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Grzegorz Wolak

Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê
doznan¹ wskutek œmierci najbli¿szego
cz³onka rodziny (art. 446 § 4 k.c.)
a art. 445 § 3 k.c.
Artyku³ dotyczy problemu dziedzicznoœci roszczenia o zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê
zwi¹zan¹ ze œmierci¹ najbli¿szego cz³onka rodziny (art. 446 § 4 k.c). Œciœlej chodzi o problem, czy
do zadoœæuczynienia z art. 446 § 4 k.c. ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c. stanowi¹cy, ¿e roszczenie
o zadoœæuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zosta³o uznane na piœmie albo
gdy powództwo o nie zosta³o wytoczone za ¿ycia poszkodowanego. W doktrynie przewa¿a pogl¹d
o niedziedzicznoœci roszczenia z art. 446 § 4 k.c. Autor opowiada siê za stosowaniem wprost przepisu art. 445 § 3 k.c. do zadoœæuczynienia pieniê¿nego za krzywdê doznan¹ wskutek œmierci najbli¿szego cz³onka rodziny. Wskazuje argumenty na rzecz tego stanowiska. Tym samym aprobuje
pogl¹d wyra¿ony przez S¹d Najwy¿szy w uchwale z 12 grudnia 2013 r., III CZP 74/13 (niepubl.),
w której tezie przyjêto, i¿ w sprawie o zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê doznan¹ wskutek
œmierci najbli¿szego cz³onka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c.
S³owa kluczowe: zadoœæuczynienie, krzywda, osoby najbli¿sze, dziedziczenie.

1. Wprowadzenie
Bezpoœrednim przyczynkiem do napisania artyku³u by³o pytanie prawne,
z jakim S¹d Okrêgowy w Gliwicach postanowieniem z 5 sierpnia 2013 r., wydanym w sprawie III Cz 537/13 zwróci³ siê do S¹du Najwy¿szego. Brzmia³o ono
nastêpuj¹co: „czy w sprawie o zap³atê zadoœæuczynienia za krzywdê zwi¹zan¹
ze œmierci¹ osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.) w razie œmierci powoda po wytoczeniu powództwa dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie art. 445 § 3 k.c?” 1
S¹d Najwy¿szy udzieli³ odpowiedzi w uchwale z 12 grudnia 2013 r., III CZP
74/13 wyra¿aj¹c zapatrywanie, ¿e „w sprawie o zadoœæuczynienie pieniê¿ne za
krzywdê doznan¹ wskutek œmierci najbli¿szego cz³onka rodziny (art. 446 § 4
k.c.) ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c.”
W zakresie zagadnienia prawnego, bêd¹cego przedmiotem omawianego
orzeczenia S¹du Najwy¿szego, brakuje jednolitoœci pogl¹dów w doktrynie.
Przewa¿a jednak stanowisko odmienne od zajêtego przez SN w uchwale w spra1
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Identycznej treœci pytanie prawne wp³ynê³o do S¹du Najwy¿szego w dniu 18 listopada 2013 r.
Zwróci³ siê z nim równie¿ S¹d Okrêgowy w Gliwicach (postanowienie z 6 listopada 2013 r.
w sprawie III Cz 962/13). Sprawa ta zosta³a zarejestrowana w SN pod sygnatur¹ III CZP
102/13.
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wie III CZP 74/13. Po dokonanej z dniem 3 sierpnia 2008 r. nowelizacji
art. 446 (polegaj¹cej na dodaniu doñ § 4) kwestia dziedzicznoœci roszczenia
o zadoœæuczynienie za krzywdê zwi¹zan¹ ze œmierci¹ osoby bliskiej nie by³a
przedmiotem wypowiedzi judykatury. Zmiana stanu prawnego w zakresie
art. 446 k.c. i kolizja ró¿nych dóbr podlegaj¹cych ochronie rodzi w¹tpliwoœci
w zakresie tego zagadnienia. Wskazana na wstêpie uchwa³a SN mo¿e zatem
istotnie przyczyniæ siê do ujednolicenia pogl¹dów s¹dów powszechnych w tym
zakresie, co ju¿ jest nie do przecenienia.
W artykule omówiona zostanie kwestia mo¿liwoœci stosowania art. 445 § 3
k.c. do zadoœæuczynienia pieniê¿nego za krzywdê doznan¹ wskutek œmierci najbli¿szego cz³onka rodziny (art. 446 § 4 k.c.). Choæ nie jest to glosa, warto przedstawiæ na wstêpie stan faktyczny sprawy, na kanwie której zrodzi³y siê w¹tpliwoœci S¹du Okrêgowego.
2. Stan faktyczny
Powodowie J.K., B.K., D.K. i B.T. wyst¹pili do S¹du Rejonowego w R. z powództwem, w którym dochodzili od pozwanego L. SA w M. roszczeñ zwi¹zanych ze œmierci¹ ich bliskiego – £.K., który 11 wrzeœnia 2011 r. zgin¹³ w wypadku samochodowym. Miêdzy innymi powód B. K., jako ojciec poszkodowanego,
z powo³aniem siê na art. 446 § 4 k.c. wnosi³ o zas¹dzenie kwoty 60 000 z³
tytu³em zadoœæuczynienia. W toku procesu 22 stycznia 2013 r. powód B.K.
zmar³, a spadek po nim nabyli ¿ona J.K. oraz synowie S.K. i D. K., co zosta³o potwierdzone sporz¹dzonym przez notariusza aktem poœwiadczenia dziedziczenia.
Pozwany wniós³ o umorzenie postêpowania co do kwoty 60 000 z³, to jest
w zakresie, w jakim powód B.K. dochodzi³ roszczenia na podstawie art. 446 § 4
k.c. zarzucaj¹c, i¿ roszczenie to nie wesz³o do spadku i nie mo¿e byæ dochodzone przez spadkobierców. Nastêpcy prawni zmar³ego powoda B.K. – J.K., S.K.
i D.K (¿ona i synowie) wnieœli o kontynuowanie postêpowania w zakresie
wywo³anym powództwem wniesionym przez zmar³ego i domagali siê zas¹dzenia: na rzecz J. K. po³owê kwot ¿¹danych przez B.K., a na rzecz powodów S.K.
i D.K. po jednej czwartej tych kwot.
Postanowieniem z 21 lutego 2013 r. S¹d Rejonowy przychyli³ siê do wniosku
pozwanego i umorzy³ postêpowanie z powództwa B.K. co do zadoœæuczynienia
w kwocie 60 000 z³, dochodzonego na podstawie art. 446 § 4 k.c., natomiast
w pozosta³ym zakresie, w odniesieniu do powództwa tego powoda, podj¹³ je
z udzia³em jego nastêpców prawnych J.K., S.K. i D.K. S¹d ten stan¹³ na stanowisku, ¿e roszczenie z art. 446 § 4 k.c., jako œciœle zwi¹zane z osob¹ zmar³ego
poszkodowanego, nie podlega dziedziczeniu (art. 922 § 2 k.c.). Brakuje tak¿e
– odmiennie ni¿ w przypadku roszczeñ przewidzianych w art. 445 k.c. i art. 448
k.c. – przepisu szczególnego (jakim jest art. 445 § 3 k.c.), który wprowadza³by
wyj¹tek od powo³anej regu³y.
2

Zob. ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731).

PRAWO ASEKURACYJNE 1/2014 (78)

