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Naprawienie szkody
w postêpowaniu karnym
w kontekœcie ubezpieczeñ
gospodarczych
W niniejszym artykule autorzy przedstawiaj¹ niektóre wa¿niejsze zagadnienia, które wynikaj¹ ze
stycznoœci stosowania œrodków karnych o charakterze maj¹tkowym z kompensacj¹ szkód w systemie ubezpieczeñ gospodarczych. S¹ to m.in.: wp³yw œrodków karnych na zasadnoœæ i zakres odszkodowañ oraz œwiadczeñ z tytu³u ubezpieczeñ maj¹tkowych i odwrotnie – dochodzenie w postêpowaniu karnym roszczeñ regresowych przez ubezpieczycieli oraz sytuacja procesowa ubezpieczyciela przy dochodzeniu przez pokrzywdzonego roszczeñ cywilnych w postêpowaniu karnym.
Ponadto poruszono kontrowersyjny w literaturze i orzecznictwie s¹dowym problem roszczenia
skazanego do ubezpieczyciela o zwrot œwiadczeñ zap³aconych poszkodowanemu, orzeczonych
przez s¹d karny. W niezbêdnym zakresie przedstawiono kwestie dotycz¹ce udzia³u pokrzywdzonego w postêpowaniu karnym.
S³owa kluczowe: kompensacja szkód, œrodki karne maj¹tkowe, powództwo adhezyjne, roszczenie regresowe skazanego, orzecznictwo s¹dowe, nawi¹zka.

1. Wprowadzenie
Wiele zdarzeñ losowych spowodowanych dzia³aniem lub zaniechaniem
cz³owieka wype³nia zakres pojêciowy wypadku ubezpieczeniowego i jednoczeœnie czynu niedozwolonego w rozumieniu prawa cywilnego, a niekiedy tak¿e
przestêpstw lub wykroczeñ. W takich sytuacjach mo¿e mieæ miejsce zbieg
uprawnienia pokrzywdzonego do œwiadczenia z tytu³u ubezpieczenia maj¹tkowego z uprawnieniem do odszkodowania na podstawie przepisów prawa cywilnego, a w przypadku, gdy zdarzenie wyrz¹dzaj¹ce szkodê jest przestêpstwem,
zbieg tak¿e z przepisami prawa karnego, dotycz¹cymi stosowania œrodków karnych o charakterze maj¹tkowym1.
Naprawienie szkody wyrz¹dzonej wykroczeniem przewiduj¹ równie¿ prze2
pisy o wykroczeniach przez zastosowanie wobec obwinionego œrodków karnych
w postaci obowi¹zku naprawienia szkody lub nawi¹zki (art. 28 § 1 k.w.). Tematyka stosowania tych œrodków karnych w zbiegu z odszkodowaniem z tytu³u
ubezpieczenia nie jest tematem artyku³u.
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Zob. S. Reps, Zbieg roszczeñ z tytu³u ubezpieczenia ze œrodkami karnymi o charakterze
maj¹tkowym, Prawo Asekuracyjne 2002, nr 3.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z póŸn.
zm.); dalej: k.w.
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2. Udzia³ pokrzywdzonego w postêpowaniu karnym
3

