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Od Autora

Książka ta stanowi zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersję rozpra-
wy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego w 2012 roku. Pragnę gorąco podziękować moje-
mu promotorowi prof. M. Safjanowi za życzliwą opiekę, pomoc oraz
długie i pouczające dyskusje w toku pracy nad przygotowywaniem
rozprawy doktorskiej. Składam także podziękowania prof. M. Kalińskie-
mu oraz prof. P. Machnikowskiemu, recenzentom rozprawy doktorskiej,
i prof. A. Olejniczakowi, recenzentowi Wydawnictwa, za wnikliwe
uwagi krytyczne, które starałem się uwzględnić przygotowując tekst
do publikacji. Dziękuję mojemu wspólnikowi adwokatowi B. Krużew-
skiemu za cierpliwość oraz prof. W. Kocotowi za życzliwe mobilizowa-
nie mnie do podzielenia się tą książką z Czytelnikami i jej opublikowa-
nia. W końcu dziękuję Ewie, bez której napisanie tej książki nie byłoby
możliwe.

17





Wstęp

Uzasadnienie podjęcia problematyki

Problematyka szkody niemajątkowej oraz jej pieniężnej kompen-
sacji stanowi jedno z bodajże najczęściej dyskutowanych zagadnień
prawa cywilnego. Mam tutaj na myśli zarówno historyczną dyskusję
dotyczącą zasadności kompensacji (co do zasady) za pomocą pieniędzy
szkód niemajątkowych – zwanych właśnie ze względu na ich niekom-
pensowalność szkodami idealnymi – jak i późniejsze rozważania doty-
czące raczej zakresu, przesłanek czy podstaw odpowiedzialności za
szkodę niemajątkową.

Jeśli chodzi o prawo polskie, to w dyskusji bezpośrednio poprze-
dzającej uchwalenie kodeksu cywilnego – ale również wcześniej –
ścierały się poglądy zwolenników oraz przeciwników pieniężnej kom-
pensacji szkód niemajątkowych1. Przeciwko zadośćuczynieniu pienięż-
nemu za szkodę niemajątkową podnoszono, że instytucja ta, będąca
w rzeczywistości karą za czyny godzące w interes osoby prywatnej,
wyrosła z antycznego, a potem średniowiecznego procesu akuzacyjnego,
gdzie poza kategorią przestępstw publicznych (crimen publicum) inne
przestępstwa na osobie były wyrazem porachunku oraz zemsty, a ich
ściganie należało do pokrzywdzonego2. Karą za dokonane przestępstwo
dochodzoną w postępowaniu akuzacyjnym były okup oraz główszczy-

1 Jeśli chodzi o autorów opowiadających się przeciwko tej instytucji oraz wyrażają-
cych wątpliwości co do jej zgodności z zasadami współżycia społecznego, to zob. np.:
S. Szer, Kodeks rodzinny, Demokratyczny Przegląd Prawniczy 1950, nr 3, s. 8; W. War-
kałło, H. Zwolińska, Odszkodowania i inne świadczenia wypadkowe, Warszawa 1951, s.
108; 115–117; A. Wolter, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1955, s. 153–155. Po-
dobne spory miały miejsce również w innych krajach – np. w prawie niemieckim podczas
dyskusji poprzedzającej wejście w życie niemieckiego kodeksu cywilnego – będzie na ten
temat mowa w rozdziale 1 tej pracy.

2 Zob. np. Z. Radwański, Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową.
Rozwój i funkcja społeczna, Poznań 1956, s. 29–42.
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zna, płacone pokrzywdzonemu. Środki te stanowiły wyraz represji
w stosunku do sprawcy, a więc karę cywilną, opartą na elemencie winy
tego sprawcy3. Z kolei konstrukcja kary cywilnej, leżąca u podstaw za-
dośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, miała być mało przekonująca,
ponieważ w przypadku stanów faktycznych, których zaistnienie powo-
duje powstanie odpowiedzialności cywilnej za krzywdę moralną, po-
wstawać miała także odpowiedzialność karna, co w dalszej kolejności
miało stawiać pod znakiem zapytania dodatkowe stosowanie w tych
przypadkach represji karnej4. Wywodzono, że społeczno-moralna
wartość pieniężnego szacowania i rekompensowania ludzkiego cierpie-
nia musi wywoływać poważne zastrzeżenia natury etycznej, a praktyki
takie należy uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego5.
Tym bardziej że trudności w ustaleniu wysokości poniesionej przez
poszkodowanego szkody niemajątkowej związane z naturą tych trudno
uchwytnych uszczerbków muszą prowadzić do znacznej arbitralności,
a tym samym – braku pewności obrotu.