15

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
Z powy¿szym pogl¹dem S¹du Rejonowego nie zgodzili siê powodowie. W za¿aleniu zarzucili naruszenie prawa tj. art. 446 § 4 k.c. w zw. z art. 922 § 2 k.c.,
art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Ponadto powo³ali siê na szerok¹ wyk³adniê art. 446 § 3 k.c., stosowan¹ przed
wprowadzeniem § 4, a tak¿e wskazywali na podobn¹ naturê roszczeñ przewidzianych w art. 445 § 1 k.c., art. 448 k.c. oraz w art. 446 § 4 k.c., z których jedynie pierwsze dwa mog¹ byæ w okreœlonych wypadkach dochodzone przez
spadkobierców uprawnionego.
3. W¹tpliwoœci S¹du Okrêgowego
S¹d Okrêgowy, rozpoznaj¹c za¿alenie, powzi¹³ powa¿ne w¹tpliwoœci odnoœnie do tego, czy w sprawie o zap³atê zadoœæuczynienia za krzywdê zwi¹zan¹ ze
œmierci¹ osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.) w razie œmierci powoda po wytoczeniu
powództwa dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie art. 445 § 3 k.c. Zaznaczy³, ¿e ustawodawca w art. 446 k.c. nie przewidzia³ mo¿liwoœci przejœcia na
spadkobierców roszczenia o zadoœæuczynienie za krzywdê spowodowan¹ œmierci¹ osoby bliskiej, choæ uczyni³ to w art. 445 § 3 k.c. w odniesieniu do innych,
podobnych roszczeñ. Za dokonaniem takiej dystynkcji nie przemawiaj¹ przy
tym ¿adne wzglêdy natury prawnej czy spo³ecznej. Dla wype³nienia wskazanej
luki za usprawiedliwione uzna³ on dlatego odpowiednie stosowanie art. 445 § 3
k.c., a tym samym dopuszczenie dziedzicznoœci omawianego roszczenia w razie
gdyby zosta³o ono uznane na piœmie albo gdyby powództwo wytoczono za ¿ycia
poszkodowanego. Z drugiej strony S¹d Okrêgowy skonstatowa³, ¿e nie mo¿na
straciæ z pola widzenia faktu, i¿ art. 445 § 3 k.c. stanowi wyj¹tek od zasady wyra¿onej w art. 922 § 2 k.c., która wy³¹cza dziedziczenie praw œciœle zwi¹zanych
z osob¹ zmar³ego. Analiza roszczenia z art. 446 § 4 k.c. nie pozostawia w¹tpliwoœci, i¿ nale¿y ono do takiej w³aœnie kategorii.
4. Zadoœæuczynienie za krzywdê
Jak s³usznie zosta³o to stwierdzone przez S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu
3
uchwa³y z 28 kwietnia 2010 r., III CZP 79/10 , w polskim prawie zobowi¹zañ
dominuje pogl¹d, ugruntowany jeszcze pod rz¹dem art. 157 § 3 kodeksu zobowi¹zañ, zgodnie z którym naprawienia szkody niemaj¹tkowej (zadoœæuczynienia za krzywdê) mo¿na ¿¹daæ tylko w wypadkach przewidzianych przez ustawê.
Wprawdzie kodeks zobowi¹zañ przewidywa³ w tym zakresie pewne koncesje,
polegaj¹ce na mo¿liwoœci stosowania do odpowiedzialnoœci kontraktowej odpowiednio przepisów o naprawieniu szkody wyrz¹dzonej czynem niedozwolonym
4
(art. 242 k.z. ), co niekiedy otwiera³o drogê do zas¹dzenia zadoœæuczynienia za
krzywdê wynikaj¹c¹ z niewykonania zobowi¹zania, jednak w kodeksie cywilnym
takiego przepisu nie przewidziano. Tym samym mo¿liwoœæ przyznania zadoœæuczynienia w ramach odpowiedzialnoœci ex contractu zosta³a odjêta;
3
4
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OSNC 2011, nr 4, poz. 41.
Zob. np. uzasadnienie orzeczenia SN z 6 paŸdziernika 1953 r., II C 1141/53, OSN 1955, nr 1,
poz. 5.
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wspó³czeœnie jest to mo¿liwe wy³¹cznie w ramach re¿imu odpowiedzialnoœci
deliktowej (SN wskaza³ na art. 445 i 448 k.c. ulokowane w ksiêdze trzeciej w ty5
tule VI „Czyny niedozwolone ). Oczywiœcie nie jest wykluczone naprawienie
szkody niemaj¹tkowej wynikaj¹cej z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania, je¿eli strony stosunku obligacyjnego tak postanowi¹
1
(art. 353 k.c.), ale przyk³ady takich umów praktycznie nie s¹ znane. Nie s¹ tak¿e wy³¹czone przypadki odpowiedzialnoœci za szkodê niemaj¹tkow¹ wynikaj¹ce
ze zbiegu podstaw unormowanego w art. 443 k.c., zw³aszcza w razie wyrz¹dze6
nia szkody na osobie, jednak nale¿¹ one do wyj¹tków .
W ksiêdze trzeciej tytule VI kodeksu cywilnego przewidziano w art. 445,
446, 448 cztery roszczenia o zadoœæuczynienie jako rekompensatê krzywdy:
z tytu³u uszkodzenia cia³a lub spowodowania rozstroju zdrowia (art. 445 § 1
k.c.), z tytu³u pozbawienia wolnoœci, sk³onienia za pomoc¹ podstêpu, gwa³tu
lub nadu¿ycia stosunku zale¿noœci do poddania siê czynowi nierz¹dnemu
(art. 445 § 2 k.c.), z tytu³u œmierci osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.) oraz z tytu³u
naruszenia dóbr osobistych (art. 448 k.c.). Mimo normatywnej odrêbnoœci roszczenia te wykazuj¹ daleko id¹ce podobieñstwa. U podstaw ka¿dego z nich le¿y
wszak zespó³ negatywnych prze¿yæ, najogólniej mówi¹c, cierpieñ natury psychicznej b¹dŸ tak¿e fizycznej, które sk³adaj¹ siê na krzywdê uprawnionego,
bêd¹c¹ jego szkod¹ o niemaj¹tkowym charakterze. W ka¿dym wypadku szkoda
jest wynikiem czynu niedozwolonego i stanowi samoistne Ÿród³o zobowi¹zania.
To¿samy jest tak¿e cel wymienionych roszczeñ, polegaj¹cy na realnym – choæ
7
trudnym w praktyce, jeœli idzie o ustalenie wysokoœci zadoœæuczynienia – wynagrodzeniu pokrzywdzonemu doznanego cierpienia.
W piœmiennictwie podkreœla siê przy tym niewymiernoœæ cierpienia, koniecznoœæ odrêbnej oceny okolicznoœci ka¿dej konkretnej sprawy oraz nieobligatoryjny charakter (w ka¿dym z powo³anych przepisów ustawodawca
pos³uguje siê sformu³owaniem „s¹d mo¿e przyznaæ odpowiedni¹ sumê”).
Tym, co ró¿ni wymienione roszczenia, jest jedynie charakter zdarzenia powoduj¹cego szkodê – uszkodzenie cia³a lub spowodowanie rozstroju zdrowia,
okolicznoœci, o jakich mowa w art. 445 § 2 k.c., œmieræ osoby bliskiej lub naruszenie dobra osobistego. Ka¿dorazowo ocenie podlega jednak charakter, zakres, stopieñ intensywnoœci oraz czas trwania ujemnych prze¿yæ sk³adaj¹cych
siê na krzywdê.
Z uwagi na zindywidualizowany zakres krzywdy roszczenie o zap³atê zadoœæuczynienia jako œciœle zwi¹zane z osob¹ uprawnionego, gdy¿ ma ono na
celu zaspokojenie wy³¹cznie interesu wierzyciela, nie wchodzi do spadku po
nim, a tym samym nie podlega dziedziczeniu (art. 922 § 2 k.c.). Ustawodaw5

6
7

Zob. np. uzasadnienie uchwa³y SN z 25 lutego 1986 r., III CZP 2/86, OSNCP 1987, nr 1,
poz. 10; odmiennie wyroki SN z 6 kwietnia 1977 r., IV CR 90/77, OSPiKA 1978, nr 11,
poz. 200 i z 9 sierpnia 2005 r., IV CK 69/05.
Zob. wyroki SN z 6 lipca 1966 r., I CR 134/64, OSPiKA 1967, nr 7–8, poz. 183 i z 17 grudnia
2004 r., II CK 300/04, OSP 2006, nr 2, poz. 20.
Zob. np. G. Wolak, Zakres uznaniowoœci s¹du w sprawie o zadoœæuczynienie za krzywdê, Jurysta 2012, nr 7–8, s. 3–13.
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ca – choæ ró¿nie jest to oceniane w doktrynie – przewidzia³ jednak wyj¹tki od
9
zasady niedziedzicznoœci roszczenia o zadoœæuczynienie za krzywdê . Roszczenie o zadoœæuczynienie przechodzi na spadkobierców, gdy zosta³o uznane
na piœmie albo gdy powództwo zosta³o wytoczone za ¿ycia poszkodowanego
10
(art. 445 § 3 k.c. ). Przedmiotem dziedziczenia nie jest w takiej sytuacji samo
prawo do zadoœæuczynienia, lecz konkretne roszczenie o kwotê objêt¹ uzna11
niem lub dochodzon¹ w powództwie wytoczonym przez pokrzywdzonego .
Konieczne jest zatem wniesienie powództwa o zas¹dzenie tytu³em zadoœæuczynienia okreœlonej kwoty pieniê¿nej; nie wystarczy wytoczenie powództwa
jedynie o ustalenie odpowiedzialnoœci d³u¿nika za szkody, które mog¹ powstaæ
12
w przysz³oœci .
Przepis art. 445 § 3 k.c. – ze wzglêdów systematycznych (dyrektywy
wyk³adni systemowej) – znajduje zastosowanie do roszczeñ przewidzianych
w art. 445 § 1 i 2 k.c. oraz poprzez odwo³anie zawarte w art. 448 k.c. tak¿e do
roszczenia zwi¹zanego z naruszeniem dóbr osobistych. W przepisie art. 446
k.c., w stosunku do roszczenia z jego § 4, brak natomiast odpowiednika
art. 445 § 3 k.c. (tak samo rzecz siê mia³a z art. 165, 166 k.z.). Przepis ten
nie zawiera tak¿e odes³ania czy to do bezpoœredniego, czy te¿ jedynie odpowiedniego stosowania do tego roszczenia art. 445 § 3 k.c. Daje do asumpt do
wyci¹gania odmiennych wniosków co do tej kwestii, o czym bêdzie mowa
nieco dalej.

