w olimpiadach polonistycznych;
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ied

liw
o

Skutki zdarzenia: ci kie uszkodzenie mózgu i pnia mózgu, wielomiesi czny stan
nieprzytomno ci, czteroko czynowy niedow ad spastyczny oraz st uczenie p uc;
trwa y uszczerbek na zdrowiu w wysoko ci 240 %, w tym: pora enia i niedow ady
pochodzenia mózgowego uniemo liwiaj ce samodzielne stanie i chodzenie (100 %),
ci kie zaburzenia neurologiczne i psychiczne, uniemo liwiaj ce samodzieln
egzystencj (100%), napady padaczki do dwóch razy w miesi cu (30 %),
uszkodzenie nerwów w zakresie mi ni wewn trznych oka (10%). Spastyka,
padaczka, linotok, oszpecenie (opadni ta powieka, wykrzywienie twarzy w trakcie
miechu w zwi zku z wcze niejszym pora eniem nerwu twarzowego), skrócenie
lewej nogi.

raw

Cierpienia fizyczne i psychiczne (w chwili wyrokowania): trzy razy w tygodniu
bolesna rehabilitacja barku, Bóle karku, kr gos upa i nogi; zamkni cie w sobie,
oboj tno na otaczaj
rzeczywisto .

Sp

Tryb ycia po zdarzeniu: kontakt s owny tylko w zakresie podstawowym,
spowolnienie i dezorientacja, brak mo liwo ci wykonywania najprostszych czynno ci,
brak mo liwo ci chodzenia, konieczno korzystania z pieluch, cz ste d awienie si z
powodu uszkodzenia prze yku, zaniki pami ci, brak mo liwo ci pisania w zwi zku z
prawostronnym niedow adem, brak orientowania si w przedmiotach szkolnych,
nierozpoznawanie niektórych osób, brak mo liwo ci nauki (w formie szkolnej ani
domowej), trudno ci z wychodzeniem z domu (l ki i nadmierne rozszerzanie renic);

aru

Rokowania: brak jednoznacznych rokowa , konieczno
wieloletniej intensywnej
rehabilitacji ruchowej i psychicznej; skrzywienie kr gos upa (w zwi zku z
przesuni ciem si miednicy) mog ce w przysz ci skutkowa trudno ciami w zaj ciu
w ci
,

ut
W

ym
i

Powódka da a od ubezpieczyciela kwoty 320 000 z , wyrokiem z dnia 21 wrze nia
2007 r., sygn. I C 2114/06 S d Okr gowy w Krakowie zas dzi od pozwanego
ubezpieczyciela kwot 160 000 z . S d uzna , e odpowiedni sum pieni
jest
kwota 400 000 z , ze wzgl du na znaczny rozmiar szkód, stopie i d ugotrwa
cierpie zwi zanych z leczeniem i rehabilitacj , trwa
zdrowotnych i spo ecznych
skutków wypadku (wy czenie z normalnego ycia, uzale nienie od osób trzecich,
ograniczenie kontaktów i mo liwo ci samorealizacji jako matki i ma onki, etc.) oraz
wiek powódki. Od wskazanej kwoty S d odj sum 80 000 z , w zwi zku z 20 %
przyczynieniem si poszkodowanej do powstania szkody oraz sum 160 000 z
wyp acon wcze niej przez ubezpieczyciela.

4.1.3

Wyrok S du Rejonowego w W growcu z dnia 3 lipca 2008 r., I C 31/08

Ins
tyt

Zdarzenie: wypadek samochodowy (kolizja), pozwany zak ad ubezpiecze wyp aci
powodowi kwot 12 000 z tytu em zado uczynienia
Powód: m

czyzna, w chwili zdarzenia: 28 lat

Skutki zdarzenia: wstrz nienie mózgu, uraz g owy zagra aj cy yciu (krwiak
podtwardówkowy z przemieszczeniem uk adu komorowego mózgu, usuni ty
operacyjnie), trwa e uszkodzenie mózgu, z amanie ebra powoduj ce uszkodzenie
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uca skutkuj ce trudno ciami z oddychaniem, w chwili wyrokowania: trwa y
uszczerbek na zdrowiu w wysoko ci: 23 %, k opoty z koncentracj
Cierpienia fizyczne i psychiczne: niska samoocena, objawy depresyjne,

ied

Tryb ycia po zdarzeniu: konieczno
pobierania leków przeciwdepresyjnych,
przeciwpadaczkowych oraz usprawniaj cych kr enie mózgowe; utrata pracy w
zwi zku z niepe nosprawno ci , obj cie stanowiska w zak adzie pracy chronionej za
ni sze uposa enie,
Rokowania: Ryzyko ujawnienia si kolejnych nast pstw wypadku

4.1.4

Sp

raw

Powód domaga si od pozwanego kwoty 20 000 z . Wyrokiem z dnia 3 lipca 2008 r.,
I C 31/08 S d Rejonowy w W growcu zas dzi od pozwanego na rzecz powoda
dan kwot , która razem z zado uczynieniem wyp aconym ju wcze niej przez
ubezpieczyciela wynios a ostatecznie 32 000 z . S d odwo si do m odego wieku
powoda, utraty perspektyw yciowych w najbardziej produktywnym okresie ycia,
niepewne oceny co do dalszych nast pstw wypadku; S d wskaza , e procentowo
uj ty uszczerbek na zdrowiu jest tylko pomocniczym rodkiem pozwalaj cym ustali
rozmiar odpowiedniego zado uczynienia.