Przepisy kodeksu postêpowania karnego zapewniaj¹ osobie pokrzywdzonej
dzia³aniem sprawcy zdarzenia mo¿liwoœæ udzia³u w postêpowaniu karnym
w charakterze pokrzywdzonego. Pokrzywdzonym, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.k.,
mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zosta³o bezpoœrednio
naruszone lub zagro¿one przez przestêpstwo. Pokrzywdzonym mo¿e byæ tak¿e
instytucja pañstwowa, samorz¹dowa lub spo³eczna, choæby nie mia³a osobowoœci prawnej (art. 49 § 2 k.p.k).W myœl art. 49 § 3 k.p.k., za pokrzywdzonego
uwa¿a siê tak¿e zak³ad ubezpieczeñ w zakresie, w jakim pokry³ szkodê wyrz¹dzon¹ pokrzywdzonemu w wyniku przestêpstwa lub w jakim jest zobo4
wi¹zany do jej pokrycia .
Je¿eli pokrzywdzony zmar³, to prawa, które by mu przys³ugiwa³y, mog¹ wy5
konywaæ osoby najbli¿sze , a w razie ich braku lub nieujawnienia – prokurator
dzia³aj¹cy z urzêdu (art. 52 § 1 k.p.k.). Warto wspomnieæ, ¿e przepis § 2 art. 52
stanowi, ¿e w przypadku, gdy organ prowadz¹cy postêpowanie dysponuje informacjami o osobach najbli¿szych, powinien pouczyæ o przys³uguj¹cych uprawnieniach co najmniej jedn¹ z nich.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e pokrzywdzony w postêpowaniu karnym mo¿e wystêpowaæ tak¿e jako strona w charakterze oskar¿yciela posi³kowego. Takie uprawnienie wynika z art. 53 k.p.k. i dotyczy spraw œciganych z oskar¿enia publicznego. Mo¿e on tak¿e dzia³aæ obok oskar¿yciela publicznego lub zamiast niego. Po
wniesieniu aktu oskar¿enia przez oskar¿yciela publicznego pokrzywdzony
mo¿e, a¿ do czasu rozpoczêcia przewodu s¹dowego na rozprawie g³ównej,
z³o¿yæ oœwiadczenie, ¿e bêdzie dzia³a³ w charakterze oskar¿yciela posi³kowego.
Status oskar¿yciela posi³kowego wzmacnia sytuacjê procesow¹ pokrzywdzonego. Zachowuje on uprawnienia oskar¿yciela posi³kowego, mimo odst¹pienia
oskar¿yciela publicznego od oskar¿enia (art. 54 § 1 i 2 k.p.k.). W przypadku powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczêcia lub
o umorzeniu postêpowania, o którym mowa w art. 330 § 2 k.p.k., pokrzywdzony
mo¿e w terminie miesi¹ca od dorêczenia mu zawiadomienia o postanowieniu
wnieœæ akt oskar¿enia do s¹du, do³¹czaj¹c po jednym odpisie dla ka¿dego oskar¿onego oraz prokuratora. Zgodnie z art. 55 § 2 k.p.k., akt oskar¿enia wniesiony
przez oskar¿yciela posi³kowego powinien byæ sporz¹dzony i podpisany przez
adwokata, a gdy pokrzywdzonym jest instytucja pañstwowa, samorz¹dowa
lub spo³eczna, akt oskar¿enia mo¿e sporz¹dziæ tak¿e radca prawny. Inni pokrzywdzeni tym samym czynem mog¹, a¿ do rozpoczêcia przewodu s¹dowego
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555
z póŸn. zm.); dalej: k.p.k.
W. Radecki, Zak³ad ubezpieczeñ jako pokrzywdzony w procesie karnym, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 1975, nr 12; K. Pawelec, Pozycja i rola ubezpieczyciela w sprawach o wypadki
drogowe, Monitor Prawniczy 2001, nr 5 oraz tego autora, Zak³ad ubezpieczeñ w postêpowaniu
karnym (zagadnienia wybrane), Radca Prawny 2002, nr 2 (50), s. 59–60.
Art. 115 § 11 k.k. Osob¹ najbli¿sz¹ jest ma³¿onek, wstêpny, zstêpny, rodzeñstwo, powinowaty
w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia oraz jej ma³¿onek,
a tak¿e osoba we wspólnym po¿yciu.
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na rozprawie g³ównej, przy³¹czyæ siê do postêpowania. Jednak¿e s¹d mo¿e ograniczyæ liczbê oskar¿ycieli posi³kowych wystêpuj¹cych w sprawie, je¿eli jest to
konieczne dla zabezpieczenia prawid³owego toku postêpowania. Wtedy te¿ s¹d
orzeka, ¿e oskar¿yciel posi³kowy nie mo¿e braæ udzia³u w postêpowaniu, gdy¿
bierze w nim ju¿ udzia³ okreœlona przez s¹d liczba oskar¿ycieli (art. 56 § 1
k.p.k.) W takim przypadku oskar¿yciel „wykluczony” mo¿e przedstawiæ s¹dowi
na piœmie swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty dorêczenia postanowienia.
Œmieræ oskar¿yciela posi³kowego nie tamuje biegu postêpowania: osoby najbli¿sze mog¹ przyst¹piæ do postêpowania w charakterze oskar¿yciela posi³kowego w ka¿dym stadium postêpowania (art. 58 § 1 k.p.k.). Oskar¿yciel posi³kowy
mo¿e wnosiæ œrodki odwo³awcze, w tym od orzeczenia s¹du pierwszej instancji.
Oskar¿ycielem posi³kowym mo¿e byæ tak¿e ubezpieczyciel.
3. Tryb dochodzenia roszczeñ cywilnych w postêpowaniu karnym
Pokrzywdzony, któremu sprawca przestêpstwa wyrz¹dzi³ szkodê, ma kilka
mo¿liwoœci pokrycia szkody, wed³ug w³asnego wyboru.
1. Mo¿e skorzystaæ z systemu ubezpieczeñ maj¹tkowych i dochodziæ odszkodowania z tytu³u w³asnej umowy ubezpieczenia mienia albo z tytu³u obowi¹zkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
sprawcy szkody, w obu sytuacjach z mo¿liwoœci¹ dochodzenia roszczeñ w s¹dowym postêpowaniu cywilnym.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e mimo posiadania ubezpieczenia mienia, pokrzywdzony nie ma obowi¹zku dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Mo¿e
nie skorzystaæ z ubezpieczenia z uwagi na uboczne, ujemne dla niego skutki
otrzymania odszkodowania, np. w postaci podwy¿ki sk³adki ubezpieczeniowej
lub utraty uprawnienia do jej obni¿enia, albo dlatego, ¿e ubezpieczyciel nie odpowiada za okreœlone w umowie ubezpieczenia szkody. Wtedy bêdzie domaga³
siê naprawienia szkody wy³¹cznie od sprawcy. Warto w tym miejscu wskazaæ na
stanowisko S¹du Najwy¿szego wyra¿one w tezie: „Ubezpieczenie autocasco polepsza sytuacjê w³aœciciela samochodu, a nie sytuacjê sprawcy szkody. Sprawca szkody nie mo¿e uwolniæ siê od w³asnej odpowiedzialnoœci za szkodê
wyrz¹dzon¹ innej osobie zarzutem, ¿e szkodê tê wyrówna³by zak³ad ubezpieczeñ, gdyby ta inna osoba z zak³adem ubezpieczeñ zawar³a stosown¹ umowê”6.
Co prawda orzeczenie to dotyczy braku umowy ubezpieczenia, ale takie stanowisko nale¿y uznaæ za miarodajne równie¿ dla sytuacji, gdy poszkodowany
posiada umowê ubezpieczenia mienia, ale nie chce skorzystaæ z dochodzenia
odszkodowania od zak³adu ubezpieczeñ.
2. Pokrzywdzony mo¿e równie¿ dochodziæ roszczenia od sprawcy szkody na
drodze postêpowania s¹dowego karnego, niezale¿nie od sytuacji ubezpieczeniowej pokrzywdzonego i oskar¿onego:
a) zg³aszaj¹c wniosek o zastosowanie wobec sprawcy œrodka karnego w postaci
obowi¹zku naprawienia szkody lub
b) wytaczaj¹c powództwo cywilne (tzw. adhezyjne).
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Orzeczenie SN z 6 kwietnia 1987 r. (IV PR 89/87); OCNCP 1988, z. 7–8, poz. 156.
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Dochodzenie roszczenia odszkodowawczego na drodze postêpowania cywilnego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Przedmiotem dalszych rozwa¿añ dotycz¹cych ww. œrodka karnego, a tak¿e
nawi¹zki oraz powództwa adhezyjnego bêd¹ sytuacje maj¹tkowe i procesowe
pokrzywdzonego, jak równie¿ ubezpieczyciela w kontekœcie ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej sprawcy przestêpstwa.
W tym miejscu nale¿y wskazaæ na dwa zagadnienia wspólne dla œrodka karnego i powództwa adhezyjnego.
Po pierwsze, oskar¿ony nie mo¿e broniæ siê zarzutem, ¿e jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone pokrzywdzonemu, zatem nie mo¿e byæ zastosowany wobec niego œrodek karny lub wytoczone powództwo adhezyjne. W odniesieniu do œrodka karnego wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy stwierdzaj¹c, ¿e: „Korzystanie przez sprawcê przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji z ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e
w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów nie wy³¹cza ani nakazu orzeczenia obowi¹zku naprawienia szkody (art. 46 § 1 k.k.), ani mo¿liwoœci orzeczenia zamiast tego obowi¹zku – nawi¹zki okreœlonej w art. 46 § 2 k.k.”7. Powy¿sze stanowisko S¹du Najwy¿szego jest miarodajne w odniesieniu do innych obowi¹zkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeñ OC, a tak¿e – zdaniem autorów
– ma odniesienie do powództwa adhezyjnego.
Po drugie, w procesie karnym w przypadku zg³oszenia wniosku pokrzywdzonego o orzeczenie obowi¹zku naprawienia szkody lub wytoczenia przez niego powództwa adhezyjnego, nie jest mo¿liwe przypozwanie ubezpieczyciela
i zg³oszenie przez niego interwencji ubocznej po stronie oskar¿onego, poniewa¿
przepisy k.p.k. nie przewiduj¹ takiej mo¿liwoœci. Przepis art. 20 ust. 2 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych8 o przypozwaniu ubezpieczyciela nie ma tu
zastosowania.
3.1. Wniosek o orzeczenie obowi¹zku naprawienia szkody
Kodeks karny9 w art. 39 przewiduje œrodki karne, w tym œrodki o charakterze
maj¹tkowym, które z uwagi na swój tak¿e kompensacyjny charakter mog¹ pozostawaæ w pewnym zwi¹zku z ubezpieczeniami gospodarczymi. S¹ to: obowi¹zek
naprawienia szkody i nawi¹zka.
Œrodek karny w postaci obowi¹zku naprawienia szkody mo¿e byæ orzeczony
obok kary lub w miejsce kary i wtedy stanowi samoistn¹ sankcjê karn¹. Ponadto
mo¿e byæ na sprawcê na³o¿ony jako œrodek probacyjny w razie warunkowego
umorzenia postêpowania karnego lub warunkowego zawieszenia wykonania
kary (art. 72 § 2 k.k.).
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Uchwa³a SN z 20 czerwca 2000 r. (I KZP 5/2000), OSN Izba Karna i Izba Wojskowa 2000,
z. 7–8, poz. 55.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 392); dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych lub u.u.o.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póŸn. zm.); dalej:
k.k.