8

9
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Wprowadzenie wyj¹tku z art. 445 § 3 k.c. negatywnie oceni³a J. Panowicz-Lipska (zob. tej¿e
Maj¹tkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 101). Jak stwierdza A. Œmieja (w:)
System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowi¹zañ – czeœæ ogólna, pod red. A. Olejniczaka,
Warszawa 2009, s. 739, przyp. 1046, to jej sceptyczne stanowisko nie spotka³o siê jednak
z szerszym poparciem doktryny. Jego przekonuj¹c¹ krytykê przeprowadzi³ np. A. Szpunar
(zob. tego¿ Zadoœæuczynienie za szkodê niemaj¹tkow¹, Bydgoszcz 1999, s. 193).
Co do ratio legis takiego rozwi¹zania prawnego zob. np.: A. Szpunar, Przejœcie roszczenia
z art. 446 § 3 k.c. na spadkobierców uprawnionego, NP 1972, nr 1, s. 30 oraz O przejœciu na
spadkobierców roszczeñ z tytu³u zadoœæuczynienia, Rejent 2002, nr 9, s. 15 i 19.
Podobne rozwi¹zanie przewidywa³ art. 165 § 3 k.z. Artyku³ 165 k.z., bêd¹cy odpowiednikiem
art. 445 k.c., mia³ nastêpuj¹ce brzmienie: W razie uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju
zdrowia, pozbawienia ¿ycia, pozbawienia wolnoœci lub obrazy czci, s¹d mo¿e przyznaæ poszkodowanemu lub instytucji przezeñ wskazanej stosown¹ sumê pieniê¿n¹, jako zadoœæuczynienie za cierpienia fizyczne i krzywdê moraln¹ (§ 1). Przepis powy¿szy stosuje siê równie¿
w przypadkach, gdy kobietê albo ma³oletniego lub psychicznie upoœledzonego mê¿czyznê
sk³oniono za pomoc¹ podstêpu, gwa³tu, nadu¿ycia stosunku zale¿noœci lub wyzyskania krytycznego po³o¿enia do poddania siê czynowi nierz¹dnemu (§ 2). Prawo do zadoœæuczynienia
przechodzi na spadkobierców, je¿eli zosta³o umownie lub prawomocnym wyrokiem przyznane za ¿ycia poszkodowanego, a w przypadku, przewidzianym w paragrafie pierwszym, tak¿e
wtedy, gdy powództwo zosta³o wytoczone za ¿ycia poszkodowanego (§ 3).
Zob. wyrok SN z 25 marca 1975 r., II CR 53/75, Legalis; wyrok SN z 12 kwietnia 1972 r., II CR
57/72, OSNCP 1972, nr 10, poz. 183; wyrok SA w Poznaniu z 21 kwietnia 2010 r., I ACa
267/10, Legalis, a z pogl¹dów doktryny np.: J.S. Pi¹towski, A. Kawa³ko, H. Witczak, (w:) System prawa prywatnego, t.10, Prawo spadkowe, pod red. Z. Radwañskiego, Warszawa 2009,
s. 73; W. Borysiak, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Spadki, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2013, s. 64.
Zob. A. Szpunar, O przejœciu na spadkobierców roszczeñ z tytu³u zadoœæuczynienia, Rejent
2002, nr 9, s. 22.
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5. Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê zwi¹zan¹
ze œmierci¹ osoby najbli¿szej
W myœl art. 446 § 4 k.c. S¹d mo¿e tak¿e przyznaæ najbli¿szym cz³onkom rodziny zmar³ego odpowiedni¹ sumê tytu³em zadoœæuczynienia pieniê¿nego za
doznan¹ krzywdê. Jak by³a ju¿ o tym mowa, przepis ten zosta³ wprowadzony do
kodeksu cywilnego z dniem 1 sierpnia 2008 r. ustaw¹ z 30 maja 2008 r. o zmia13
nie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw .
P. Sobolewski trafnie wywodzi, i¿ truizmem jest stwierdzenie, ¿e œmieræ osoby bliskiej, bêd¹ca skutkiem czynu niedozwolonego, jest jednym z najciê¿szych
doœwiadczeñ i powodowaæ mo¿e du¿o powa¿niejsze cierpienia ni¿ szkoda na
osobie. Celem art. 446 § 4 k.c. jest prawne potwierdzenie dopuszczalnoœci przy14
znania zadoœæuczynienia za tego rodzaju prze¿ycia . W przesz³oœci taka
mo¿liwoœæ wcale nie by³a taka oczywista.
Poprzez dodanie § 4 w art. 446 k.c. ustawodawca dokona³ expressis verbis
zmiany w dotychczasowym katalogu œrodków ochrony osób bliskich, poœrednio
poszkodowanych czynem niedozwolonym, poprzez poszerzenie go o bezpoœredni¹ mo¿liwoœæ przyznania zadoœæuczynienia z tytu³u œmierci poszkodowanego
najbli¿szym cz³onkom rodziny zmar³ego. Przepis ten stanowi przy tym spe³nienie od dawna formu³owanych w piœmiennictwie postulatów, wskazuj¹cych na
potrzebê ochrony osób poszkodowanych w wypadku œmierci osoby bliskiej. Na
potrzebê zmiany w tym kierunku wskazywa³ tak¿e Rzecznik Praw Obywatelskich, a odpowiedni¹ regulacjê przygotowa³a Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, przyjmuj¹c, ¿e prawo do zadoœæuczynienia powinno byæ dodatkowym
roszczeniem obok mo¿liwoœci ¿¹dania odszkodowania, o którym mowa
w art. 446 § 3 k.c.15.
M. Safjan nie bez racji zauwa¿a, ¿e w piœmiennictwie toczy siê dyskusja dotycz¹ca znaczenia tego przepisu, zwi¹zana przede wszystkim z pytaniem o to,
czy mo¿e byæ on interpretowany jako jednoznaczne potwierdzenie przez ustawodawcê mo¿liwoœci, która mog³a byæ wczeœniej wyinterpretowana na podstawie dotychczasowych konstrukcji prawnych, czy te¿ chodzi³o o rzeczywist¹
zmianê prawa, która wprowadzi³a nowy œrodek ochronny, wczeœniej w systemie
nieistniej¹cy16. W tym miejscu, moim zdaniem, nale¿y – za wiêkszoœci¹ doktryny i S¹dem Najwy¿szym – zdecydowanie opowiedzieæ siê za pierwsz¹ z tych
mo¿liwoœci.
13
14
15
16

Dz. U. Nr 116, poz. 731.
Zob. P. Sobolewski, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Zobowi¹zania, pod red. K. Osajdy,
Warszawa 2012, s. 699.
Zob. Z. Radwañski, A. Olejniczak, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna, Warszawa 2012, s. 268.
10
Zob. M. Safjan, (w:) Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1–449 , pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2013, s. 1310 oraz B. Lackoroñski, Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdy wynik³e ze œmierci najbli¿szego cz³onka rodziny na podstawie art. 446 § 4 k.c., cz. 1, Palestra 2009, nr 7–8, s. 19–28, cz. 2, Palestra 2009, nr 9–10, s. 36–47; K. B¹czyk-Rozwadowska,
Roszczenia odszkodowawcze rodzin poszkodowanych pacjentów po nowelizacji k.c. (art. 446
§ 4), PiM 2010, nr 2, s. 25 i n.
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Dotychczasowe orzecznictwo S¹du Najwy¿szego oraz s¹dów powszechnych
potwierdza³o wszak, ¿e œmieræ poszkodowanego stanowi z regu³y dla najbli¿szych cz³onków rodziny naruszenie ich dóbr osobistych, chronionych równie¿
17
za poœrednictwem art. 448 k.c. Œmieræ osoby bliskiej powoduje cierpienie
wywo³anie naruszeniem wiêzi emocjonalnej i poczucia bliskoœci, a wartoœci te
uznawane s¹ za dobra osobiste chronione art. 448 k.c. Tym samym uznawano,
¿e najbli¿szemu cz³onkowi rodziny zmar³ego przys³uguje na podstawie art. 448
k.c. w zwi¹zku z art. 24 § 1 k.c. zadoœæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê, gdy œmieræ nast¹pi³a na skutek deliktu, który mia³ miejsce przed dniem
3 sierpnia 2008 r., tj. dniem wejœcia w ¿ycie art. 446 § 4 k.c.
Dlatego nale¿y przychyliæ siê do pogl¹du doktryny, ¿e nowa regulacja
kodeksowa z art. 446 § 4 k.c. nie stanowi ca³kowitego novum w porównaniu ze
œrodkami, którymi dysponowa³y osoby poœrednio poszkodowane nale¿¹ce do
krêgu osób najbli¿szych na tle dotychczasowych przepisów k.c., lecz jest instrumentem znacznie u³atwiaj¹cym, w porównaniu do stanu sprzed nowelizacji art. 446 k.c., dochodzenie roszczeñ z tytu³u zadoœæuczynienia pieniê¿18
nego w przypadku œmierci osoby bliskiej . W obecnym stanie prawnym,
w celu podniesienia roszczenia z art. 446 § 4 k.c. nie ma potrzeby przeprowadzania odrêbnego dowodu co do istnienia adekwatnego zwi¹zku przyczynowego miêdzy zaistnia³¹ krzywd¹ a zdarzeniem bêd¹cym Ÿród³em szkody, tj.
19
œmierci¹ poszkodowanego .
Przepis art. 446 § 4 k.c. ma zastosowanie do roszczeñ osób bêd¹cych cz³onkami najbli¿szej rodziny zmar³ego tak¿e wtedy, gdy œmieræ poszkodowanego,
która nast¹pi³a w czasie obowi¹zywania tego przepisu, by³a nastêpstwem zdarzenia sprzed jego wejœcia w ¿ycie. Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹
krzywdê na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c. przys³uguje bowiem najbli¿szemu cz³onkowi rodziny zmar³ego, a wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. doprowadzi³o jedynie do zmiany w sposobie realizacji roszczenia przez skonkretyzowanie osób uprawnionych do jego dochodzenia oraz przes³anek jego
20
stosowania .
17