Wyrok S du Okr gowego w Poznaniu z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt I. C

aru

3547/05

Zdarzenie: wypadek samochodowy

Powód: m czyzna, w chwil zdarzenia: 24 lata, aktywny, samowystarczalny
finansowo, towarzyski, weso y, pozostaj cy w sta ym zwi zku;

ut
W

ym
i

Skutki zdarzenia: uraz wielomiejscowy, zatrzymanie akcji serca, powa ne
uszkodzenia czaszki i mózgu, wstrz s pourazowy, z amanie VII ebra, z amanie
ko ci grochowatej, nadgarstka lewego; w chwili wyrokowania: trwa y uszczerbek na
zdrowiu wysoko ci 185 %, w tym: ze wskaza neurologicznych (85%), ze wskaza
psychiatrycznych (70%), ze wskaza
ortopedycznych (15%) ze wskaza
urologicznych (15 %); niektóre uszczerbki: niedow ad spastyczny czteroko czynowy;
zespó psychoorganiczny, pobudzenie psychoruchowe z elementami agresji,
znaczne zaburzenia pami ci i zaburzenia emocjonalne, sprawno intelektualna na
poziomie upo ledzenia umys owego, bardzo s aba koordynacja wzrokowo-ruchow ,
niska zdolno rozumienia sytuacji spo ecznych,;
Cierpienia fizyczne i psychiczne: powa ne dolegliwo ci bólowe ulegaj ce z czasem
zmniejszeniu, agresywno , znaczne zaburzenia pami ci i zaburzenia emocjonalne

Ins
tyt

Tryb ycia po zdarzeniu: pocz tkowo le enie w
ku, nast pnie korzystanie z wózka
inwalidzkiego (ok. roku), nast pnie z kul i balkonika; u ywanie pielucho-majtek; w chwili
wyrokowania: konieczno
do ywotniej rehabilitacji (w celu zapobiegania
przykurczom mi ni), sta ej opieki psychiatrycznej, codziennej rehabilitacji, masa y
co 3-4 dni, opieki innych osób (ok. 8 godzin na dob ), utrata kontaktu z rówie nikami,
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opieki ze strony rodziców (sympatia powoda zgin a w

liw
o

utrata pracy, konieczno
wypadku)

Rokowania: du e prawdopodobie stwo dalszych niekorzystnych zmian, znikome
szanse poprawy, ca kiem niekorzystne rokowania co do pe nego wyleczenia,
tendencje do wznawiania uszczerbków cewki moczowej;

Urazy oczu

4.2.1

Sp

4.2.

raw

ied

Powód domaga si od ubezpieczyciela kwoty 300 000 z . Wyrokiem z dnia 28 maja
2008 r., sygn. akt I. C 3547/05 S d Okr gowy w Poznaniu zas dzi od pozwanego na
rzecz powoda kwot 300 000 z tytu em zado uczynienia.
cznie z sum
wyp acon
wcze niej tytu em zado uczynienia przyznane zado uczynienie
wynios o zatem 400 000 z . S d odwo si do rozmiaru uszczerbku na zdrowiu,
odego wieku powoda, jego dotychczasowego trybu ycia, braku samodzielno ci,
prowadz cego w przysz ci do powa nych skutków, gdy rodzice pozwanego nie
w stanie zapewni mu ju opieki. S d uwzgl dni równie , e w wypadku
zgin a sympatia powoda.

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2008 r., I ACa

aru

583/08

Zdarzenie: wypadek przy pracy, pozwany ubezpieczyciel odmówi
odszkodowania.
czyzna, wiek 41 lat, mechanik samochodowy

ym
i

Powód: m

wyp aty

ut
W

Skutki zdarzenia: wielokrotna hospitalizacja, sze ciokrotne, bezskuteczne zabiegi
operacyjne na ga ce ocznej, Uszczerbek na zdrowiu: ci kie uszkodzenie oka
lewego, lepota, orzeczony lekki stopie niepe nosprawno ci w stopniu trwa ym,
pomimo opinii bieg ego – brak ustale co do procentowego rozmiaru uszczerbku na
zdrowiu;
Cierpienia fizyczne i psychiczne: Silny stres i cierpienia fizyczne zwi zane z
sze cioma zabiegami operacyjnymi,
Tryb ycia po zdarzeniu: Brak mo liwo ci wykonywania dotychczasowego zawodu
wymagaj cego obuocznego widzenia; mo liwo wykonywania zbli onej pracy

Ins
tyt

Rokowania: brak rokowa
co do
podwy szonego ci nienia w drugim oku

odzyskania

wzroku,

niebezpiecze stwo

Powód da 75 000 z tytu em zado uczynienia. Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2008
r., sygn. I C 107/07, S d Okr gowy w Krakowie uzna za odpowiedni wysoko
zado uczynienia 30 000 z S d Apelacyjny w Krakowie podwy szy zas dzon
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4.2.2

liw
o

kwot do 60 000 z uznaj c, bez szerszych wywodów, e dopiero wskazana kwota
zas uguje na miano „odpowiedniej”.

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 pa dziernika 2008 r., sygn.
akt I ACa 790/08

ied

Zdarzenie: Tragiczna bójka kolegów z klasy

Powód: m czyzna, 19 lat, samodzielny, towarzyski, radosny, wysportowany, bardzo
dbaj cy o wygl d zewn trzny

raw

Pozwany: m czyzna, 19 lat, spokojny, problemy z nawi zywaniem kontaktów; w
chwili wyrokowania: zatrudniony w firmie reklamowej, miesi czne wynagrodzenie
1.000 z , po zdarzeniu korzystaj cy z pomocy psychologa;

Sp

Skutki zdarzenia: rana k uta lewego oczodo u, z przebiciem ga ki ocznej, ciany
oczodo u i zranieniem lewego p ata skroniowego mózgu z nast powym krwiakiem
ródmózgowym, konieczno usuni cia lewego oka; pocz tkowo – uszczerbek na
zdrowiu 100 %, przej ciowo: napady padaczkowe, nast pnie oko o 60 %, po pó roku
stan z chwili wyrokowania, tj. 40 % trwa ego uszczerbku na zdrowiu (utrata ga ki
ocznej - 38 %, blizna na twarzy - 2 %), problemy z pami ci i koncentracj ;

aru

Cierpienia fizyczne i psychiczne: bardzo du e dolegliwo ci bólowe; bóle i zawroty
owy oraz utrata równowagi. Silne cierpienia psychiczne: przygn bienie, depresja,
unikanie kontaktów, nadwra liwo i l kliwo ,

ym
i

Tryb ycia po zdarzeniu: Konieczno
p ukania oczodo u kilka razy dziennie,
noszenia okularów korekcyjnych do oka prawego; niezdolno do niektórych prac
brak sta ego zatrudnienia, wykonywanie prac dorywczych
Rokowania: brak rokowa co do poprawy