PRAWO ASEKURACYJNE 2/2013 (75)

29

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
Obowi¹zek naprawienia szkody spe³nia funkcjê penaln¹ oraz funkcjê kompensacyjn¹. W œwietle art. 107 § 2 k.p.k. orzeczenie karne nak³adaj¹ce obowi¹zek naprawienia szkody jest orzeczeniem co do roszczeñ maj¹tkowych,
je¿eli nadaje siê do egzekucji w myœl przepisów kodeksu postêpowania cywilnego.
Co do charakteru prawnego tego œrodka karnego w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego prezentowane s¹ trzy stanowiska.
Funkcja penalna zosta³a podkreœlona w wyrokach SN z 23 lipca 2009 r.,
KK 124/09 i z 13 maja 2005 r., IV CK 706/04 (wyroki niepublikowane) oraz
w uchwale z 21 grudnia 2006 r., III CZP 129/06 (OSNC 2007, nr 10, poz.151).
Natomiast w wyrokach z 4 lutego 2002 r.,II KKN 385/01 i z 11 marca 2005 r.,
V KK 124/09 (niepublikowane) S¹d Najwy¿szy wiêkszy nacisk po³o¿y³ na funkcjê kompensacyjn¹. Przyk³adem stanowiska o równorzêdnym znaczeniu
obu funkcji jest uchwa³a SN z 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11 (OCNC 2012,
10
z. 3, poz. 31) .
Warto przytoczyæ s³uszne stanowisko wyra¿one przez W. Chlebusa, ¿e „instytucja naprawienia szkody ma szczególnie na celu zabezpieczenie prawnych
interesów pokrzywdzonego (…)” oraz trafne spostrze¿enie „¿e dla wielu poszkodowanych w wyniku pope³nienia przestêpstwa, o wiele istotniejsze jest naprawienie szkody (….) ni¿ satysfakcja z wymierzenia sprawcy przestêpstwa
nawet najsurowszej kary”11.
Na podstawie art. 49a k.p.k. pokrzywdzony (a tak¿e prokurator, je¿eli nie
wytoczono powództwa cywilnego) mo¿e a¿ do zakoñczenia pierwszego przes³uchania pokrzywdzonego na rozprawie g³ównej z³o¿yæ wniosek, o którym
mowa w art. 46 § 1 k.k. Pokrzywdzony mo¿e zg³osiæ wniosek ju¿ wczeœniej,
w toku postêpowania przygotowawczego. Przepis art. 334 § 2 k.p.k. wymaga,
aby pokrzywdzony zosta³ pouczony o uprawnieniach zwi¹zanych z dochodzeniem roszczeñ maj¹tkowych, tzn. zg³oszenia wniosku o zastosowanie œrodka
karnego w postaci obowi¹zku naprawienia szkody lub wytoczenia powództwa
cywilnego w postêpowaniu karnym.
W myœl art. 46 § 1 k.k., w razie skazania, s¹d mo¿e orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej – orzeka obowi¹zek naprawienia
wyrz¹dzonej przestêpstwem szkody w ca³oœci b¹dŸ w czêœci albo zadoœæuczynienie za doznan¹ krzywdê. Przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczeñ oraz mo¿liwoœci zas¹dzenia renty nie stosuje siê.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e warunkiem skazania, a tym samym zastosowania œrodka karnego, jest przypisanie oskar¿onemu winy w czasie
pope³nienia czynu zabronionego. Dlatego przy braku winy nie jest
mo¿liwe orzeczenie przez s¹d karny obowi¹zku naprawienia szkody,
10

11

30

O istocie œrodków karnych i zasadach ich stosowania zob. te¿ m.in. W. Chlebus, Œrodki karne
jako nowy system w prawie karnym, (w:) Nowe kodyfikacje karne, t. IV, Wyd. Uniwersytetu
Wroc³awskiego 1999 r., s. 47–53 oraz postanowienie SN Izba Karna z 11 maja 2012 r. (IV KK
356/11), Biuletyn Prawa Karnego nr 8/12.
Zob. przypis 10.
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choæby sprawca ponosi³ odpowiedzialnoœæ za szkodê na zasadzie ryzyka w rozumieniu prawa cywilnego.
Podstaw¹ orzekania œrodka karnego w postaci obowi¹zku naprawienia szkody s¹ przepisy kodeksu karnego, nie zaœ przepisy kodeksu cywilnego. Instytucja
naprawienia szkody wywodzi siê z prawa cywilnego, tote¿ s¹d karny – orzekaj¹c
o naprawieniu szkody – bêdzie stosowa³ posi³kowo odpowiednie przepisy prawa
cywilnego w tych kwestiach, których przepisy prawa karnego wprost nie uregulowa³y, jak np. ustalanie zakresu obowi¹zku naprawienia szkody czy przyczynienia siê poszkodowanego do powstania lub zwiêkszenia szkody. Jednak¿e zakres naprawienia szkody, orzeczony przez s¹d karny, nie zawsze bêdzie siê pokrywa³ z zakresem naprawienia szkody wed³ug przepisów prawa cywilnego.
Mo¿liwoœæ orzeczenia obowi¹zku naprawienia szkody tylko w czêœci wynika
nie tylko z tego, ¿e szkoda ju¿ zosta³a czêœciowo naprawiona, np. przez oskar¿onego lub z tytu³u ubezpieczenia mienia pokrzywdzonego albo z obowi¹zkowego
lub dobrowolnego ubezpieczenia OC oskar¿onego sprawcy, ale tak¿e w sytuacjach „gdy naprawienie szkody w ca³oœci by³oby nierealne lub te¿ zachowanie
siê pokrzywdzonego przed pope³nieniem przestêpstwa czy w czasie pope³nienia
przestêpstwa nie uzasadnia naprawienia mu szkody w ca³oœci albo wreszcie,
gdy sam poszkodowany przyczyni³ siê do powstania szkody”12.
Je¿eli orzeczenie obowi¹zku naprawienia szkody nie wyczerpuje w pe³nym
zakresie roszczeñ odszkodowawczych pokrzywdzonego, to mo¿e on dochodziæ
odszkodowania w zakresie nieobjêtym tym orzeczeniem na drodze procesu cywilnego. Zasada ta dotyczy tak¿e nawi¹zki.
Zgodnie z art. 46 § 2 k.k., s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz pokrzywdzonego zamiast obowi¹zku okreœlonego w § 1. Przepisy k.p.k. nie przewiduj¹ sk³adania przez pokrzywdzonego odrêbnego wniosku o orzeczenie nawi¹zki. S¹d orzeka j¹ w ramach wniosku o zastosowanie œrodka karnego w postaci orzeczenia
obowi¹zku naprawienia szkody lub mo¿e orzec nawi¹zkê bez takiego wniosku,
je¿eli wystêpuj¹ trudnoœci z udowodnieniem wielkoœci szkody. Nawi¹zka jest
traktowana jako zrycza³towana forma naprawienia szkody; orzeka siê j¹ w wysokoœci do 100 000 z³ (art. 48 k.k.).
3.2. Powództwo adhezyjne
Pokrzywdzony, który poniós³ szkodê, mo¿e, a¿ do rozpoczêcia przewodu
s¹dowego na rozprawie g³ównej13, wytoczyæ przeciw oskar¿onemu powództwo
cywilne w celu dochodzenia w postêpowaniu karnym roszczeñ maj¹tkowych,
wynikaj¹cych bezpoœrednio z pope³nienia przestêpstwa (art. 62 k.p.k). Je¿eli
pokrzywdzony zmar³, osoby najbli¿sze mog¹ w terminie okreœlonym w art. 62
k.p.k. wytoczyæ powództwo cywilne o przys³uguj¹ce im roszczenia maj¹tkowe,
wynikaj¹ce z pope³nienia przestêpstwa.
12
13