18

19
20

20

Zob. np. nastêpuj¹ce orzeczenia i przywo³ane w nich dalsze wypowiedzi judykatury: wyrok SA
w Warszawie z 13 grudnia 2012 r., I ACa 1018/12; wyrok SA w Krakowie z 6 wrzeœnia 2012 r.,
I ACa 739/12; wyrok SA w £odzi z 12 lipca 2012 r., I ACa 481/12; wyrok SN z 11 lipca 2012 r.,
II CSK 677/11; wyrok SA we Wroc³awiu z 11 maja 2012 r., I ACa 430/12; wyrok SA we
Wroc³awiu z 27 kwietnia 2012 r., I ACa 281/12; wyroki SN z 25 maja 2011 r., II CSK 537/10
i z 11 maja 2011r., I CSK 621/10 oraz wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 7 lipca 2009 r.,
II AKa 44/09; wyrok SA w Gdañsku z 14 grudnia 2007 r., I ACA 1137/07, POSAG 2008, nr 1,
poz. 50; wyrok SN z 14 stycznia 2010 r., IV CSK 307/09, OSNC 2010, nr C, poz. 91; uchwa³a
SN z 22 paŸdziernika 2010 r., III CZP 76/10, OSNC 2011, nr B, poz. 42; wyrok SN z 11 maja
2011 r., I CSK 621/10, Legalis.
Tak s³usznie M. Safjan, (w:) Kodeks.., op. cit., s. 1311. Zob. te¿ M. Orlicki, O mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ o zadoœæuczynienie za œmieræ najbli¿szego cz³onka rodziny zmar³ego
przed dniem 3 sierpnia 2008 r., Prawo Asekuracyjne 2013, nr 4.
Zob. B. Lackoroñski, Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdy wynik³e ze œmierci najbli¿szego
cz³onka rodziny na podstawie art. 446 § 4 k.c., cz. 2, Palestra 2009, nr 9–10, s. 36 i n.
Tak SN w wyrokach z 11 maja 2011 r., I CSK 621/10, Legalis oraz z 5 paŸdziernika 2011 r.,
IV CSK 10/11, Biul. SN 2012, nr 1, s. 9.
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Kr¹g osób uprawnionych do zadoœæuczynienia jest taki sam jak w przypadku odszkodowania z art. 446 § 3 k.c. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e przes³anki do
zas¹dzenia zadoœæuczynienia bêd¹ wystêpowa³y w wiêkszoœci przypadków,
gdy s¹d uzna za zasadne ¿¹danie odszkodowania na podstawie art. 446 § 3.
Nie oznacza to jednak powi¹zania tych roszczeñ. Przeciwnie, s¹ to roszczenia
niezale¿ne21.
6. Zadoœæuczynienie dla najbli¿szych cz³onków rodziny zmar³ego
wed³ug art. 166 k.z.
Poprzez wprowadzenie do kodeksu cywilnego regulacji prawnej zawartej
w art. 446 § 4 przywrócono w prawie cywilnym instytucjê prawn¹ znan¹
kodeksowi zobowi¹zañ z 1933 r. Artyku³ 166 k.z. stanowi³ wszak, ¿e „w razie
œmierci poszkodowanego wskutek uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju zdrowia, s¹d mo¿e przyznaæ najbli¿szym cz³onkom rodziny zmar³ego lub
instytucji przez nich wskazanej, stosown¹ sumê pieniê¿n¹, jako zadoœæuczynienie za doznan¹ przez nich krzywdê moraln¹”. W kontekœcie przedmiotu rozwa¿añ warto kilka uwag poœwiêciæ stosowaniu tego przepisu
w praktyce.
Przepis art. 166 k.z. zosta³ przyjêty w prawie polskim za wzorem prawa
szwajcarskiego oraz orzecznictwa francuskiego i dawa³ podstawê prawn¹ do
zas¹dzenia zadoœæuczynienia pieniê¿nego z powodu krzywdy, polegaj¹cej wy³¹cznie na cierpieniach psychicznych, wywo³anych utrat¹ osoby bliskiej. Taki
zakres zastosowania instytucji zadoœæuczynienia z art. 166 k.z. uleg³ zmianie
po 1950 r., i to g³ównie pod wp³ywem judykatury S¹du Najwy¿szego.
W uchwale sk³adu siedmiu sêdziów SN z 15 grudnia 1951 r., C. 15/5122, zadoœæuczynienie za krzywdê moraln¹ na rzecz cz³onków rodziny zmar³ego zosta³o uznane za sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, budzi³o bowiem
zastrze¿enia kompensowanie bólu drog¹ korzyœci pieniê¿nych. Zadoœæuczynienie mog³o byæ tym osobom przyznane tylko wtedy, gdy z krzywd¹ moraln¹
³¹czy³a siê szkoda maj¹tkowa, która nie podlega³a uwzglêdnieniu wed³ug innych przepisów, zw³aszcza dotycz¹cych renty (art. 162 k.z.). W rezultacie szkoda taka mia³a decydowaæ o wysokoœci zadoœæuczynienia, a to oznacza³o, ¿e na
podstawie art. 166 k.z. mog³o byæ w istocie zas¹dzone „odszkodowanie za szkodê maj¹tkow¹ pod form¹ zadoœæuczynienia” 23. Dokonana przez S¹d Najwy¿szy
wyk³adnia spotka³a siê – moim zdaniem zasadnie – z krytyk¹ jako ju¿ prima
facie widoczne dzia³anie contra legem, o skutkach polegaj¹cych na faktycznym
uchyleniu art. 166 k.z. Podnoszono przy tym, ¿e nie mog³o tego usprawiedliwiaæ s³uszne sk¹din¹d d¹¿enie do zapewnienia najbli¿szym cz³onkom rodziny
zmar³ego szerszej ochrony interesów maj¹tkowych, której nie mo¿na zrealizo21
22
23

Tak s³usznie G. Bieniek, (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania,
t. 1, Warszawa 2011, s. 685.
LexPolonica nr 365903, OSN 1953, nr I, poz. 3.
Tak Z. Radwañski, Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za szkodê niemaj¹tkow¹, Poznañ 1956,
s. 180.
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24

waæ przy ustalaniu renty odszkodowawczej . Stanowisko wyra¿one przez SN
w uchwale sk³adu siedmiu sêdziów z 15 grudnia 1951 r. by³o równie¿ postrzegane w doktrynie jako przejaw doœæ powszechnego na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku nieprzychylnego nastawienia do wszystkich form zadoœæuczynienia pieniê¿nego za krzywdê25. Mia³o ono przy tym równie¿ oparcie
w pogl¹dach kwestionuj¹cych w³aœnie zasadnoœæ zadoœæuczynienia pieniê¿nego za krzywdê w razie œmierci osoby bliskiej (reprezentowanych tak¿e w innych
systemach prawnych, np. w prawie niemieckim, austriackim), a to z powodu
ujemnej oceny sytuacji, w której œmieræ osoby bliskiej staje siê Ÿród³em korzyœci
maj¹tkowych.
Mniej rygorystyczne stanowisko co do przes³anek zadoœæuczynienia
z art. 166 k.z. zaj¹³ SN w uchwale ca³ej Izby Cywilnej z 29 stycznia 1957 r.,
26
I CO 37/56 uznaj¹c, ¿e krzywda uzasadniaj¹ca przyznanie zadoœæuczynienia
nie mog³a polegaæ wy³¹cznie na cierpieniu z powodu utraty osoby najbli¿szej,
lecz musia³a ³¹czyæ siê z pogorszeniem sytuacji ¿yciowej uprawnionego. Takie
ujêcie podstawy do zas¹dzenia zadoœæuczynienia oznacza³o, ¿e uwzglêdnieniu
podlegaj¹ elementy maj¹tkowe, podobnie jak na gruncie uchwa³y z 1951 r.,
a tak¿e – w odró¿nieniu od niej – elementy natury niemaj¹tkowej (krzywda),
z pominiêciem jednak bólu po œmierci bliskiej osoby, którego kompensowanie
przez zap³atê sumy pieniê¿nej uznano ju¿ w uchwale z 1957 r. za moralnie
niew³aœciwe.
7. Regulacja art. 446 k.c. oraz jej zmiany
G³ówne kierunki dokonanej przez S¹d Najwy¿szy wyk³adni art. 166 k.z. odegra³y istotn¹ rolê przy kszta³towaniu brzmienia art. 446 § 3 k.c. Z utrwalonej ju¿
linii orzecznictwa zosta³a przejêta idea wynagradzania w razie œmierci osoby
bliskiej ró¿nych uszczerbków maj¹tkowych, które nie mog³y znaleŸæ wyrównania zw³aszcza w œwiadczeniach rentowych. W celu wyra¿enia koncepcji uzupe³nienia przepisów o rencie w art. 446 § 3 pos³u¿ono siê zwrotem o mo¿liwoœci
przyznania przez s¹d najbli¿szym cz³onkom rodziny zmar³ego „ponadto stosownego odszkodowania”, nawi¹zuj¹c w ten sposób do poprzedzaj¹cych przepisów
o rencie, przy czym nazwa œwiadczenia – odszkodowanie – daje do zrozumienia,
¿e naprawieniu podlega szkoda maj¹tkowa. W ujêciu art. 446 § 3 jest to szkoda
polegaj¹ca na znacznym pogorszeniu sytuacji ¿yciowej tych osób, wynik³ym
wskutek œmierci osoby im bliskiej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wspomniane odszkodowanie mo¿e byæ przyznane najbli¿szym cz³onkom rodziny oprócz renty
przys³uguj¹cej na podstawie art. 446 § 2 k.c., a tak¿e gdy brak przes³anek do jej
27
zas¹dzenia .
24
25
26
27

22

Tak Z. Radwañski, op. cit., s. 180; A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynik³ej wskutek œmierci osoby bliskiej, Bydgoszcz 2000, s. 140.
Zob. A. Szpunar, op. cit., Bydgoszcz 2000, s. 139.
LexPolonica nr 358071, OSN 1959, nr I, poz. 3 z glos¹ krytyczn¹ Z. Radwañskiego, NP 1957,
nr 12, s. 135.
Zob. G. Bieniek, (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. 1,
Warszawa 2011.
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W trakcie prac nad nowelizacj¹ art. 446 zdecydowanie odrzucono rozwi¹zanie, które polega³oby na zast¹pieniu odszkodowania, o którym mowa w art. 446
§ 3, zadoœæuczynieniem, chocia¿by dlatego, ¿e prowadzi³oby to do pozbawienia
najbli¿szych cz³onków rodziny tej ochrony, której wprowadzenie (w drodze
wyk³adni art. 166 k.z., a nastêpnie wyraŸnie w kodeksie cywilnym) oceniane
by³o w piœmiennictwie pozytywnie. Obecnie przepis art. 446 k.c. nie tylko bowiem umo¿liwia przyznanie zadoœæuczynienia oprócz odszkodowania, ale nie
obwarowuje przyznania zadoœæuczynienia zastrze¿eniem wyst¹pienia szczególnych okolicznoœci, które wskazuj¹, ¿e przyznanie zadoœæuczynienia odpowiada
wzglêdom s³usznoœci. Takie zastrze¿enia zg³oszono w projekcie, ostatecznie
28
jednak zosta³y odrzucone .
Postulowanej od lat w doktrynie potrzeby wzbogacenia œrodków ochrony
najbli¿szych cz³onków rodziny zmar³ego dowodzi³a praktyka s¹dów, które coraz
czêœciej bra³y pod uwagê przy zas¹dzaniu odszkodowania z art. 446 § 3 k.c. po29
dobne przes³anki jak przy zadoœæuczynieniu za krzywdê .
8. Pogl¹dy doktryny i judykatury dotycz¹ce dziedzicznoœci roszczenia
z art. 446 § 4 k.c.
Pogl¹d o wy³¹czeniu dziedziczenia roszczenia o zadoœæuczynieniu z art. 446
§ 4 k.c. zosta³ wyra¿ony w literaturze przedmiotu przez: A. Olejniczaka,
30
A. Œmiejê, A. Rzeteck¹-Gil oraz J. Ciszewskiego i J. Knabe .
A. Olejniczak podnosi, ¿e znowelizowany art. 448 k.c. rozstrzyga kwestiê
dziedziczenia roszczeñ w przepisie tym uregulowanych przez powo³anie siê
na art. 445 § 3 k.c. W ten sposób zosta³a okreœlona zarówno jednolita zasada
28
29