Ins
tyt

ut
W

Powód da kwoty 75 000 z . S d Okr gowy w Krakowie wyrokiem z dnia 5 marca
2008 r., I C 1302/06 uzna t
sum
za „odpowiedni ”, obni
jednak
zado uczynienie do 68 500 z ze wzgl du na 10% przyczynienie si
pokrzywdzonego. S d Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 14 pa dziernika 2008
r., sygn. akt I ACa 790/08 sprostowa oczywist omy
s du pierwszej instancji,
ustalaj c wysoko zado uczynienia na 67 500 z oraz oddali apelacje obu stron.
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Urazy twarzy

4.3.1

liw
o

4.3.

Wyrok S du Okr gowego w Krakowie z dnia 31 marca 2008 r., I C 1021/06

Powód: kobieta, 26 lat, kelnerka, aktywny tryb
zatrudnienie na pó etatu w tzw. ma ej gastronomii.

ied

Zdarzenie: wypadek samochodowy (kolizja), sprawca skazany wyrokiem karnym,
pozwany zak ad ubezpiecze , wyp aci powódce 12 000 z .

ycia; w chwili wyrokowania:

Sp

raw

Skutki zdarzenia: st uczenie g owy, st uczenie klatki piersiowej, z amania ko ci
udowej lewej w po owie d ugo ci (wielood amowe z amanie trzonu ko ci udowej
lewej, otwarte I stopnia), rana t uczona wargi dolnej i liczne rany twarzy,
niepowodzenie rehabilitacji („naci gni cia” ko czyny) lewa noga pozostaje krótsza o
3 cm; w chwili wyrokowania 45 % trwa y uszczerbek na zdrowiu, w tym blizny
szpec ce twarz (30 %), z amanie ko ci udowej ze skróceniem ko czyny (15 %).
Cierpienia fizyczne i psychiczne: przej ciowo bardzo du e dolegliwo ci bólowe,
(konieczno
podawania leków przeciwbólowych i uspokajaj cych); bóle twarzy,
utrudniaj ce przyjmowanie pokarmów. Cierpienia psychiczne zwi zane z
oszpeceniem, konieczno zabiegu plastycznego

aru

Trybu ycia po zdarzeniu: brak mo liwo ci noszenia spódnicy, krótkich spodni,
butów na obcasie, ze wzgl du na oszpecenie trudno ci w ucz szczaniu na basen,
brak mo liwo ci dalszego uprawnia sportów

ym
i

Rokowania: wysokie prawdopodobie stwo zmian zwyrodnieniowych w stawach
biodrowych, jak równie kr gos upa na odcinku l
wiowym; konieczno dalszych
operacji (usuni cie od amka kostnego z lewej nogi, usuni cie materia u
zespalaj cego ko udow ).

Ins
tyt

ut
W

Powódka
da a zado uczynienia w wysoko ci 108 000 z . Wyrokiem z dnia 31
marca 2008 r., I C 1021/06, S d Okr gowy w Krakowie uwzgl dni
danie zap aty
zado uczynienia, co do kwoty 88 000 z , co razem z kwot wyp acon przez
ubezpieczyciela dawa o kwot 100 000 z . S d odwo si do wieku poszkodowanej,
rozmiarów trwa ego uszczerbku na zdrowiu, skrócenia jednej z nóg, szpec cych
blizn, cierpie towarzysz cych leczeniu, oczekiwanych problemów zwyrodnieniowych
oraz konieczno ci rezygnacji z aktywnego trybu ycia.
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4.3.2

Wyrok S du Okr gowego w Poznaniu z dnia 6 lipca 2006 r., sygn. II Ca

liw
o

914/06

Zdarzenie: Pobicie (uderzenie pi ci w twarz) na tle konfliktu s siedzkiego,
sprawca skazany wyrokiem karnym, do chwili zamkni cia rozprawy pozwany
(sprawca) nie przeprosi powoda,
czyzna, 57 lat, rolnik

ied

Powód: m

Pozwany: m czyzna, 34 lata, pracownik fizyczny, dochód miesi czny: 815 z netto,
na utrzymaniu ona i trójka dzieci

raw

Skutki zdarzenia: podwójne z amanie uchwy, konieczno zabiegów operacyjnych
w znieczuleniu ogólnym, przez pierwsze dwa miesi ce – mo liwo od ywiania si
wy cznie pokarmami p ynnymi wówczas równie ; w chwili wyrokowania:
uszkodzenie nerwu, widoczna blizna i lekka opuchlizna;

Sp

Cierpienia fizyczne i psychiczne: znaczne dolegliwo ci bólowe, konieczno
przyjmowania leków przeciwbólowych (w formie zastrzyków), w czasie leczenia:
brakiem mo liwo ci pracy na roli w trakcie niw;
Tryb ycia po zdarzeniu: ból „przy zmianie pogody”, ponadto brak wi kszych
zmian;

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Powód
da m.in. 7500 z tytu em zado uczynienia pieni nego za krzywd .
Wyrokiem z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. I C232/05/2 S d Rejonowy w Lesznie
uwzgl dni w ca ci dochodzone roszczenie zas dzaj c od pozwanego kwot 7500
tytu em zado uczynienia oraz 314, 30 z tytu em poniesionej szkody maj tkowej.
d odwo
si do rozmiarów do wiadczonego uszczerbku, intensywno ci i
ugotrwa ci bólu fizycznego, konieczno przyjmowania leków przeciwbólowych
m.in. w formie zastrzyków. S d podkre li równie , brak przeproszenia powoda oraz
wyra enia skruchy w zwi zku ze zdarzeniem. S d odmówi uwzgl dnienia rzekomo
ego stanu maj tkowego sprawcy szkody. Wyrokiem z dnia 6 lipca 2006 r., sygn. II
Ca 914/06 S d Okr gowy w Poznaniu obni
o zas dzon kwot do 3907 z . S d
Okr gowy stwierdzi , e powód przyczyni si w po owie do powstania szkody, a
ponadto – e przyznana kwota by a kwot zbyt wygórowan . S d Okr gowy
omy kowo uzna , e ca
zas dzonej kwoty dotyczy roszczenia o zado uczynienie
oraz stwierdzi , e otrzymana kwota 3.907 z „jest kwot wywa on i utrzyman w
rozs dnych granicach”. Ustalenie, jak kwot S d uzna by za „odpowiedni ”, gdyby
przyczynienie si poszkodowanego w 50 % nie mia o miejsca, jest jednak do
trudne.
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Urazy kr gos upa

4.4.1

liw
o

4.4.