Zob. postanowienie SN wymienione w przypisie 10.
Przewód s¹dowy rozpoczyna siê od odczytania przez oskar¿yciela aktu oskar¿enia (art. 385 § 1
k.p.k.).
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W terminie przewidzianym w art. 52 k.p.k. powództwo na rzecz pokrzywdzonego lub osoby, o której mowa w art. 63 § 1 k.p.k., mo¿e wytoczyæ równie¿
prokurator. Mo¿e on, zamiast wytaczania powództwa, popieraæ powództwo
wytoczone przez poszkodowanego, je¿eli wymaga tego interes prawny
(art. 64 k.p.k.). Przed rozpoczêciem przewodu s¹dowego s¹d odmawia przyjêcia powództwa cywilnego w sytuacjach okreœlonych w art. 65 § 1 k.p.k.,
m.in. je¿eli:
1) roszczenie nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z zarzutem oskar¿enia;
2) powództwo zosta³o wniesione przez osobê nieuprawnion¹;
3) to samo roszczenie jest przedmiotem innego postêpowania lub o roszczeniu
tym prawomocnie orzeczono;
4) z³o¿ono wniosek, o którym mowa w art. 45 § 1 k.k.
W kwestiach dotycz¹cych powództwa cywilnego, a nieunormowanych przez
przepisy kodeksu karnego stosuje siê odpowiednie przepisy obowi¹zuj¹ce w postêpowaniu cywilnym.
Pokrzywdzony lub inna osoba uprawniona powództwo adhezyjne mo¿e wytoczyæ wy³¹cznie przeciwko oskar¿onemu (oskar¿onym). W tym trybie nie
mo¿e dochodziæ odszkodowania od innych osób niebêd¹cych sprawcami zdarzenia, nawet jeœli osoby te ponosz¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ ³¹cznie ze
sprawc¹ zdarzenia lub samodzielnie, np. posiadacz pojazdu mechanicznego,
albo jako ubezpieczyciele ponosz¹cy odpowiedzialnoœæ gwarancyjn¹ z tytu³u
ubezpieczenia OC sprawcy.
W ramach powództwa adhezyjnego pokrzywdzony nie jest zwi¹zany ograniczeniem co do braku mo¿liwoœci dochodzenia roszczenia o zas¹dzenie renty,
o jakim mowa w art. 49 k.p.k. Przepis ten nie bêdzie mia³ zastosowania tak¿e
w odniesieniu do przedawnienia roszczeñ, natomiast znajd¹ tu zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
W sytuacji, kiedy s¹d zas¹dzi od skazanego odszkodowanie na rzecz pokrzywdzonego, to skazany jest uprawniony do ¿¹dania od swojego ubezpieczyciela przejêcia jego zobowi¹zania w ramach odpowiedzialnoœci
gwarancyjnej. Je¿eli sam zap³aci³ odszkodowanie bezpoœrednio pokrzywdzonemu, to przys³uguje mu roszczenie regresowe do ubezpieczyciela
o zwrot wyp³aconego odszkodowania. W przeciwieñstwie bowiem do sytuacji,
gdy skazany wystêpuje do ubezpieczyciela z roszczeniem regresowym o zwrot
odszkodowania zap³aconego pokrzywdzonemu z tytu³u orzeczonego œrodka
karnego, tj. roszczenia co do którego w orzecznictwie s¹dowym i literaturze istniej¹ sporne stanowiska (o czym w dalszej czêœci artyku³u), to w przypadku regresu w zwi¹zku z powództwem adhezyjnym taka w¹tpliwoœæ nie ma miejsca.
Podobnie jednak, jak w przypadku realizacji przez skazanego œrodka karnego,
ubezpieczyciel mo¿e podnosiæ zarzuty, np. z powodu wy³¹czenia swojej odpowiedzialnoœci, wynikaj¹cej z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, przepisów k.c. lub postanowieñ umowy ubezpieczenia.
Dochodzenie roszczeñ cywilnych w trybie powództwa adhezyjnego przez
pokrzywdzonych, co dotyczy tak¿e ubezpieczycieli, wystêpuje w praktyce
bardzo rzadko.
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3.3. Dochodzenie roszczeñ przez ubezpieczyciela w postêpowaniu karnym
Jako pokrzywdzony ubezpieczyciel mo¿e w postêpowaniu karnym dochodziæ roszczeñ w dwojakim charakterze:
1) jako bezpoœrednio pokrzywdzony, gdy oskar¿ony wyrz¹dzi³ szkodê
w jego mieniu, np. dokona³ kradzie¿y czy zniszczenia mienia albo uzyska³ od
niego odszkodowanie wskutek tzw. oszustwa ubezpieczeniowego, tj. gdy w celu
uzyskania odszkodowania z tytu³u umowy ubezpieczenia powoduje zdarzenie
bêd¹ce podstaw¹ do wyp³aty takiego odszkodowania (art. 298 § 1 k.k.). W takiej
sytuacji ubezpieczyciel jest pokrzywdzon¹ osob¹ prawn¹ w rozumieniu art. 49a
§ 1 k.p.k.
Sk³adaj¹c wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k., ubezpieczyciel mo¿e
domagaæ siê orzeczenia przez s¹d obowi¹zku naprawienia przez skazanego
szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem. Dodaæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 298 § 2 k.k.
nie podlega karze, kto przed wszczêciem postêpowania karnego dobrowolnie
zapobieg³ wyp³acie odszkodowania. Je¿eli ubezpieczyciel uzyska³ odszkodowanie np. z tytu³u ubezpieczenia mienia, to mo¿e dochodziæ od sprawcy naprawienia szkody w czêœci niepokrytej, zaœ jego ubezpieczyciel dochodziæ odszkodowania od sprawcy szkody w ramach regresu typowego;
2) jako pokrzywdzony w rozumieniu art. 49a § 3 k.p.k. w zakresie,
w jakim pokry³ szkodê wyrz¹dzon¹ pokrzywdzonemu przez przestêpstwo lub
jest zobowi¹zany do jej pokrycia. W takiej sytuacji chodzi o dochodzenie rosz14
czeñ w ramach tzw. regresu typowego .
Regulacja takiego uprawnienia zawarta jest w art. 828 k.c. Zgodnie z § 1
tego artyku³u, je¿eli nie umówiono siê inaczej, z dniem zap³aty odszkodowania
przez ubezpieczyciela, roszczenie ubezpieczaj¹cego przeciwko osobie trzeciej
odpowiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokoœci zap³aconego odszkodowania. Je¿eli ubezpieczyciel pokry³ tylko czêœæ
szkody, ubezpieczaj¹cemu przys³uguje co do pozosta³ej czêœci pierwszeñstwo
zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Regres taki jest wy³¹czony co
do roszczeñ ubezpieczaj¹cego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ¿e sprawca wyrz¹dzi³
szkodê umyœlnie (art. 828 § 2 k.c.). Zasady wynikaj¹ce z § 1 i 2, stosuje siê odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek (art. 828 § 3 k.c.). Zamiast
wniosku o zastosowanie œrodka karnego ubezpieczyciel mo¿e wytoczyæ powództwo adhezyjne.
4. Roszczenie skazanego, ubezpieczonego w zakresie OC,
do ubezpieczyciela o zwrot odszkodowania (zadoœæuczynienia)
wyp³aconego pokrzywdzonemu na podstawie wyroku karnego
Skazany, wobec którego prawomocnie orzeczono œrodek karny w postaci
obowi¹zku naprawienia szkody lub, zamiast tego œrodka karnego, orzeczono
nawi¹zkê, jest zobowi¹zany w terminie okreœlonym w wyroku karnym do
14