30

Zob. G. Bieniek, op. cit., s. 684.
Na przyk³ad, w wyroku z 30 czerwca 2004 r., IV CK 445/03, niepubl., S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e: „znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c., obejmuje
niekorzystne zmiany bezpoœrednio w sytuacji materialnej najbli¿szych cz³onków rodziny
zmar³ego (niewyczerpuj¹ce hipotezy art. 446 § 2 k.c.), jak te¿ zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które rzutuj¹ na ich sytuacjê materialn¹. Sam ból, poczucie osamotnienia, krzywdy
i zawiedzionych nadziei po œmierci dziecka nie stanowi¹ podstawy do ¿¹dania odszkodowania. Jeœli jednak te negatywne emocje wywo³a³y chorobê, os³abienie aktywnoœci ¿yciowej
i motywacji do przezwyciê¿ania trudnoœci dnia codziennego, to bez szczegó³owego dociekania
konkretnych zdarzeñ lub stopnia ich prawdopodobieñstwa, mo¿na na zasadzie domniemania
faktycznego (art. 231 k.p.c.) przyj¹æ, ¿e pogorszy³y one dotychczasow¹ sytuacjê ¿yciow¹ osoby z najbli¿szego krêgu rodziny zmar³ego”. W wyroku z 15 paŸdziernika 2002 r., II CKN
985/00, niepubl., S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e „œmieræ ma³oletniego dziecka mo¿e – w rozumieniu
art. 446 § 3 k.c. – stanowiæ przyczynê znacznego pogorszenia sytuacji ¿yciowej jego rodziców,
nie tylko wtedy, gdy wywo³a³a aktualny uszczerbek materialny, ale tak¿e wówczas, je¿eli ich
cierpienia psychiczne os³abi³y aktywnoœæ ¿yciow¹, powoduj¹c utratê mo¿liwoœci polepszenia
warunków ¿ycia w przysz³oœci lub koniecznoœæ niekorzystnego ograniczenia planów ¿yciowych”. W wyroku z 9 marca 2007 r., V CSK 459/06, niepubl., S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e
„przez pojêcie znacznego pogorszenia sytuacji ¿yciowej, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c.,
nale¿y rozumieæ nie tylko pogorszenie siê sytuacji materialnej osoby bliskiej zmar³ego poszkodowanego, lecz tak¿e pogorszenie siê sytuacji takiej osoby w zakresie pozaekonomicznym”.
Zob. A.Olejniczak, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3., Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, pod
red. A. Kidyby, Lex el/2010 oraz (w:) Z. Radwañski, A. Olejniczak, Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, Warszawa 2012, s. 269; Zobowi¹zania, A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art.446 Kodeksu
cywilnego, LEX/el 2011; J. Ciszewski, J. Knabe, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red.
J. Ciszewskiego, Warszawa 2013, s. 1542.
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dziedziczenia roszczeñ o zadoœæuczynienie pieniê¿ne, jak i o zap³atê odpowiedniej sumy pieniê¿nej na wskazany przez poszkodowanego cel spo³eczny.
W myœl tej zasady wspomniane roszczenia przechodz¹ na spadkobierców tylko wtedy, gdy zosta³y uznane na piœmie albo gdy powództwo zosta³o wytoczone za ¿ycia pokrzywdzonego. Tymczasem przepis art. 446 § 4 k.c. nie zawiera postanowieñ w kwestii dziedziczenia okreœlonego w nim roszczenia o zadoœæuczynienie. Zwa¿ywszy na sposób regulacji w innych przepisach tego
problemu nale¿y s¹dziæ, ¿e ustawodawca w tym przypadku nie przewiduje
31
mo¿liwoœci dochodzenia roszczenia przez spadkobierców osoby najbli¿szej .
Ponadto zdaniem tego autora, zwa¿ywszy na bardzo osobisty charakter tego
roszczenia, nale¿y przyj¹æ, ¿e nie mo¿e byæ ono dochodzone przez spadkobiercê uprawnionego. Jako œciœle zwi¹zane z osob¹ uprawnion¹ do zadoœæuczynienia, roszczenie nie wchodzi do spadku i nie podlega dziedziczeniu (art. 922
32
§ 2 k.c.) .
Tak¿e A. Œmieja uwa¿a, ¿e nie powinno ulegaæ w¹tpliwoœci, i¿ nie przechodzi na spadkobierców roszczenie o zadoœæuczynienie z art. 446 § 4 k.c. przys³uguj¹ce najbli¿szym cz³onkom rodziny poszkodowanego, który zmar³. Roszczenie takie z natury swej jest œciœle zwi¹zane z osob¹ tego, kto dozna³ szkody
niemaj¹tkowej i st¹d – co do zasady – nie powinno wchodziæ w sk³ad spadku
(art. 922 § 2 k.c.). Aby sta³o siê inaczej, musi zatem zaistnieæ przepis szczególny, który wprowadza od tej zasady wyj¹tek. Gdy chodzi o roszczenia z art. 445
i 448 k.c., wyj¹tek taki przewiduje art. 445 § 3 k.c. W przypadku roszczenia
z art. 446 § 4 k.c. takiego wyj¹tkowego postanowienia kodeksowego brak, co
zreszt¹ – jak mo¿na s¹dziæ – nie jest dzie³em przypadku. Dlatego z chwil¹
œmierci uprawnionego cz³onka najbli¿szej rodziny poszkodowanego musi ono
33
wygasn¹æ .
A. Rzetecka-Gil jest zdania, ¿e art. 446 § 4 k.c. nie zawiera postanowieñ dotycz¹cych dziedziczenia roszczenia o zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê
dla najbli¿szych cz³onków rodziny zmar³ego. Wobec tego uznaæ nale¿y, ¿e nie
mo¿e byæ ono dochodzone przez spadkobiercê uprawnionego, nie wchodzi do
34
spadku i nie podlega dziedziczeniu . Powo³uje siê na pogl¹d wyra¿ony przez
Z. Radwañskiego i A. Olejniczaka.
J. Ciszewski i J. Knabe stoj¹ na stanowisku, ¿e roszczenie o zadoœæuczynienie za doznan¹ krzywdê (art. 445 § 1 oraz art. 448 k.c.), jako œciœle zwi¹zane
z osob¹ zmar³ego, podlega dziedziczeniu jedynie wtedy, gdy zosta³o uznane na
piœmie albo gdy powództwo zosta³o wytoczone za ¿ycia poszkodowanego
(art. 445 § 3 oraz art. 448 w zw. z art. 445 § 3 k.c.). W literaturze podnosi siê, i¿
regu³a ta nie znajduje analogicznego zastosowania do roszczenia z art. 446 § 4,
w zwi¹zku z czym wygasa ono zawsze z chwil¹ œmierci spadkodawcy. Powy¿sze
31
32
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Zob. A. Olejniczak, (w:) Z. Radwañski, A. Olejniczak, op. cit., s. 269.
Zob. A.Olejniczak, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, pod
red. A. Kidyby, Lex el/2010.
Zob. A. Œmieja, (w:) System…, op. cit., s. 739.
Zob. A. Olejniczak, (w:) Kodeks… oraz (w:) Z. Radwañski, A Olejniczak, Zobowi¹zania…,
s. 269.
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ograniczenia nie dotycz¹ wierzytelnoœci wymagalnych w chwili œmierci spadko35
dawcy (np. zas¹dzonych prawomocnym wyrokiem) .
36
S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z 13 lipca 1964 r., I CR 370/63 , które jednak
zapad³o jeszcze na gruncie art. 166 k.z. i w innych warunkach spo³eczno-gospodarczych, wyrazi³ zapatrywanie, ¿e „prawo do ¿¹dania zadoœæuczynienia za
krzywdê moraln¹ w razie œmierci poszkodowanego (art. 166 k.z.) ma charakter
osobisty i jako takie nie nale¿y do spadku po osobie uprawnionej do domagania
siê odpowiedniego wynagrodzenia. Na rzecz spadkobierców uprawnionego nie
mo¿na zas¹dziæ zadoœæuczynienia nawet wtedy, gdy powództwo zosta³o wytoczone za jego ¿ycia”.
Innego zdania jest w doktrynie G. Karaszewski, który uwa¿a, ¿e art. 446 § 4
k.c. w odró¿nieniu od art. 448 k.c. nie odsy³a do art. 445 § 3 k.c., co mo¿e byæ
Ÿród³em w¹tpliwoœci co do dziedziczenia roszczenia o zadoœæuczynienie
z art. 446 § 4 k.c., a mianowicie mo¿e staæ siê podstaw¹ twierdzenia o niedziedzicznoœci takiego roszczenia. Zdaniem tego autora nale¿y jednak stan¹æ na
stanowisku, ¿e wierzytelnoœæ o zadoœæuczynienie z art. 446 § 4 k.c. przechodzi
na spadkobierców wed³ug regu³ przewidzianych w art. 445 § 3 k.c., gdy¿
nie ma jakichkolwiek podstaw, aby w omawianym wypadku faworyzowaæ
osobê odpowiedzialn¹ za szkodê w razie œmierci uprawnionego do zadoœæuczynienia37.
9. Argumenty na rzecz dziedzicznoœci roszczenia o zadoœæuczynienie
z art. 446 § 4 k.c.
1. Przyjêcie, ¿e roszczenie o zadoœæuczynienie za krzywdê dla najbli¿szych
cz³onków rodziny zmar³ego nie wchodzi do spadku po nim z uwagi na swój osobisty charakter, mimo przyjêcia przez ustawodawcê dziedzicznoœci roszczenia
o zadoœæuczynienie opartego na art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c., tak samo jak
i roszczenia o zadoœæuczynienie z art. 445 k.c.– narusza³oby zasadê równoœci
wszystkich obywateli wobec prawa i oznacza³oby nieuprawnione traktowanie
w ró¿ny sposób osób pozostaj¹cych w tej samej b¹dŸ bardzo zbli¿onej sytuacji,
narusza³oby zasadê demokratycznego pañstwa prawnego, a ponadto ogranicza³o prawo do dziedziczenia. Taki pogl¹d pozostawa³by w opozycji z art. 2,
art. 32 ust.1 i art. 64 ust.1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Moim zdaniem, sposób pokrzywdzenia, tj. poœredni – w przypadku zadoœæuczynienia
z art. 446 § 4 k.c.; bezpoœredni – w przypadku pozosta³ych trzech zadoœæuczynieñ z art. 445, 448 k.c.– nie mo¿e stanowiæ argumentu na rzecz tezy, ¿e w tym
pierwszym przypadku nie ma zastosowania zasada, i¿ zadoœæuczynienie mo¿e
byæ dochodzone przez spadkobierców, je¿eli zosta³o uznane na piœmie, albo
powództwo o nie wytoczono za ¿ycia poszkodowanego.
35
36
37