Wyrok S du Rejonowego dla Krakowa-Podgórza z dnia 15 pa dziernika

ied

2008 r., sygn. akt IC 1166/06/P

Zdarzenie: wypadek komunikacyjny (kolizja), pozwany ubezpieczyciel wyp aci kwot
5571 z tytu em zado uczynienia;
Powód: kobieta, 34 lata, prowadz ca aktywny tryb ycia;

Sp

raw

Skutki zdarzenia: Bezpo rednio: trudno ci w oddychaniu, silny ból w klatce
piersiowej, brak mo liwo ci samodzielnego opuszczenia samochodu, podczas
transportu do szpitala dygotanie; d ugotrwa y uszczerbek na zdrowiu 8%, w tym
st uczenie kr gos upa szyjnego (5%) oraz z amanie trzonu mostka bez
przemieszczenia (3%); p kni cia chrz stki w rzepkach (seria zastrzyków do prawego
kolana)
Cierpienia fizyczne i psychiczne: silne dolegliwo ci bólowe bezpo rednio po
zdarzeniu utrzymuj ce si przez okres 6-ciu miesi cy, konieczno przyjmowania
leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych;

aru

Tryb ycia po zdarzeniu: Konieczno rezygnacji z p ywania, uprawiania sportów,
wigani; konieczno korzystania z ko nierza usztywniaj cego na odcinku szyjnym,
konieczno ograniczenia jazdy samochodem, co utrudnia prac powódki zwi zan
z cz stymi podró ami, wskazane sypianie bez poduszki lub na pod odze,

ym
i

Rokowania: niepomy lne z powodu zmian zwyrodnieniowych kr gos upa

ut
W

Powódka dochodzi a 14.070 z otych tytu em zado uczynienia. Wyrokiem z dnia 15
pa dziernika 2008 r., sygn. akt IC 1166/06/P S d Rejonowy dla Krakowa-Podgórza
uwzgl dni w ca ci (w omawianym zakresie) dochodzone roszczenie. S d uzna , e
zado uczynienie w wysoko ci nie przekraczaj cej cznie 20 000 z nie ma
charakteru niewspó miernego. S d odwo
si
do lokalizacji uszkodze ,
konieczno ci korzystania z ko nierza, stopnia nasilenia bólu, wiadomo ci w tpliwych
rokowa , oraz do negatywnych prze
wi
cych si z samym uczestnictwem w
wypadku.

4.4.2

Wyrok S du Okr gowego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2007 r., XII C 1999/05

Ins
tyt

Zdarzenie: wypadek komunikacyjny (kolizja), sprawca skazany wyrokiem karnym,
pozwany zak ad ubezpiecze wyp aci 10 000 z .

Powód: m

czyzna, brak danych co do wieku i trybu ycia

36

ci

eber;

liw
o

Skutki zdarzenia: z amanie ko ci kulszowej i trzonowej, z amanie 3
ujawnienie si tzw. kr gozmyku,

Cierpienia fizyczne i psychiczne: dolegliwo ci bólowe zwi zane z kr gozmykiem a
do chwili wyrokowania; terapia polegaj ca na unieruchomieniu przez miesi c w
pozycji le cej, nast pnie – kolejny miesi c – w pozycji siedz cej (w tym okresie
konieczno z pomocy najbli szych);
z

ied

Tryb ycia po zdarzeniu: utrudnienie w wykonywaniu pracy kierowcy (konieczno
korzystania z profilowanego siedzenia)

Urazy r k

4.5.1

Sp

4.5.

raw

Powód domaga si kwoty 40 000 z zado uczynienia. Prawomocnym wyrokiem z
dnia 7 lutego 2007 r., XII C 1999/05
d Okr gowy w Poznaniu zas dzi od
pozwanego na rzecz powoda tytu em zado uczynienia pieni nego za krzywd
kwot 30 000 z (co razem z zado uczynieniem wyp aconym przez Zak ad
Ubezpiecze dawa o kwot 40 000 z ).

Wyrok S du Okr gowego w Krakowie z dnia 9 wrze nia 2008 r., II Ca

aru

860/08:

Zdarzenie: wypadek samochodowy (potr cenie), sprawca skazany wyrokiem
karnym, ui ci orzeczon nawi zk 7000 z , pozwany ubezpieczyciel wyp aci 9000 z ,
czyzna, 70 lat,

ym
i

Powód: m

ut
W

Skutki zdarzenia: Trwa y uszczerbek na zdrowiu 24 %, w tym: z amanie wyrostka
okciowego ko ci okciowej prawej (powa ne z amanie, znaczne ograniczenie
ruchomo ci) – 12 %, uraz prawego kciuka (szpec ca blizna, deformacja, deficyt
ruchomo ci) – 4 %, z amanie palca wskazuj cego prawego (deformacja,
ograniczenia ruchomo ci) – 2 %, blizny okolicy czo owo- ciemieniowej - 2 %, blizna
nosa – 1%, z amanie palca serdecznego prawej r ki (niewielkie zmiany trwa e) – 1%,
Cierpienia fizyczne i psychiczne: Znaczny stopie
doznanych
psychicznych i fizycznych, niedogodno ci zwi zane z unieruchomieniem

cierpie

Ins
tyt

Tryb ycia po zdarzeniu: utrudnienie w wykonywaniu czynno ci dnia codziennego,
brak powrotu do stanu sprzed wypadku (ból prawej r ki, silne bóle g owy,
zapominanie o niektórych faktach, brak samodzielno ci przy pewnych czynno ciach)
Powód za da kwoty 19 000 z . S d Rejonowy dla Krakowa- ródmie cia w wyroku
z dnia 28 listopada 2007r., IC 337/07/S doszed do przekonania, e dana kwota
jest adekwatna do rozmiaru doznanej przez powoda krzywdy, jednak e S d wzi
pod uwag fakt, e powód otrzyma ju z tego tytu u zarówno kwot 9000 z od strony
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ci