T. Sangowski, Regres ubezpieczeniowy, Warszawa 1977.
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zap³acenia pokrzywdzonemu okreœlonych œwiadczeñ. Je¿eli skazany w oznaczonym terminie nie zaspokoi roszczeñ cywilnych wzglêdem pokrzywdzonego,
wówczas wszczyna siê egzekucjê prowadzon¹ wed³ug przepisów k.p.c. Zgodnie
z art. 25 § 3 k.k.w.15, zas¹dzone roszczenia cywilne, maj¹ce na celu naprawienie
szkody lub zadoœæuczynienie za doznan¹ krzywdê, podlegaj¹ zaspokojeniu
w pierwszej kolejnoœci.
W orzecznictwie s¹dowym kontrowersyjne s¹ stanowiska co do tego, czy po
zap³aceniu pokrzywdzonemu nale¿noœci wynikaj¹cych z wyroku karnego, skazanemu przys³uguje roszczenie do ubezpieczyciela, u którego posiada stosowne
ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej. Wyra¿ane pogl¹dy s¹ jakby determinowane stanowiskiem co do charakteru œrodków karnych, o których mowa
w art. 39 pkt 5 i 6 k.k.
Przed zaprezentowaniem wskazanych stanowisk i orzecznictwa s¹dowego,
a tak¿e pogl¹dów autorów, nale¿y wskazaæ na sytuacje prawne wykluczaj¹ce roszczenie skazanego do ubezpieczyciela, wynikaj¹ce z ustaw wprowadzaj¹cych
obowi¹zkowe ubezpieczenia OC, a w przypadku dobrowolnych ubezpieczeñ OC
– z przepisów k.c. lub postanowieñ umowy ubezpieczenia.
Chodzi przede wszystkim o najbardziej powszechne obowi¹zkowe ubezpieczenia OC, jakimi s¹ ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
oraz ubezpieczenie OC rolników. Z art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych wynika, ¿e ubezpieczyciel m.in. nie odpowiada za szkody:
1) polegaj¹ce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrz¹dzone
przez kieruj¹cego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to równie¿ sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda
zosta³a wyrz¹dzona, jest posiadaczem lub wspó³posiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda zosta³a wyrz¹dzona16;
2) wynik³e w przewo¿onych za op³at¹ ³adunkach, przesy³kach lub baga¿u, chyba ¿e odpowiedzialnoœæ za powsta³¹ szkodê ponosi posiadacz innego pojazdu
mechanicznego ni¿ pojazd przewo¿¹cy te przedmioty;
3) polegaj¹ce na utracie gotówki, bi¿uterii, papierów wartoœciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych
i podobnych;
4) polegaj¹ce na zanieczyszczeniu lub ska¿eniu œrodowiska.
W obowi¹zkowym ubezpieczeniu OC rolników art. 53 ustawy wy³¹cza odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela za szkody m.in.:
1) w mieniu, wyrz¹dzone rolnikowi przez osoby pracuj¹ce w jego gospodarstwie rolnym lub pozostaj¹ce z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostaj¹cym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie
domowym lub pracuj¹cym w jego gospodarstwie rolnym;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaŸnych niepochodz¹cych od
zwierz¹t;
15

16
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy ( Dz. U. Nr 90 z póŸn. zm.); dalej: k.k.w.
Z zastrze¿eniem wynikaj¹cym z art. 38 ust. 2.
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3) w mieniu, spowodowane wad¹ towarów dostarczonych przez osobê objêt¹
ubezpieczeniem albo wykonywaniem us³ug; je¿eli wskutek tych wad nast¹pi³a szkoda na osobie, zak³ad ubezpieczeñ nie ponosi odpowiedzialnoœci
tylko wtedy, gdy osoba objêta ubezpieczeniem wiedzia³a o tych wadach;
4) powsta³e wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginiêcia rzeczy wypo¿yczonych lub przyjêtych przez osobê objêt¹ ubezpieczeniem OC rolników do u¿ytkowania, przechowania lub naprawy.
Ponadto w ust. 1 pkt 5 i 6 s¹ zawarte wy³¹czenia o analogicznej treœci jak
w pkt 3 i 4 art. 38 ust. 1 u.u.o.
W odniesieniu do tzw. niepowszechnych obowi¹zkowych ubezpieczeñ
OC, o których mowa w art. 4 pkt 4 u.u.o., z treœci art. 11 ust. 2 wynika, ¿e
umowa ubezpieczenia obejmuje równie¿ szkody wyrz¹dzone w wyniku
ra¿¹cego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób za które ponosi on odpowiedzialnoœæ. Jak stwierdzi³ M. Orlicki, w przypadku winy umyœlnej tych osób
ustawodawca (pomijaj¹c milczeniem przypadki winy umyœlnej) da³ mo¿liwoœæ objêcia zakresem ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrz¹dzonych
umyœlnie, o ile strony umowy ubezpieczenia tak postanowi¹ (art. 827 § 2
k.c.). W praktyce jednak, jak s³usznie zaznaczy³ autor, strony nie korzystaj¹
z tego uprawnienia17.
Pewnego rodzaju szkody w niepowszechnych obowi¹zkowych ubezpieczeniach OC s¹ ponadto wy³¹czone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie przepisów wykonawczych do odpowiednich ustaw, tj. rozporz¹dzeñ Ministra
Finansów. S¹ to wy³¹czenia z regu³y typowe dla wszystkich tych ubezpieczeñ,
z uwzglêdnieniem jednak specyfiki danego zawodu czy rodzaju dzia³alnoœci18.
W dobrowolnych ubezpieczeniach OC odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela
jest wy³¹czona na podstawie art. 827 § 1 k.c., je¿eli ubezpieczaj¹cy wyrz¹dzi³
szkodê umyœlnie. W razie ra¿¹cego niedbalstwa odszkodowanie nie nale¿y siê,
chyba ¿e umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowi¹ inaczej lub zap³ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoœciach wzglêdom s³usznoœci, o ile – w myœl art. 827 § 2 k.c. – w umowie nie ustalono innych zasad odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. W ubezpieczeniach tych s¹ przypadki obejmowania ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkód wyrz¹dzonych w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa19. Dodaæ nale¿y, ¿e ogólne warunki ubezpieczenia ubezpieczycieli
w zakresie odnosz¹cym siê do ubezpieczenia OC zawieraj¹ niekiedy doœæ liczne
17