Zob. J. Ciszewski, J. Knabe, (w:) Kodeks…, s. 1542.
LexPolonica nr 311872, OSPiKA 1965, nr 9, poz. 198.
Zob. G. Karaszewski, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Ciszewskiego, Warszawa
2013, s. 760.
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2. Zasadne jest przyjêcie, ¿e roszczenie o zadoœæuczynienie z art. 446 § 4
k.c. przechodzi na spadkobierców wed³ug regu³ przewidzianych w art. 445 § 3
k.c., gdy¿ nie ma jakichkolwiek podstaw, aby w omawianym przypadku faworyzowaæ osobê odpowiedzialn¹ za szkodê w razie œmierci uprawnionego do zadoœæuczynienia. Nie przekonuje argument odnosz¹cy siê do tego, ¿e bardzo
osobisty charakter roszczenia z art. 446 § 4 k.c. wy³¹cza jego dochodzenie przez
spadkobiercê uprawnionego. Krzywda z natury swej ma charakter osobisty,
a mimo to ustawodawca w art. 445 § 3 k.c. zdecydowa³ siê dopuœciæ, pod pewnymi warunkami, dziedzicznoœæ tego roszczenia. Fakt, ¿e krzywda z art. 446 § 4
k.c. ma mieæ charakter „bardzo osobisty” (pomijaj¹c trudnoœci w ocenie, która
krzywda jest mniej, a która bardziej osobista) nie uzasadnia „nieobjêcia” jej
dyspozycj¹ art. 445 § 3 k.c.
3. W judykaturze S¹du Najwy¿szego niejednokrotnie podkreœlano, ¿e:

• po pierwsze – art. 446 § 4 k.c. w relacji do art. 448 k.c. poszerzy³ mo¿liwoœæ

•

•

•
•

26

uzyskania zadoœæuczynienia. Zadoœæuczynienie przyznawane na podstawie
art. 446 § 4 k.c. obejmuje wszak ró¿ne aspekty krzywdy spowodowanej
œmierci¹ osoby bliskiej. Nie wydaje siê, aby nie uwzglêdnia³o ono jako przedmiotu ochrony tak¿e naruszonej z tego powodu wiêzi rodzinnej i jego celem
nie by³o wynagrodzenie krzywdy zwi¹zanej ze zmian¹ sytuacji cz³onków rodziny zmar³ego, skoro pogorszenie ich sytuacji ¿yciowej, maj¹ce aspekt
maj¹tkowy, podlega uwzglêdnieniu przy dochodzeniu innego roszczenia
(odszkodowania na podstawie art. 446 § 3 k.c.);
po drugie – przepis art. 446 § 4 k.c. niew¹tpliwie ma za cel u³atwiaæ dochodzenie roszczenia o zadoœæuczynienie. Wynika to st¹d, ¿e przepis ten, u którego podstaw wprowadzenia do kodeksu cywilnego leg³a koniecznoœæ zwiêkszenia ochrony ofiar zdarzeñ kryminalnych, zezwala obecnie na uzyskanie
zadoœæuczynienia od osoby odpowiedzialnej za œmieræ osoby bliskiej bez potrzeby wykazywania jakichkolwiek dodatkowych przes³anek, poza wymienionymi w tym przepisie;
po trzecie – wprowadzenie do systemu prawnego art. 446 § 4 k.c. nie stanowi o powstaniu roszczeñ o zadoœæuczynienie w przypadku œmierci osób
bliskich dopiero od momentu jego wejœcia w ¿ycie. Przed nowelizacj¹
art. 446 k.c. podstaw roszczenia o zadoœæuczynienie w zwi¹zku ze œmierci¹
osoby bliskiej doœæ powszechnie upatrywano w art. 448 k.c. w zw. z art. 23
i 24 k.c., akcentuj¹c, i¿ stanowi to naruszenie dobra osobistego w postaci
wiêzi rodzinnej. Dopuszczano przy tym dochodzenie roszczenia z art. 448
k.c. niezale¿nie od odszkodowania zas¹dzonego na podstawie art. 446 § 1,
2 i 3 k.c.;
po czwarte – wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. doprowadzi³o jedynie do zmiany
w sposobie realizacji roszczenia przez skonkretyzowanie osób uprawnionych do jego dochodzenia oraz przes³anek jego stosowania;
po pi¹te – ustalenie wysokoœci zadoœæuczynienia z art. 446 § 4 k.c. winno
nast¹piæ wed³ug kryteriów branych pod uwagê przy zas¹dzaniu zadoœæuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (art. 23 i art. 24 w zw. z art. 448
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k.c.), z uwzglêdnieniem jednak ciê¿aru gatunkowego naruszonego
38
dobra .
Skoro zaœ tak, to konsekwentnie uznaæ nale¿y, ¿e natura prawna roszczenia o zadoœæuczynienie z art. 446 § 4 k.c. jest tak bardzo zbli¿ona do natury roszczeñ o zadoœæuczynienie z art. 445, 448 k.c., ¿e uprawnione jest potraktowane ich tak samo, je¿eli idzie o mo¿liwoœæ ich dochodzenia przez spadkobierców poszkodowanego (zgodnie z zasad¹ ubi eadem legis ratio ibi eadem legis
dispositio). To, ¿e S¹d Najwy¿szy w wyroku z 28 kwietnia 2010 r., III CSK
143/0939, opowiedzia³ siê za niedopuszczalnoœci¹ analogii przepisów o zadoœæuczynieniu pieniê¿nym do dziedziczenia prawa do zachowku, wyra¿aj¹c
w tezie tego orzeczenia pogl¹d o tym, ¿e art. 445 § 3 k.c. nie mo¿e byæ stosowany w drodze analogii do roszczenia z tytu³u zachowku (art. 1002 k.c.), nie
mo¿e byæ podstaw¹ tezy o wy³¹czeniu stosowania art. 445 § 3 k.c. do roszczenia o zadoœæuczynienie z art. 446 § 4 k.c. Jest wprost przeciwnie. W uzasadnieniu tego wyroku SN jednoznacznie i przekonuj¹co wskaza³ bowiem, ¿e
ca³kowicie odmienny jest zarówno cel, jak i przedmiot regulacji zawartych
w art. 445 § 3 i art. 1002 k.c.; obydwa roszczenia maj¹ ró¿ny charakter i cel
prawny, jak te¿ nie mo¿na przypisaæ im wspólnego lub tylko zbie¿nego pod³o¿a
aksjologicznego. Roszczenie o zadoœæuczynienie jest roszczeniem osobistym,
œciœle zwi¹zanym z osob¹ uprawnionego, a jego realizacja zmierza do kompensaty uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego w sferze niematerialnej,
w zwi¹zku z wyrz¹dzon¹ mu krzywd¹. Celem art. 445 § 3 k.c. by³o zatem wprowadzenie – jako odstêpstwa od zasady okreœlonej w art. 922 § 2 k.c. – dziedzicznoœci tego roszczenia na œciœle okreœlonych warunkach. Ustawodawca
przyj¹³, ¿e na skutek uznania roszczenia (wytoczenia powództwa) jego treœæ
zostaje skonkretyzowana przez samego poszkodowanego w takim stopniu, ¿e
– odrywaj¹c siê od jego osoby – mo¿e staæ siê przedmiotem spadkobrania.
Istotny jest w tym wypadku tak¿e motyw niezwalniania sprawcy szkody z odpowiedzialnoœci tylko dlatego, ¿e poszkodowany zmar³. Roszczenie o zachowek ma odmienny charakter. Jest roszczeniem maj¹tkowym, pozbawionym
pierwiastka osobowego, maj¹cym na celu realizacjê interesów rodzinnych,
zgodnie z pierwotnymi ideami prawa spadkowego oraz instytucji zachowku,
chroni¹cej bezpoœrednich spadkobierców ustawowych przed pokrzywdzeniem ze strony spadkodawcy. Wysokoœæ tego roszczenia nie zale¿y od walorów
podmiotowych uprawnionego i zobowi¹zanego ani od jakichkolwiek wartoœciowañ po ich stronie. Przepis art. 1002 k.c. ogranicza dziedzicznoœæ tego
roszczenia do najbli¿szych cz³onków rodziny uprawnionego, bêd¹cych zarazem uprawnionymi do zachowku po pierwszym spadkodawcy; jego treœæ jest
jednoznaczna, a cel jasno okreœlony, zatem o to¿samoœci aksjologicznej z roszczeniem o zadoœæuczynienie nie mo¿e byæ mowy40.