Urazy nóg

4.6.1

Wyrok S du Okr gowego w Krakowie z dnia 14 pa dziernika 2008 r., II Ca

ied

4.6.

liw
o

pozwanej, jak i kwot 7000 z tytu em nawi zki, w wyniku powy szego S d zas dzi
kwot 3000 z .

1076/08

Powód: m

raw

Zdarzenie: wypadek samochodowy, pozwany ubezpieczyciel wyp aci 4 500 z ;
czyzna, wiek (br.d.), aktywny tryb ycia (jazda na nartach)

Sp

Skutki zdarzenia: 11 dni w szpitalu, trwa y uszczerbek na zdrowiu okre lony przez
bieg ego (blizny na podudziu prawym, niewielka ko lawo
nogi, bardzo znaczne
ograniczenie zgi cia grzbietowego w stawie skokowym prawym) - 10 %;
Cierpienia fizyczne i psychiczne: powa ne dolegliwo ci bólowe, kilka tygodni po
wypadku, aktualnie: charakter okresowy;

aru

Tryb ycia po zdarzeniu: pomimo prawid owej rehabilitacji konieczno
dotychczasowego trybu ycia, zdolno do pracy,

rezygnacji z

Rokowania: Brak rokowa co do poprawy w zakresie ruchomo ci, mo liwo
zwyrodnieniowych.

zmian

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 2008 r., I ACa 525/08

ut
W

4.6.2

ym
i

Powód domaga si zas dzenia 25 500 PLN, S d pierwszej instancji orzek , e
rozmiar krzywdy uzasadnia przyznanie 14 991
(?!). Kwot zas dzonego
zado uczynienia pomniejszono o sum ju wyp acon (4 500,00 z ), st d tytu em
zado uczynienia wyp acono kwot : 10 491 z . Apelacj obu stron oddalono.

Zdarzenie: wypadek drogowy (potr cenie), sprawca skazany wyrokiem karnym,
pozwany zak ad ubezpiecze wyp aci 52 000 z ;
Powód: kobieta, 71 lat, brak problemów ze zdrowiem (poza stwierdzon
osteoporoz ), energiczna, lubi ca spacerowa i podró owa ,

Ins
tyt

Skutki zdarzenia: Trwa y uszczerbek na zdrowiu w rozmiarze 77 %, w tym z amanie
ko ci podudzia prawego, opó nienie gojenia, wytworzenie stawu rzekomego,
powa ny ubytek skóry podudzia (50%), z amanie kr gos upa z ograniczeniem
ruchomo ci (15 %), zaburzenia nerwicowe, o charakterze l kowym (7 %), ponadto
(w wyniku dodatkowej opinii bieg ych) zniekszta cenie osi i obrysów nogi, zak ócenia
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ci

liw
o

chodu, przewlek y zespó bólowy (w sumie 5 %), podczas hospitalizacji i rehabilitacji
konieczno pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb yciowych;

Cierpienia fizyczne i psychiczne: Dolegliwo ci bólowe oraz zaburzenia nerwicowe
o charakterze l kowym przyjmuj ce posta trwa ego uszczerbku na zdrowiu,
konieczno leczenia przeciwbólowego

ied

Tryb
ycia po zdarzeniu: konieczno
sta ej rehabilitacji oraz leczenia
przeciwbólowego i przedwiekowego; brak konieczno ci sta ej opieki i pomocy w
zaspokajaniu podstawowych potrzeb yciowych (by a ona potrzebna pocz tkowo,
podczas hospitalizacji i rehabilitacji).

Sp

raw

Powódka domaga a si 150 000 z zado uczynienia pieni nego. Wyrokiem z dnia
29 lutego 2008 r. sygn. akt I C 1536/05 S d Okr gowy w Krakowie uwzgl dni
powództwo w tym zakresie co do kwoty 75 000 z , co
cznie z kwot
zado uczynienia wyp aconego przez ubezpieczyciela wynios o 127 000 z .
d
Okr gowy odwo si do rozmiaru trwa ego uszczerbku na zdrowiu oraz trybu ycia
poszkodowanej prowadzonego przed wypadkiem, który w wyniku wypadku musia
ulec powa nym zmianom. S d Apelacyjny w Krakowie oddali apelacj powódki,
daj cej zwi kszenia zas dzonej kwoty. S d Apelacyjny podkre li , e o ile
cierpienia powódki w pocz tkowym okresie by y znaczne, o tyle w chwili
wyrokowania powódka nie wymaga a ju sta ej pomocy osób trzecich, mog a
porusza si samodzielnie, odczuwaj c jedynie okresowo bóle kostne i stany
depresyjne.