18

19

Szerzej w tej kwestii oraz o roszczeniach regresowych w ubezpieczeniach OC niepowszechnych: M. Orlicki, O roszczeniach regresowych ubezpieczycieli i UFG wynikaj¹cych z art. 11
ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, Prawo Asekuracyjne 2011,
nr 3, s. 42–50.
Zob. np. § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 12 paŸdziernika 2010 r. w sprawie
obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej zarz¹dcy nieruchomoœci (Dz. U.
z 2010 r. Nr 205, poz. 1359) oraz § 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia
2003 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 2135).
Tak np. § 6 ust. 2 ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej dla klienta
korporacyjnego, ustalonych uchwa³¹ nr UZZ/189/2009 z 7 maja 2009 r. Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ SA (ze zm.).
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wy³¹czenia ich odpowiedzialnoœci z uwagi np. na rodzaj szkody, powi¹zania
rodzinne czy charakter zdarzeñ.
Wracaj¹c do kwestii roszczenia skazanego o zwrot œwiadczeñ zap³aconych
pokrzywdzonemu, to w ostatnim okresie w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego
pojawi³y siê dwie uchwa³y wyra¿aj¹ce odmienne stanowiska.
20
W uchwale z 21 grudnia 2006 r. (III CZP 129/06) S¹d Najwy¿szy zaj¹³
nastêpuj¹ce stanowisko: „Sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego
zasadzono nawi¹zkê na podstawie art. 46 § 2 k.k. i art. 48 k.k., nie mo¿e domagaæ siê od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e
w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów – zwrotu nawi¹zki zap³aconej pokrzywdzonemu”.
Z uzasadnienia uchwa³y wynika, ¿e stanowisko wyra¿one w tezie odnosi siê
równie¿ do œrodka karnego w postaci obowi¹zku naprawienia szkody (art. 46 § 1
k.k.). Z obszernego uzasadnienia stanowiska S¹du Najwy¿szego nale¿y wskazaæ
na kilka argumentów:
1) odpowiedzialnoœæ gwarancyjna ubezpieczyciela obejmuje jedynie odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ sprawcy szkody, a nie jego ewentualn¹ odpowiedzialnoœæ karn¹;
2) zwi¹zek odpowiedzialnoœci gwarancyjnej ubezpieczyciela i odpowiedzialnoœci cywilnej sprawcy jest eksponowany w sposób jednoznaczny w ustawie
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych (art. 9 ust. 1 i art. 23 ust. 2);
3) dla okreœlenia prawnej natury i zasad funkcjonowania odszkodowawczych
œrodków karnych (w tym nawi¹zki) podstawowe znaczenie maj¹ regulacje
prawa karnego i procesowego;
4) przy stosowaniu œrodków karnych chodzi o osi¹gniêcie nie tylko celów natury kompensacyjnej, ale przede wszystkim celów represyjnych i prewencyjnych.
Powy¿sza uchwala S¹du Najwy¿szego by³a przedmiotem glosy J. Misztal-Koneckiej i J. Koneckiego21, którzy skupili siê przede wszystkim na niespójnoœci systemu prawnego na styku prawa cywilnego i regulacji prawnokarnych i wyrazili
pogl¹d, ¿e obci¹¿enie sprawcy wypadku drogowego obowi¹zkiem naprawienia
wyrz¹dzonej szkody nie mo¿e pozbawiæ go, jako ubezpieczonego, nale¿nej
ochrony ubezpieczeniowej. Cenne, w tym krytyczne, spostrze¿enia co do oma22
wianej uchwa³y zosta³y zawarte w artykule P. Wawszczaka .
23
Natomiast w uchwale z 13 lipca 2011 r. (III CZP 31/11) S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³, ¿e: „Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano œrodek karny polegaj¹cy na obowi¹zku naprawienia szkody (art. 46 § 1
w zw. z art. 39 pkt 5 k.k.) mo¿e domagaæ siê od ubezpieczyciela – na podstawie
20
21