38
39
40

Zob. wyrok SA w £odzi z 14 kwietnia 2010 r., I ACa 178/10, niepubl.
OSNC 2010, nr 11, poz. 154, z aprobuj¹c¹ glos¹ P. Ksiê¿aka, Palestra 2011, nr 7–8, s. 123 i n.
SN wskaza³ w tym zakresie na uzasadnienie uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów z 16 marca
1970 r. – zasady prawnej – III CZP 112/69, OSNCP 1971, nr 1, poz. 1.
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Tymczasem o takiej to¿samoœci aksjologicznej, to¿samoœci celu, mo¿na i nale¿y mówiæ w przypadku roszczeñ o zadoœæuczynienie z art. 445 i 448 k.c. oraz
roszczenia o zadoœæuczynienie z art. 446 § 4 k.c. Dlatego nale¿y przyj¹æ, ¿e na
gruncie obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów kodeksu cywilnego nie ma ¿adnych
jurydycznych argumentów do tego, aby w omawianym aspekcie inaczej traktowaæ podobne roszczenia, z których jedno oparte jest na krzywdzie wywo³anej
uszkodzeniem cia³a lub spowodowaniem rozstroju zdrowia, bezprawnej ingerencji w sferê wolnoœci seksualnej czy naruszeniu innego dobra osobistego,
a drugie ma u podstaw krzywdê (a zatem tak¿e zespó³ negatywnych prze¿yæ)
zwi¹zanych ze strat¹ osoby bliskiej.
Z uwagi na podobny charakter prawny roszczeñ o zadoœæuczynienie, nie wydaje siê, by brak w art. 446 k.c. odwo³ania do art. 445 § 3 k.c., b¹dŸ odrêbnej regulacji dopuszczaj¹cej dziedzicznoœæ roszczenia art. 446 § 4 k.c., by³ wynikiem
celowego zabiegu ustawodawcy. Odmienne stanowisko by³oby trudne do pogodzenia z zasad¹ demokratycznego pañstwa prawnego, wyra¿on¹ w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a ponadto z zasad¹ równoœci wobec prawa
(art. 32 ust. 1 Konstytucji). ¯adne dodatkowe wzglêdy nie przemawiaj¹ równie¿
za traktowaniem daty powstania tego roszczenia jako kryterium przes¹dzaj¹cego o jego dziedzicznoœci. W ka¿dym razie za odmiennym potraktowaniem
roszczenia z art. 446 § 4 k.c. nie przemawiaj¹ ¿adne argumenty, które odwo³ywa³yby siê do samej istoty (natury prawnej) roszczenia.
41
Nale¿y siê zgodziæ z czêœci¹ doktryny i judykatury co do tego, ¿e wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. nie powinno byæ rozumiane w ten sposób, ¿e w dotychczasowym stanie prawnym art. 448 k.c. nie móg³ stanowiæ podstawy
przyznania zadoœæuczynienia za œmieræ osoby bliskiej. Takie stwierdzenie
oznacza³oby, ¿e sama chwila, w której zasz³o zdarzenie bêd¹ce Ÿród³em
szkody, decyduj¹ca – zgodnie z wyborem ustawodawcy – o mo¿liwoœci zastosowania art. 446 § 4, rozstrzyga³aby definitywnie o istnieniu lub braku istnienia uprawnienia do uzyskania zadoœæuczynienia za krzywdê spowodowan¹
œmierci¹ osoby bliskiej, bez wzglêdu na rodzaj tej krzywdy. Prowadzi³oby to
do radykalnego zró¿nicowania sytuacji osób, które dozna³y krzywdy o podobnym charakterze, nawet w krótkich odstêpach czasu, co by³oby trudne do
42
zaakceptowania .
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Zob. G. Bieniek, Komentarz…, s. 685; wyrok SN z 14 stycznia 2010 r., IV CSK 307/09, OSNC
2010, nr C, poz. 91; uchwa³a SN z 22 paŸdziernika 2010 r., III CZP 76/10, OSNC 2011, nr B,
poz. 42. Mo¿liwoœæ dochodzenia przez bliskich zadoœæuczynienia pieniê¿nego w zwi¹zku ze
zdarzeniami maj¹cymi miejsce przed wejœciem w ¿ycie art. 446 § 4 k.c. w doktrynie przyjêli tak¿e m.in.: M. Kowalski, Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 23 wrzeœnia
2005 r., I ACa 554/05, Palestra 2006, nr 9–10, s. 308– 315; K. Pachnik, Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê (glosa – III CZP 76/10), MoP 2012, nr 13, s. 721–723; M. Warciñski, Glosa do uchwa³y SN z dnia 22 paŸdziernika 2010 r., III CZP 76/10 Palestra 2012, nr 1–2,
s. 101–107; B. Lackoroñski, Glosa do uchwa³y SN z dnia 22 paŸdziernika 2010 r., III CZP
76/10, OSP 2011, nr 9, poz. 96.
Tak s³usznie SN w wyroku z 14 stycznia 2010 r., IV CSK 307/09, LexPolonica nr 2371235,
OSNC 2010, nr C, poz. 91.
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4. To prawda, ¿e art. 445 § 3 k.c. stanowi wyj¹tek od zasady wyra¿onej
w art. 922 § 2 k.c., w myœl której wy³¹czone jest dziedziczenie praw œciœle
zwi¹zanych z osob¹ zmar³ego (praw osobistych), przy czym analiza roszczenia
z art. 446 § 4 k.c. nie pozostawia w¹tpliwoœci, i¿ nale¿y ono do takiej w³aœnie kategorii. Z uwagi na to¿samoœæ natury prawnej roszczeñ o zadoœæuczynienie nie
mo¿na jednak uznaæ, ¿e przyjêcie, i¿ art. 445 § 3 k.c. ma zastosowanie do roszczenia o zadoœæuczynienie z art. 446 § 4 k.c. by³o naruszeniem regu³y wyk³adni
przepisów prawnych wyra¿onej ³aciñsk¹ paremi¹ exceptiones non sunt extendandae. Inaczej nale¿a³oby uznaæ, ¿e dokonana z dniem 3 sierpnia 2008 r. nowelizacja kodeksu cywilnego, polegaj¹ca na wprowadzeniu art. 446 § 4 k.c. bez
jednoczesnego zastrze¿enia o treœci, jak w art. 445 § 3 k.c., nie tylko znacz¹co
pogarsza sytuacjê prawn¹ spadkobierców uprawnionego, ale przede wszystkim
prowadzi do odmiennej oceny prawnej tych samych stanów faktycznych. Roszczenie o zap³atê zadoœæuczynienia za œmieræ osoby bliskiej powsta³e przed
wskazan¹ wy¿ej dat¹ co do zasady nie podlega³o bowiem dziedziczeniu, ale na
mocy art. 448 k.c. w zw. z art. 445 § 3 k.c. przechodzi³o na spadkobierców, gdy
zosta³o uznane na piœmie albo gdy powództwo wytoczono za ¿ycia poszkodowanego. Obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy takiej mo¿liwoœci nie przewiduj¹, chyba
¿e podstawê prawn¹ roszczenia stanowi art. 448 k.c., co tak¿e obecnie nie jest
43
wykluczone w orzecznictwie s¹dowym . Gdyby ustawodawca nie dostrzega³ potrzeby dalszego uregulowania sytuacji prawnej osób, które utraci³y swych bliskich w wyniku zdarzeñ rodz¹cych odpowiedzialnoœæ deliktow¹, nowelizacja
art. 446 k.c. by³aby zbêdna. Skoro jednak do niej dosz³o, nale¿y uznaæ, ¿e œrodki
przewidziane w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach nie by³y wystarczaj¹ce
do zapewnienia tym osobom w³aœciwej ochrony prawnej.
44
5. W doktrynie M. Safjan jest zdania, ¿e art. 446 § 4 k.c., odmiennie ni¿
w stanie dotychczasowym by³o to mo¿liwe na gruncie art. 448 k.c., ogranicza
kr¹g osób uprawnionych do podniesienia roszczenia z tytu³u zadoœæuczynienia
pieniê¿nego do najbli¿szych cz³onków rodziny poszkodowanego. Takie ujêcie
nie mo¿e byæ jednak traktowane jako lex specialis w stosunku do art. 448 k.c.,
zwa¿ywszy na tezê o znaczeniu mechanizmu przyjêtego w art. 446 § 4 k.c. przede wszystkim jako u³atwiaj¹cego realizacjê roszczeñ z tytu³u zadoœæuczynienia.
Zdaniem tego autora nale¿y wiêc uznaæ, ¿e osoby nienale¿¹ce do krêgu najbli¿szych cz³onków rodziny poszkodowanego mog¹ nadal korzystaæ z ochrony przewidzianej w art. 448 k.c. przy zachowaniu przes³anek przewidzianych w tym
przepisie, a wiêc przede wszystkim przy udowodnieniu istnienia adekwatnego
zwi¹zku przyczynowego miêdzy utrat¹ osoby bliskiej a zdarzeniem rodz¹cym
odpowiedzialnoœæ.
By³oby niedorzeczne i nieracjonalne przyjêcie, ¿e do roszczenia o zadoœæuczynienie przys³uguj¹cego osobom nienale¿¹cym do krêgu najbli¿szych
cz³onków rodziny poszkodowanego art. 445 § 3 k.c. mia³by zastosowanie

43
44

Zob. wyrok SA w Warszawie z 13 grudnia 2012 r., I ACa 1018/12.
Zob. M. Safjan, op. cit., s. 1311.
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(art. 448 zd. 2 k.c.). Przepis ten nie mia³by natomiast zastosowania do takiego
roszczenia przys³uguj¹cego osobom bêd¹cym najbli¿sz¹ rodzin¹ poszkodowanego. Maj¹c na wzglêdzie postulat racjonalnoœci dzia³ania ustawodawcy przyj¹æ nale¿y, ¿e po¿¹dana jednolitoœæ w zakresie zasady odnosz¹cej siê do dziedziczenia roszczeñ o zadoœæuczynienie pieniê¿ne mo¿e zostaæ przez niego
zrealizowana tylko poprzez przyjêcie pogl¹du zaprezentowanego przez S¹d
Najwy¿szy w tezie uchwa³y w sprawie III CZP 74/13. W myœl tej zasady uregulowane w kodeksie cywilnym (art. 445, 446, 448 k.c.) roszczenia o zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê przechodz¹ na spadkobierców tylko wtedy,
gdy zosta³y uznane na piœmie albo gdy powództwo zosta³o wytoczone za ¿ycia
pokrzywdzonego.
6. Ze wzglêdu na brak do 1996 r. wyraŸnej regulacji odnoœnie do dziedzicznoœci roszczenia z art. 448 k.c. w doktrynie prezentowano pogl¹d, ¿e w tym
45
przedmiocie art. 445 § 3 k.c. stosuje siê per analogiam . Czêœæ doktryny opo46
wiada³a siê za niedziedzicznoœci¹ tego roszczenia . W¹tpliwoœci te zosta³y usuniête przez samego ustawodawcê poprzez dodanie w art. 448 k.c. ostatniego
zdania w brzmieniu: „Przepis art. 445 § 3 k.c. stosuje siê” 47. St¹d te¿ postulowaæ
nale¿y, moim zdaniem, by przy okazji kolejnej nowelizacji kodeksu cywilnego
to¿samy zapis znalaz³ siê tak¿e w treœci art. 446 § 4 k.c., tak aby i w tym zakresie
rozwiane zosta³y w¹tpliwoœci niema³ej czêœci doktryny.
7. Wreszcie dodatkowym, choæ ju¿ o mniejszej sile oddzia³ywania, argumentem na rzecz tezy, ¿e do roszczenia o zadoœæuczynienie z art. 446 § 4 k.c.
ma zastosowanie art. 445 § 3 k.c. jest ten, i¿ nierzadko – w odniesieniu do roszczeñ powsta³ych przed 3 sierpnia 2008 r. – stosowana by³a w judykaturze szeroka wyk³adnia art. 446 § 3 k.c., obejmuj¹ca zakresem obowi¹zku odszkodowawczego tak¿e naprawienie szkody pozaekonomicznej48. S¹d Najwy¿szy w uchwale
sk³adu siedmiu sêdziów z 26 paŸdziernika 1970 r., III PZP 22/7049 uzna³, ¿e roszczenie z art. 446 § 3 k.c. jest roszczeniem odszkodowawczym o charakterze
maj¹tkowym i st¹d podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych, i to niezale¿45
46