Wyrok S du Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. akt I
ACa 43/09

aru

4.6.3

Powód: m

ym
i

Zdarzenie: wypadek samochodowy, pozwany ubezpieczyciel wyp aci 30 000 z ;
czyzna, lat 27, bardzo aktywny fizycznie

ut
W

Skutki zdarzenia: liczne obra enia g owy, z amanie z przemieszczeniem ko ci
udowej, a w jego wyniku pourazowe zapalenie ko ci udowej, trwa y uszczerbek na
zdrowiu w wysoko ci ok. 35 %, tym w zakresie urazów ortopedycznych (ograniczenie
ruchomo ci nogi, szpec ce blizny na twarzy i udzie) – od 27 do 32 %; w zakresie
uszczerbku neurologicznych (nerwica pourazowa: bóle i zawroty g owy, wzmo ona
czliwo , zaburzenia snu i koncentracji, szpec ce blizny na twarzy i ko czynie
dolnej) – 6 %,

Ins
tyt

Cierpienia fizyczne i psychiczne: znaczne dolegliwo ci bólowe podczas
rekonwalescencji; stres zwi zany z unieruchomieniem i uzale nieniem od pomocy
innych; nerwica pourazowa przyjmuj ca posta trwa ego uszczerbku na zdrowiu.
Tryb ycia po zdarzeniu: brak mo liwo ci kontynuowania aktywno ci sportowej z
równ intensywno ci , co przed wypadkiem;

39

ci

liw
o

Rokowania: post puj ce zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, konieczno
okresowego leczenia farmakologicznego i fizykalnego, konieczno
terapii
psychologicznej;

4.6.4

raw

ied

Powód domaga si od pozwanego kwoty 50 000 z tytu em zado uczynienia.
Wyrokiem z 24 listopada 2008 r., sygn. akt I C 1904/07 S d Okr gowy w Poznaniu
zas dzi od pozwanego na rzecz powoda kwot 30.000 z tytu em zado uczynienia.
Wyrokiem z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. akt I ACa 43/09 S d Apelacyjny w
Poznaniu rozszerzy zas dzone zado uczynienie o 20 000 z , co prowadzi o do
uwzgl dnienia w ca ci dochodzonego roszczenia. Tym samym zas dzone
roszczenie, wraz ze wiadczeniem wyp aconym przez ubezpieczyciela wynios o
80 000 z . S d Apelacyjny w Poznaniu odwo si do m odego wieku powoda w
chwili wypadku, braku uprawiania sportu oraz faktu, i do chwili obecnej nie
wszystkie skutki zdarzenia zosta y wyleczone. S d zaakcentowa równie istnienie
blizn na twarzy oraz okoliczno ci rekonwalescencji powoda.

Wyrok S du Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt I

Sp

ACa 334/08

Zdarzenie: upadek na nieod nie onej drodze, pozwany zak ad ubezpiecze wyp aci
powódce kwot 22 000 z .

aru

Powód: kobieta, 53 lata, niepracuj ca, sprawna, bardzo aktywna, wykonuj ca prace
domowe, ogrodowe,

ym
i

Skutki zdarzenia: z amanie ko ci udowej wraz ze z amaniem kr tacza mniejszego,
brak mo liwo ci samodzielnego poruszania si przez rok, konieczno wszczepienia
protezy stawu biodrowego, trzy powa ne operacje chirurgiczne; w dacie
wyrokowania (4 lata po wypadku): trwa y uszczerbek na zdrowiu w wysoko ci 25 %,
ograniczona ruchomo stawu biodrowego, skrócenie jednej nogi o ok. 2 cm, zanik
tkanki mi niowej,
Cierpienia fizyczne i psychiczne: bardzo powa ne dolegliwo ci bólowe,

ut
W

Tryb ycia po wypadku: niepe nosprawno , konieczno korzystania z gorsetu i
kul, unikanie d wigania, prac wymagaj cych sprawno ci obu ko czyn
Rokowania: pomy lne

Ins
tyt

Powódka domaga a si 120 0000 z zado uczynienia. S d Okr gowy w Poznaniu w
wyroku z dnia 25 lutego 2008 r., sygn. akt XIV C 373/07 zas dzi na rzecz powódki kwot
63 000 z , która razem z wyp acon wcze niej kwot 22 000 z dawa a w sumie 85 000 z .
d wskaza , e wiek powódki wp ywa wprawdzie na obni enie wysoko ci
zado uczynienia, jednak e nie w sposób znacz cy, ze wzgl du na aktywny tryb ycia
prowadzony przez powódk przed wypadkiem, który to tryb ycia w wyniku wypadku
musia ulec zmianie. S d odwo si te do d ugotrwa ego braku samodzielno ci powódki,
wielu zabiegów operacyjnych, intensywnych dolegliwo ci bólowych, oraz zniekszta cenia
40

ci

4.6.5

liw
o

nogi. Wyrokiem z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt I ACa 334/08 S d Apelacyjny w
Poznaniu oddali apelacj pozwanego.

Wyrok S du Okr gowego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt ll
Ca 1870/07

schodowej,

pozwany

ied

Zdarzenie: upadek na nieo wietlonej klatce
ubezpiecze odmówi zap aty zado uczynienia

ycie

raw

Powód: kobieta, 80 lat, mieszkaj ca samodzielnie, prowadz ca bogate
towarzyskie,

zak ad

Skutki zdarzenia (ustalone wy cznie w oparciu o dokumentacj medyczn bez
oddzielnej opinii bieg ego): otwarte z amanie nogi (trójskokowe), zwichni cie stawu
skokowego, za enie gipsu na wysoko ci kolana,

Sp

Cierpienia fizyczne i psychiczne: silne dolegliwo ci bólowe, konieczno
przyjmowania rodków przeciwbólowych, przygn bienie zwi zane z rezygnacj z
ycia towarzyskiego brakiem samodzielno ci;

aru

Tryb ycia po zdarzeniu: ograniczenie kontaktów towarzyskich w zwi zku z
trudno ciami z poruszaniem si , brakiem samodzielno ci, konieczno
pomocy
pracownika socjalnego w wykonywaniu czynno ci domowych,

Ins
tyt

ut
W

ym
i

Powódka domaga a si od pozwanego kwoty 40 000 z . S d Rejonowy w Poznaniu
wyrokiem z dnia 22 maja 2007 r., sygn. I C 674/06 zas dzi od pozwanego kwot
15 000 z . S d wskaza , e zas dzona suma w przybli eniu odpowiada wysoko ci
rocznych dochodów powódki (w okresie jednego roku powódka odczuwa a
najci sze skutki zdarzania). S d przypisa odpowiedzialno
pozwanemu za
„intensywne cierpienia fizyczne i psychiczne bezpo rednio po zdarzeniu zwi zane z
samym urazem, przebyt operacj , trzymiesi cznym unieruchomieniem nogi w
opatrunku gipsowym” S d uzna natomiast za niewykazany zwi zek przyczynowy
mi dzy zdarzeniem a krzywd polegaj
„na znoszeniu d ugotrwa ej rehabilitacji,
ograniczeniu mo liwo ci poruszania si , wy czeniu od wykonywania samodzielnie
prac domowych, konieczno ci korzystania z pomocy pracownika socjalnego,
dalszym stanem przygn bienia”. S d podkre li , e „powódka jest osob w
podesz ym wieku, w zwi zku z czym normalnym jest, i z wiekiem nast puje
naturalny spadek dynamiki ycia”. Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. II Ca
1870/07 oddali apelacj obu stron.
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ci

Urazy psychiczne (zaburzenia depresyjne, PTSD etc.)