22

23
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OSNCP 2007, z. 10, poz. 151.
J. Misztal-Konecka, J. Konecki, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 21 grudnia 2006 r.,
III CZP 129/06, Monitor Prawniczy 2008, nr 7, s. 380.
P. Wawszczak, Œrodki karne o charakterze kompensacyjnym a odpowiedzialnoœæ gwarancyjna zak³adu ubezpieczeñ, Rozprawy Ubezpieczeniowe, z. 4 (1/2008).
Biul. SN nr 7/2011, poz. 9; LEX nr 852336.
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umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów – zwrotu
œwiadczenia zap³aconego na rzecz pokrzywdzonego”.
W ocenie SN brak jest dostatecznych podstaw do uznania, ¿e œrodek karny
w postaci obowi¹zku naprawienia szkody pe³ni wy³¹cznie funkcjê penaln¹. Nie
jest to funkcja jedyna i nie wykazuje przewagi nad funkcj¹ kompensacyjn¹.
Obie te funkcje s¹ równorzêdne i w sytuacji, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego wykona œrodek karny, to – wed³ug S¹du – nie jest on pozbawiony mo¿liwoœci wyst¹pienia z roszczeniem regresowym przeciwko ubezpieczycielowi na
podstawie umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
Krytyczne stanowisko co do rozstrzygniêcia S¹du Najwy¿szego wyrazi³
24
w glosie M. Fras , stwierdzaj¹c m.in. ¿e: „z uwagi na rozbie¿noœci pomiêdzy
œrodkami karnymi i roszczeniami cywilnoprawnymi istnieje uzasadniona
przes³anka do odmowy przyznania skazanemu uprawnienia do ¿¹dania od
ubezpieczyciela zwrotu kosztów wydatkowanych tytu³em œrodków karnych
orzeczonych na rzecz uprawnionych”. Wed³ug autora glosy ustawodawca powinien „rozwi¹zaæ problem charakteru prawnego obowi¹zku naprawienia szkody w kontekœcie jego konsekwencji na gruncie prawa ubezpieczeñ”.
M. Fras podziela pogl¹d wyra¿any w piœmiennictwie „¿e ustawodawca winien uwolniæ orzekany w postêpowaniu karnym obowi¹zek naprawienia szkody od regu³ karania, pozostawiaj¹c jednak tê materiê w kodeksie karnym, co
25
nada œrodkom karnym wy³¹cznie cywilnoprawny charakter .
Ze stanowiskiem S¹du Najwy¿szego, zawartym w uchwale z 13 lipca
26
2011 r., zgodzi³ siê M. Krajewski , który uwa¿a, ¿e „ubezpieczonemu generalnie
przys³uguje w stosunku do ubezpieczyciela roszczenie o to, aby ten spe³ni³
œwiadczenie odszkodowawcze na rzecz poszkodowanego”. Nie podzieli³ natomiast stanowiska SN, ¿e œrodek karny w postaci obowi¹zku naprawienia szkody
zastêpuje cywilnoprawne roszczenie odszkodowawcze, gdy¿ w ocenie glosatora
w takim wypadku interesy poszkodowanego mog³yby byæ naruszone. Jego zdaniem, orzeczenie obowi¹zku naprawienia szkody w procesie karnym ma podwójny skutek i jest jednoczeœnie orzeczeniem o roszczeniu cywilnym. Dalej dodaje „¿e orzeczenie takie nie skutkuje wygaœniêciem bezpoœredniego roszczenia
poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi” i zwraca uwagê na dwie okolicznoœci), a mianowicie, ¿e:
– akceptacja dla odmiennego pogl¹du oznacza³aby dla poszkodowanego w wielu wypadkach utratê jedynej realnej mo¿liwoœci uzyskania odszkodowania;
24
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M. Fras, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 13 lipca 2011 r. (III CZP 31/11) w sprawie
wp³ywu karnoprawnego obowi¹zku naprawienia szkody na zakres odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela z tytu³u umowy ubezpieczenia OC, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 2, s. 92.
W tej kwestii zob. P. Wawszczak, op. cit., s. 117.
M. Krajewski, Glosa do uchwa³y SN z dnia 13.07.2011 r., III CZP 31/11; OSP 2012, nr 4,
poz. 43. Stanowisko o prawie skazanego do ¿¹dania zwrotu œwiadczeñ zap³aconych pokrzywdzonemu, wynikaj¹cych z orzeczonych œrodków karnych, wyrazi³ te¿ G. Bieniek, Odpowiedzialnoœæ cywilna za wypadki drogowe, Warszawa 2006, s. 168–169.
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– orzeczenie œrodka karnego nie jest orzeczeniem o pozbawieniu ubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej.
Nale¿y jeszcze wskazaæ na dwie trafne uwagi tego glosatora, ¿e zastosowanie œrodka karnego nie zwiêksza zakresu roszczeñ wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia i „pomimo równoleg³ego istnienia obowi¹zku naprawienia szkody
o charakterze cywilnym oraz karnym, szkoda mo¿e zostaæ naprawiona tylko
raz, a poszkodowany nie mo¿e uzyskaæ podwójnej kompensaty”.
Autorzy niniejszego artyku³u zajmuj¹ stanowisko aprobuj¹ce uchwa³ê S¹du
Najwy¿szego z 13 lipca 2011 r. oraz wyra¿one przez M. Krajewskiego w glosie.
Z uwagi na okreœlone ramy artyku³u i to, ¿e zagadnienie dotycz¹ce tego rodzaju regresu jest jednym z wielu problemów omawianych w artykule, autorzy
nie uzasadniaj¹ szerzej wyra¿onego wy¿ej stanowiska. Uwa¿aj¹ jednak za celowe zwrócenie uwagi na pewne okolicznoœci wynikaj¹ce z zasad i praktyki funkcjonowania rynku ubezpieczeñ oraz doœwiadczenia autorów z tytu³u wykonywanego zawodu.
Praktyka dowodzi, zw³aszcza na przyk³adzie najbardziej powszechnego obowi¹zkowego ubezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody wyrz¹dzone ruchem tych pojazdów, ¿e kompensacja
szkód nastêpuje g³ównie poprzez system ubezpieczeñ OC. Wynika to z regulacji
prawnych nak³adaj¹cych na ubezpieczycieli obowi¹zek szybkiego za³atwiania
spraw dotycz¹cych roszczeñ poszkodowanych. Wp³yw na sprawnoœæ tzw. likwidacji szkód ma te¿ konkurencja ubezpieczycieli, system nadzoru i czynnik ekonomiczny (ryzyko p³acenia odsetek). Ubezpieczyciel w wiêkszoœci spraw mo¿e
we w³asnym zakresie przeprowadziæ postêpowanie i ustaliæ odpowiedzialnoœæ
cywiln¹ sprawcy szkody, zasadnoœæ roszczenia, rozmiar szkody i nale¿ne odszkodowanie. Swojego stanowiska w sprawie roszczenia nie musi uzale¿niaæ od
wyników postêpowania karnego27, zw³aszcza wtedy, gdy sprawca szkody przyznaje siê do winy, a okolicznoœci sprawy nie budz¹ w¹tpliwoœci. Likwidacja
szkody nastêpuje te¿ szybciej, gdy sprawca, bêd¹cy posiadaczem pojazdu, ponosi odpowiedzialnoœæ na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 § 1
k.c.). Mimo s³usznie podnoszonych zarzutów, i¿ niepotrzebnie dochodzi do
wielu procesów s¹dowych, m.in. w ubezpieczeniach obowi¹zkowych OC, to
w stosunku do liczby szkód zg³oszonych i uznanych roszczeñ w toku postêpowania likwidacyjnego, procesów s¹dowych jest relatywnie ma³o. W trybie
postêpowania s¹dowego poszkodowani z regu³y wytaczaj¹ powództwo przed
s¹dem cywilnym.
W postêpowaniu karnym spraw dotycz¹cych dochodzenia roszczeñ o naprawienie szkody wyrz¹dzonej czynem przestêpczym, bêd¹cym jednoczeœnie
zdarzeniem ubezpieczeniowym, jest niewiele. Na ogó³ taka sytuacja wystêpuje
wtedy, gdy pokrzywdzony nie zg³asza roszczenia do ubezpieczyciela, ubezpieczyciel zasadnie lub niezasadnie czeka na rozstrzygniêcie s¹du karnego, albo
wskutek opiesza³oœci ubezpieczyciela w zakoñczeniu postêpowania likwidacyj27
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Takie stanowisko wielokrotnie wyra¿ano w orzeczeniach s¹dowych. Tak m.in. SN w wyroku z
10 stycznia 2000 r. (III CKN 1105/99), Wokanda 2000, nr 4.
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nego wczeœniej dochodzi do rozstrzygniêcia sprawy roszczeñ cywilnych pokrzywdzonego w procesie s¹dowym karnym.
Z powy¿szych wywodów wynika wniosek, ¿e kompensacja szkody poniesionej przez pokrzywdzonego, wyrz¹dzonej wskutek przestêpstwa, maj¹cego tak¿e
znamiona zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹,
poprzez zastosowanie przez s¹d karny œrodków karnych – ma bardzo ograniczony zakres. Powstaje zatem sytuacja przypadkowej „nierównoœci” ubezpieczonych: zdecydowana wiêkszoœæ nie jest obarczona obowi¹zkiem kompensacji
szkody mimo skazania, bo szkoda zosta³a ju¿ naprawiona przez ubezpieczyciela, zaœ mniejszoœæ skazanych zap³aci pokrzywdzonemu odszkodowanie, je¿eli
wczeœniej (m.in. z powodów wy¿ej podanych) nie dojdzie do zap³aty odszkodowania przez ubezpieczyciela, mimo istnienia jego odpowiedzialnoœci
gwarancyjnej.
W takiej sytuacji trudno akceptowaæ wyra¿ane stanowiska o braku zasadnoœci roszczenia do ubezpieczyciela o zwrot ubezpieczonemu odszkodowania
zap³aconego pokrzywdzonemu.
Jak ju¿ wspomniano, instytucja naprawienia szkody w postêpowaniu karnym, polegaj¹ca na orzeczeniu œrodka karnego o charakterze kompensacyjnym, zosta³a wprowadzona w celu ochrony interesów pokrzywdzonego. W sferze ubezpieczeñ gospodarczych g³ównym motywem wprowadzenia obowi¹zkowych ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej by³o zabezpieczenie interesów
maj¹tkowych poszkodowanych poprzez zapewnienie im mo¿liwoœci pokrycia
szkód przez ubezpieczycieli.
Odpowiedzialnoœæ gwarancyjna ubezpieczycieli, zarówno w ubezpieczeniach obowi¹zkowych OC, jak i dobrowolnych ubezpieczeniach OC, nie jest
pe³na. Podane wczeœniej przyk³ady wy³¹czeñ odpowiedzialnoœci ubezpieczycieli
w odniesieniu do niektórych rodzajów szkód czy ze wzglêdu na stopieñ winy
wskazuj¹, ¿e poszkodowany nie uzyska odszkodowania od ubezpieczyciela.
W takich sytuacjach pozostanie mu tylko mo¿liwoœæ wyst¹pienia z roszczeniem
do sprawcy szkody lub osoby odpowiedzialnej, przy czym w odniesieniu do
sprawcy szkody mo¿e domagaæ siê naprawienia szkody tak¿e w postêpowaniu
karnym, o ile zdarzenie wywo³uj¹ce szkodê bêdzie jednoczeœnie przestêpstwem.
Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e ubezpieczenia obowi¹zkowe OC, ale tak¿e dobrowolne ubezpieczenia OC, chroni¹ nie tylko interesy poszkodowanych, ale
tak¿e interesy maj¹tkowe podmiotów zobowi¹zanych do ubezpieczenia siê,
albo chc¹cych siê ubezpieczyæ dobrowolnie. Skoro orzeczenie œrodka karnego
nie pozbawia ubezpieczonych ochrony ubezpieczeniowej, to odmowa zwrotu
œwiadczenia nie znajduje wyraŸnej podstawy prawnej. Pozbawienie ubezpieczonego ochrony z powodu zastosowanego i zrealizowanego œrodka karnego
musia³oby wynikaæ z wa¿nego powodu i wi¹zaæ siê z ra¿¹cym czynem wyrz¹dzaj¹cym szkodê, co niew¹tpliwie odnosi siê do wyrz¹dzenia szkody z winy
umyœlnej, ra¿¹cego niedbalstwa albo ra¿¹cego zachowania siê sprawcy szkody
po spowodowaniu wypadku, jak np. nieudzielenie pomocy poszkodowanemu.
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System ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej reguluje takie sytuacje. Jak
ju¿ wczeœniej zaznaczono, w ubezpieczeniach dobrowolnych OC i niepowszechnych obowi¹zkowych ubezpieczeniach OC ubezpieczyciele wy³¹czaj¹
z zakresu ochrony gwarancyjnej odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone umyœlnie. W ubezpieczeniach obowi¹zkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciele odpowiadaj¹ za szkody wyrz¹dzone umyœlnie przez
ubezpieczonego, ale na podstawie art. 43 u.u.o. przys³uguje im prawo dochodzenia od kieruj¹cego pojazdem mechanicznym zwrotu wyp³aconego poszkodowanemu odszkodowania (tzw. regres szczególny)28, je¿eli wyrz¹dzi³ on szkodê umyœlnie, a tak¿e w innych sytuacjach wymienionych w tym przepisie, m.in.
w stanie po u¿yciu alkoholu.
W ubezpieczeniu obowi¹zkowym OC rolników podobne uprawnienie ubezpieczyciela wynika z art. 58 u.u.o. i dotyczy roszczenia do sprawcy szkody
o zwrot odszkodowania za szkodê wyrz¹dzon¹ umyœlnie, a tak¿e m.in. w stanie
po u¿yciu alkoholu.
W innych ubezpieczeniach obowi¹zkowych OC ubezpieczyciel z mocy art. 11
ust. 3 u.u.o. ma uprawnienie do dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za
które ponosi on odpowiedzialnoœæ, zwrotu wyp³aconego odszkodowania za szkody wyrz¹dzone w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa, w stanie po u¿yciu alkoholu albo
pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków
zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Ubezpieczyciele korzystaj¹ z opisanych wy¿ej uprawnieñ i dochodz¹ od
ubezpieczonych zwrotu wyp³aconych poszkodowanym odszkodowañ w ca³oœci
lub w czêœci, w zale¿noœci od sytuacji maj¹tkowej, rodzinnej i innych okolicznoœci.
W takiej sytuacji ubezpieczony, tak¿e skazany za pope³nienie przestêpstwa,
ponosi zatem skutki maj¹tkowe pope³nienia przedstawionych wy¿ej ra¿¹cych
czynów. Je¿eli na podstawie wyroku karnego zap³aci³ pokrzywdzonego odszkodowanie z tytu³u zastosowania œrodka karnego, to ubezpieczyciel bêdzie uprawniony do uchylenia siê od obowi¹zku zwrotu mu odszkodowania.
Zdaniem autorów, przedstawione wy¿ej argumenty, a przede wszystkim argumenty prawne zawarte w uchwale S¹du Najwy¿szego z 13 lipca 2011 r. oraz
w glosie M. Krajewskiego uzasadniaj¹ stanowisko o zasadnoœci roszczenia ubezpieczonego o zwrot œwiadczeñ zap³aconych pokrzywdzonemu, orzeczonych
przez s¹d karny, wynikaj¹cych z zastosowania wobec skazanego œrodków
karnych.
5. Podsumowanie
Pomiêdzy zdarzeniami ubezpieczeniowymi a przestêpstwami zachodzi niekiedy zbieg polegaj¹cy na tym, ¿e zdarzenie ubezpieczeniowe ma cechy przestêpstwa, którego pope³nienie powoduje szkodê w maj¹tku i dobrach osobistych
osoby pokrzywdzonej. Pokrzywdzony mo¿e mieæ wówczas roszczenie o odszkodowanie do ubezpieczyciela z tytu³u w³asnego ubezpieczenia mienia lub
28