47

48

49
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Zob. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1972, s. 31; A. Szpunar, Ochrona dóbr
osobistych, Warszawa 1979, s. 214.
Zob. Z. Radwañski, Roszczenie o zap³atê odpowiedniej sumy pieniê¿nej na rzecz PCK w razie
umyœlnego naruszenia dóbr osobistych, RPEiS 1968, nr 3, s. 168; J. Panowicz-Lipska,
Maj¹tkowa…, s. 149.
Zob. art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 23 sierpnia 1996 r.o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i innych
ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 542). Brzmienie tego przepisu uleg³o zmianie z dniem 28 grudnia
1996 r.
Innego zdania w tym zakresie by³ jednak S¹d Okrêgowy, uznaj¹c w uzasadnieniu pytania
prawnego do SN, ¿e nawet jeœli ocena znacznego pogorszenia siê sytuacji ¿yciowej uwzglêdnia³a os³abienie aktywnoœci ¿yciowej i innych tym podobnych okolicznoœci, wynikaj¹cych z negatywnych prze¿yæ zwi¹zanych ze œmierci¹ osoby bliskiej, to i tak ostatecznie roszczenie to
zawsze mia³o charakter odszkodowawczy i podlega³o dziedziczeniu na zasadach ogólnych
(art. 446 § 3 k.c.).
OSNCP 1971 nr 7–8, poz. 120, Legalis. Tak samo wyrok SN z 13 listopada 1969 r., II CR
326/09, OSPiKA 1971, nr 7–8, poz. 140.
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Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê doznan¹ wskutek œmierci najbli¿szego
nie od tego, czy roszczenie takie zosta³o wytoczone przez uprawnion¹ osobê za
jej ¿ycia. SN wskaza³ m.in. ¿e przepis art. 446 § 3 k.c. mówi o odszkodowaniu,
którego celem jest naprawienie szkody maj¹tkowej (art. 361 § 2 k.c.). Ustawodawca mówi¹c o szkodzie niemaj¹tkowej pos³uguje siê terminem „krzywda”
i przewiduje za ni¹ zadoœæuczynienie w sytuacjach przewidzianych w ustawie
(art. 445 § 1 i 2 k.c.). Dziedziczenie roszczenia o zadoœæuczynienie ustawodawca dopuszcza tylko jako wyj¹tek od zasady wyra¿onej w art. 922 § 2 k.c., uzale¿niaj¹c je przy tym od stwierdzenia istnienia przes³anek przewidzianych
w art. 445 § 3 k.c., tj. od uznania roszczenia na piœmie lub od wytoczenia powództwa za ¿ycia uprawnionego. Brak analogicznego unormowania kwestii dziedziczenia w art. 446 k.c. wynika z odmiennoœci charakteru obu tych roszczeñ
(odszkodowanie i zadoœæuczynienie). Unormowanie takie by³oby zreszt¹ zbêdne w³aœnie ze wzglêdu na charakter uszczerbku, którego wyrównaniu s³u¿y
roszczenie z art. 446 § 3 k.c. Ponadto zdaniem SN, wobec zmiany stanu prawnego w omawianym zakresie, utraci³y aktualnoœæ te orzeczenia S¹du Najwy¿szego wydane na gruncie art. 166 k.z., wed³ug których prawo ¿¹dania zadoœæuczynienia za krzywdê moraln¹ z powodu œmierci poszkodowanego ma charakter osobisty i nie nale¿y do spadku po uprawnionym nawet wtedy, gdy po50
wództwo zosta³o wytoczone za jego ¿ycia . Pogl¹d SN podziela wiêkszoœæ dok51
tryny . Krytycznie natomiast wypowiedzia³ siê o nim w przesz³oœci J. Gwiazdomorski, a obecnie W. Borysiak52.
Podsumowuj¹c, z tez¹ uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 12 grudnia 2013 r.,
III CZP 74/13 nale¿y siê w zupe³noœci zgodziæ i j¹ zaaprobowaæ. Uznaæ bowiem
nale¿y, ¿e do przewidzianego w art. 446 § 4 k.c. zadoœæuczynienia pieniê¿nego
za krzywdê doznan¹ wskutek œmierci najbli¿szego cz³onka rodziny ma zastosowanie art. 445 § 3, i to wprost. Ponadto œmieræ poszkodowanego po wytoczeniu
50
51

52

Zob. orzeczenie SN z 13 lipca 1964 r. I CR 370/63, OSPiKA 1965 r., nr 9, poz. 198.
Tak np. Z. Radwañski, Glosa I do wyroku SN z 13 listopada 1969 r., II CR 326/09, OSPiKA
1971, nr 7–8, poz. 140, s. 325; A. Szpunar, Odszkodowanie na rzecz najbli¿szych cz³onków rodziny zmar³ego, PiP 1968, nr 11, s. 734; E. Skowroñska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa
2011, s. 20; P. Sobolewski, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Zobowi¹zania, pod red.
K. Osajdy, Warszawa 2012, s. 699; J.S. Pi¹towski, A. Kawa³ko, H. Witczak, (w:) System prawa
prywatnego, t.10, Prawo spadkowe, pod red. Z. Radwañskiego, Warszawa 2009, s. 100.
Zob. J. Gwiazdomorski, Glosa II do wyroku SN z 13 listopada 1969 r., II CR 326/09, OSPiKA
1971, nr 7–8, poz. 140, s. 327, ten¿e Prawo spadkowe, Warszawa 1972, s. 32; W. Borysiak
(w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Spadki, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2013, s. 64. Zdaniem tych autorów samo stwierdzenie maj¹tkowego charakteru roszczenia odszkodowawczego z art. 446 § 3 k.c. nie oznacza uznania go automatycznie za dziedziczne, gdy¿ w myœl
art. 922 § 2 k.c. wy³¹czone s¹ ze spadku prawa i obowi¹zki zmar³ego, zwi¹zane œciœle z jego
osob¹, choæby mia³y charakter maj¹tkowy. Ich zdaniem roszczenie z art. 446 § 3 k.c. ze wzglêdu na fakt, ¿e wi¹¿e siê ze znacznym pogorszeniem sytuacji poszkodowanego, powinno byæ potraktowane jako maj¹ce œcis³y zwi¹zek z osob¹ uprawnionego w rozumieniu art. 922 § 2 k.c.
Ponadto pogorszenie sytuacji ¿yciowej, zwykle trwa³e i to trwaj¹ce przez d³u¿szy okres czasu,
istnieje tylko u okreœlonej osoby i z regu³y tylko ta osoba ma zas³uguj¹cy na ochronê prawn¹
interes w tym, aby to pogorszenie sytuacji ¿yciowej zosta³o w³aœnie i tylko jej zrekompensowane. St¹d te¿ roszczenie to nie mo¿e przechodziæ po œmierci osoby uprawnionej na jej spadkobierców. Argumenty tych autorów nie wydaj¹ siê jednak na tyle wa¿kie, by odst¹piæ od
pogl¹du SN wyra¿onego w sprawie III PZP 22/70.
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powództwa b¹dŸ po uznaniu roszczenia na piœmie nie powinna mieæ wp³ywu na
wysokoœæ zadoœæuczynienia, które przypadnie spadkobiercom poszkodowane53
go . Przyjêcie odmiennego pogl¹du k³óci³oby siê z za³o¿eniem o wstêpowaniu
spadkobierców poszkodowanego w jego sytuacjê prawnomaj¹tkow¹.
dr Grzegorz Wolak
wiceprezes i przewodnicz¹cy II Wydzia³u Karnego S¹du Rejonowego
w Stalowej Woli, adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydzia³u
Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w Stalowej Woli

Pecuniary Compensation for Harm Suffered after the Death
of the Immediate Family Member (art. 446 § 4 C.C.)
and art. 445 § 3 C.C.
The present article refers to the inheritance of a claim for pecuniary compensation for the nonmaterial damage related to the death of the immediate family member (art. 446 § 4 C.C.). More
precisely, the problem is whether in the case of compensation under art. 446 § 4 C.C. the regulation to be applied is art. 445 § 3 C.C. according to which the claim for compensation passes on
heirs only when it has been acknowledged in a written form or if the action has been brought during the victim’s life. The view of non-inheritance of the claim under art. 446 § 4 C.C. prevails in
doctrine. The author opts for the direct application of the provision of art. 445 § 3 C.C. to the pecuniary compensation for the harm caused by the death of the close relative and presents arguments
to support this view. At the same time he approves of the Supreme Court’s standpoint expressed in
the resolution of 12 December 2013 (III CZP 74/13, unpublished), the thesis of which assumed
that art. 445 § 3 C.C. applies to a case for pecuniary compensation for the damage caused by the
immediate family member’s death (art. 446 § 4 C.C.)
Keywords: compensation, non-material damage, immediate family, inheritance.
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Tak s³usznie SN w wyroku z 24 marca 2011 r., I CSK 389/10, OSNC ZD 2012, nr A, poz. 22 z
glos¹ aprobuj¹c¹ M. Nesterowicza, PS 2012, nr 7–8; SA w Poznaniu w wyroku z 21 kwietnia
2010 r., I ACa 267/10, Legalis, a w doktrynie W. Borysiak, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom III. Spadki, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2013, s. 64; P. Sobolewski, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowi¹zania, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2012, s. 699. Odmiennie
natomiast SN w: orzeczeniu z 5 grudnia 1961 r., I CR 775/60, OSNC 1963, nr 2, poz. 36; wyroku z 12 kwietnia 1972 r., II CR 57/72, OSNC 1972, nr 10, poz. 183 z aprobuj¹c¹ glos¹
A. Szpunara, PiP 1973, nr 7, s. 167, a w doktrynie np. J. Panowicz-Lipska, Maj¹tkowa…,
op.cit., s. 101–103; J.S. Pi¹towski, A. Kawa³ko, H. Witczak, (w:) System prawa prywatnego,
Tom 10, Prawo spadkowe, pod red. Z. Radwañskiego, Warszawa 2009, s. 73.
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