4.7.1

liw
o

4.7.

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I

ied

ACa 451/08

raw

Zdarzenie: wypadek samochodowy, jedna ofiara miertelna (m i ojciec), sprawca
skazany wyrokiem karnym, pozwany – zak ad ubezpiecze
wyp aci
zado uczynienie w wysoko ci 31 000 z (dla poszkodowanej matki), 3 000 (dla
poszkodowanej córki), 2000 (dla poszkodowanego syna) oraz dodatkowo za
pogorszenie sytuacji yciowej w zwi zku ze mierci m a i ojca, dla ony – 35 000
, dla córki i syna po 40 000 z .
I.

liwie zam

na, pracuj ca

Sp

Powód: Kobieta, 35 lat, lekarz, dobry stan zdrowia, szcz
na oddziale ginekologicznym;

aru

Skutki zdarzenia: wstrz nienie mózgu, z amanie eber po lewej stronie, z amanie
ko ci prawego przedramienia, otarcia naskórka,
czny trwa y uszczerbek na
zdrowiu w wysoko ci 60 % w tym: zaburzenia depresyjne reaktywne zwi zane ze
zdarzeniem (30 %), z amanie ko ci promieniowej prawej z opó nionym zrostem,
ograniczeniem ruchu odwracania i nawracania (20 %), blizna szpec ca twarz –
zszywana skóra w wysoko ci uku brwiowego (10 %).

ym
i

Cierpienia fizyczne i psychiczne: bolesno stawu skokowego, kr gos upa i szyi
(poprawa w wyniku rehabilitacji), zaburzenia depresyjne w rozmiarze stanowi cym
trwa y uszczerbek na zdrowiu; cierpienia psychiczne zwi zane z oszpeceniem;
Tryb ycia po zdarzeniu: brak mo liwo ci kontynuowania pracy wymagaj cej
dotychczasowej sprawno ci (brak dy urów, brak operacji), zatrudnienie jako
konsultant ginekolog i lekarz w pracowni USG szpitala nie posiadaj cego oddzia u;

ut
W

Rokowania: W zakresie zaburze depresyjnych, brak mo liwo ci przewidzenia;

Ins
tyt

Powódka domaga a si tytu em zado uczynienia 127 000 z . Wyrokiem z dnia 19
marca 2008 r. sygn. I C 1418/06 S d Okr gowy w Krakowie zas dzi na rzecz
powódki kwot zado uczynienia w wysoko ci 13 000 z . S d odwo
si do
koniecznych ogranicze w wykonywaniu zawodu, konieczno dalszej rehabilitacji,
oraz cierpienia psychiczne zwi zane z uszkodzeniem cia a. Wyrokiem z dnia 24
czerwca 2008 r., sygn. akt I ACa 451/08 S d Apelacyjny w Krakowie podwy szy
przyznane zado uczynienie do kwoty 29 000 z , co wraz z wyp acon ju sum
dawa o kwot 60 000 z . S d Apelacyjny wytkn , e S d pierwszej instancji pomin
istnienie trwa ego, 30 % uszczerbku na zdrowiu zwi zanego w postaci zaburze
depresyjnych zwi zanych ze zdarzeniem. S d pomin równie trudne do oceny
rokowania w tym zakresie. S d Apelacyjny wytkn równie nieuwzgl dnienie
konsekwencji uszczerbku w dziedzinie ycia osobistego i spo ecznego (brak
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ci

podj cia

liw
o

mo liwo ci pracy w szpitalu, ze wzgl du na stan fizyczny, konieczno
pracy niespe niaj cej aspiracji yciowych).
II.
Powód: dziewczynka, 12 lat

ied

Skutki zdarzenia:
czny d ugotrwa y uszczerbek na zdrowiu 45 %, w tym:
przed ona reakcja adaptacyjna (30%), niestabilno
kolana lewego (10 %) oraz
ogólne st uczenia (5 %). Ból, obrz k lewego kolana oraz ograniczenia jego zgi cia
(systematyczna poprawa w wyniku rehabilitacji).

Tryb ycia po zdarzeniu: b.d.;

dolegliwo ci psychicznych w trakcie

Sp

Rokowania: korzystne; ryzyko ujawnienia si
dojrzewania

raw

Cierpienia fizyczne i psychiczne: przed ona reakcja adaptacyjna stanowi ca
odr bny uszczerbek na zdrowiu w rozmiarze 30%; systematycznie zmniejszaj cy si
ból i obrz k kolana

III.

ut
W

ym
i

aru

Powódka domaga a si zado uczynienia w wysoko ci 97 000 z . S d Okr gowy w
Krakowie w wyroku z dnia 19 marca 2008 r. sygn. I C 1418/06 uwzgl dni powództwo
co do kwoty 12 000 z ., co cznie z wyp acon kwot dawa o kwot 15 000 z . S d
podkre li , e powódka dozna a 15 % uszczerbku na zdrowiu zwi zanego z ogólnymi
pot uczeniami oraz niestabilno ci kolana lewego. S d uzna równie za niew tpliwe,
e powódka dozna a tak e cierpie psychicznych zwi zanych bezpo rednio z
uszkodzeniem cia a oraz uczestnictwem w wypadku. S d podkre li , e ma oletni
powodowie nie doznali trwa ych nast pstw wypadku, lecz jedynie „d ugotrwa y
uszczerbek na zdrowiu”. Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I ACa
451/08 S d Apelacyjny w Krakowie podwy szy przyznane zado uczynienie do
kwoty 42 000 z , co cznie z wyp acon ju kwot dawa o kwot 45 000 z . S d
Apelacyjny wytkn , e powódka, podobnie zreszt jak jej brat (por. ni ej) oprócz
uwzgl dnionych powa nych cierpie fizycznych odnie li równie powa ne cierpienia
psychiczne, skutkuj ce d ugotrwa ym uszczerbkiem na zdrowiu w postaci
przed onej reakcji adaptacyjnej, który osi gn o powódki 30 %.