40
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Naprawienie szkody w postêpowaniu karnym w kontekœcie ubezpieczeñ
z ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej sprawcy. Mo¿e jednak dochodziæ
naprawienia szkody w postêpowaniu karnym, zg³aszaj¹c wniosek o orzeczenie
przez s¹d karny obowi¹zku naprawienia wyrz¹dzonej przestêpstwem szkody
w ca³oœci albo w czêœci lub zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê, albo wytoczyæ przeciwko oskar¿onemu powództwo adhezyjne.
Ubezpieczyciel nie mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu karnym, poniewa¿
przepisy k.p.k. tego nie przewiduj¹, co uniemo¿liwia mu bezpoœrednie zajmowanie stanowiska w sprawie roszczeñ pokrzywdzonego i wp³ywanie na tok
czynnoœci procesowych. W literaturze i w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego
kontrowersyjne (dwa odmienne orzeczenia przedstawiono w artykule) jest
zagadnienie, czy skazany, wobec którego zastosowano œrodek karny polegaj¹cy na obowi¹zku naprawienia szkody lub zap³aty nawi¹zki, mo¿e domagaæ
siê od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych – zwrotu œwiadczenia zap³aconego na rzecz pokrzywdzonego.
W ocenie autorów prawid³owe stanowisko zosta³o wyra¿one w uchwale
S¹du Najwy¿szego z 13 lipca 2011 r. (III CZP 31/11), przyznaj¹ce takie uprawnienie skazanemu.
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Repairing Damages in Criminal Proceedings in the Context
of Economic Insurance
The authors present in their article several important issues that arise from the application of criminal measures of property nature with the compensation for damages in the system of economic
insurance. They include, among other things, the impact of criminal measures on the legitimacy
and range of compensation and benefits in property insurance and conversely - making recourse
claims in criminal proceedings by insurers and an insurer’s situation in the court if the victim makes civil claims in criminal proceedings. In addition, an issue has been raised that is controversial
in the literature and judicial decisions and refers to claims made by a convict against the insurer
for reimbursement of benefits, ordered by the criminal court and paid to the victim.
Furthermore, the participation of the victim in criminal proceedings has been discussed to the necessary extent.
Keywords: compensation of damages, criminal measures related to property, adhesion procedure, recourse claim of the sentenced person, judicial decisions, exemplary damages.
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