Powód: Ch opiec, 8 lat

Ins
tyt

Skutki zdarzenia:
czny d ugotrwa y uszczerbek na zdrowiu 45 %, w tym:
przed ona reakcja adaptacyjna (40 %) oraz ogólne st uczenia (5%).

Cierpienia fizyczne i psychiczne: przed ona reakcja adaptacyjna stanowi ca
samodzielny uszczerbek na zdrowiu w rozmiarze 40%;
Tryb ycia po zdarzeniu: b.d.;
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ci

Rokowania: trudne do oceny.

Urazy wielonarz dowe

4.8.1

Sp

4.8.

raw

ied

liw
o

Powód da zado uczynienia w wysoko ci 88 000 z . S d Okr gowy w Krakowie w
wyroku z dnia 19 marca 2008 r. sygn. I C 1418/06 uwzgl dni powództwo co do kwoty
3 000 z , czyli cznie z kwot wyp acon przez ubezpieczyciela 5000 z . S d uzna , e
relewantny uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 5 % (w zwi zku z ogólnymi
pot uczeniami). S d Okr gowy uwzgl dni równie cierpienia psychiczne zwi zane z
bezpo rednim udzia em powoda w wypadku (do wiadczaniem przebiegu tego
zdarzenia). S d podkre li , e powód nie dozna trwa ych nast pstw wypadku lecz
jedynie d ugotrwa y uszczerbek na zdrowiu. Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2008 r.,
sygn. akt I ACa 451/08 podwy szy zado uczynienie do kwoty 43 000 z , czyli
cznie z wyp acon przez pozwanego kwot 45 000 z . S d Apelacyjny wytkn
nieuwzgl dnienie przez S d Okr gowy d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu w
postaci reakcji adaptacyjnej, które nie tylko mo e prowadzi do wielu niekorzystnych
zmian w okresie dojrzewania powoda lecz ponadto, ust pienie tej reakcji jest w chwili
obecnej trudne do przewidzenia.

Wyrok S du Rejonowego w Ko cianie z dnia 12 marca 2008 r., sygn. I C

aru

178/06

Zdarzenie: wypadek samochodowy, pozwany ubezpieczyciel wyp aci kwot 70 000
tytu em „odszkodowania” (obie strony u ywa y zamiennie poj „odszkodowanie” i
zado uczynienie)
czyzna, 42 lata, aktywny przedsi biorca, utrzymuj cy pi cioosobow

ym
i

Powód: m
rodzin

ut
W

Skutki zdarzenia: wstrz s krwotoczny, konieczno wielu zabiegów operacyjnych, w
chwili wyrokowania: trwa y uszczerbek na zdrowiu 98%, w tym: krwiak jamy
op ucnowej (30%), zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe lewego stawu
biodrowego (25%), pourazowe p kni cie ledziony (15 %), z amanie 4 eber,
st uczenie p uca, z amanie ko ci onowej i kulszowej (5%), zmiany zwyrodnieniowe
kr gos upa z przewlek ym zespo em bólowym (5%), choroba wrzodowa dwunastnicy
(5%), kamica p cherza moczowego (5%), pourazowy zespó nerwicowy (8%).
konieczno za enia endoprotezy biodra,

Ins
tyt

Tryb ycia po zdarzeniu: sta a opieka ortopedyczna, pulmonologiczna, brak
mo liwo ci wykonywania pracy fizycznej, uprawiania sportów oraz przebywania
ej w jednej pozycji, problemy z nadwag , obni ona sprawno umys owa.

Cierpienia fizyczne i psychiczne: przewlek y zespó bólowy oraz pourazowy zespó
nerwicowy stanowi ce samodzielne uszczerbki na zdrowiu w wysoko ci 13 %, silne
bóle kr gos upa bioder i nóg przy chodzeniu
44
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Rokowania: brak rokowa co do istotnej poprawy stanu zdrowia.

ied

liw
o

Powód dochodzi od pozwanego kwoty 68 000 z tytu em zado uczynienia.
Prawomocnym wyrokiem z dnia 12 marca 2008 r., sygn. I C 178/06 S d Rejonowy w
Ko cianie zas dzi od powoda na rzecz pozwanego
dan kwot , która razem z
kwot przyznan wcze niej przez ubezpieczyciela wynios a 138 000 z . S d odwo
si w uzasadnieniu do rozmiarów uszkodzenia cia a oraz rozstroju zdrowia, jak
równie
do braku realnych szans na powrót do dawnego trybu ycia (czynnego
uprawiania sportu, realizowania si w yciu rodzinnym, wspó dzia ania w spó ce).
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V. Podsumowanie

spo eczny unormowanych w art. 448 k.c. Nale y jednocze nie wskaza ,

e we

wskazanym zakresie, zgodnie z dominuj cym stanowiskiem, okoliczno ci dotycz ce
sprawcy podlega yby uwzgl dnieniu. Po

k.c.

Ich
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empiryczne w zakresie zado
przeprowadzenie

dane wydaj si równie dalsze badania
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uszczerbków z odpowiadaj cymi im, przybli onymi, kwotami zado

okre lonych

uczynienia oraz

ut
W

ustalenie ewentualnych rozbie no ci w orzecznictwie s dowym w zakresie
wysoko ci zas dzanych kwot. Analiza zawarta w rozdzia ach II – III niniejszego

Ins
tyt

opracowania zachowa aktualno

w ramach planowanej kontynuacji prac.
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