Z kolei zwolennicy pieniężnej kompensacji szkód niemajątkowych
wskazywali, że czyn niedozwolony, ale także niewykonanie lub niena-
leżyte wykonanie zobowiązania mogą nie tylko godzić w sferę interesów
majątkowych, ale także w równej mierze, niezależnie od szkody mająt-
kowej, obrażać podstawowe interesy oraz prawa niemajątkowe, osobiste,
wywołując u poszkodowanego intensywne cierpienia moralne6. Szkoda
wyrządzona uczuciom, przeżyciom psychicznym może i powinna być
naprawiona tak, jak się naprawia szkodę wyrządzoną mieniu, a nawet
w wyższym stopniu, ponieważ ludzkie uczucia mają dla większości osób
szczególnie wysoką wartość7. Na skutek wyrządzenia krzywdy między
sprawcą krzywdy a pokrzywdzonym powstaje pewna więź. Usunąć ją
oraz unieważnić autorstwo sprawcy krzywdy może tylko czynna napra-
wa krzywdy. Dopóki to nie nastąpi, każde pojawienie się sprawcy
krzywdy, a nawet samo pomyślenie o nim, potrafi odtworzyć w ofierze
kondycję osoby skrzywdzonej. Relacja wyrządzenia krzywdy między

3 M. Wawiłowa, Zadośćuczynienie za krzywdę moralną w prawie polskim, PiP 1954,
z. 6, s. 1017.

4 Ibidem, s. 1018.
5 Ibidem, s. 1026.
6 J.J. Litauer, O zadośćuczynieniu za krzywdy moralne ze stanowiska prawa polskiego,

Themis Polska 1913, nr 1, s. 74.
7 J. Namitkiewicz, Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, t. 1, Część ogólna

art. 1–293, Łódź 1949, s. 281.
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krzywdzicielem a pokrzywdzonym polega bowiem na pewnym trwałym
wewnętrznym samookreśleniu tych osób jako krzywdziciela oraz jego
ofiary. Zniesienie tego samookreślenia nie wydaje się możliwe wyłącznie
na skutek jednostronnych czynności pokrzywdzonego (jednostronnego
postanowienia) – taki efekt da tylko zadośćuczynienie wyrządzonej
krzywdzie przez sprawcę krzywdy8.

Podnoszono, że co prawda pieniądz nie jest ścisłym miernikiem
ludzkich przeżyć, nie oznacza to jednak, że nie jest nim w ogóle. Wręcz
przeciwnie, wywodzono, że pieniądz jest najdoskonalszym obecnie
istniejącym miernikiem przeżyć psychicznych. Pieniądz, będąc bowiem
miernikiem wartości, jest symbolem dóbr oraz usług, które można nabyć
w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb. Natomiast dobra lub usługi,
które można nabyć za pieniądze, przekładają się na potrzeby ludzkie,
dające się tłumaczyć na ludzkie zjawiska – przeżycia psychiczne. Za
pieniądze można więc kupić wygodę, przyjemność, a czasem nawet
zdrowie. Oznacza to, że w pewnym zakresie można nabywać zjawiska
psychiczne o charakterze pozytywnym, będące ekwiwalentem zjawisk
o charakterze negatywnym, a więc wszelkiego rodzaju krzywd oraz
cierpień9. Bezsporne jest, że żadne pieniądze nie są w stanie usunąć
negatywnych przeżyć poszkodowanego, polegających na odczuwaniu
bólu fizycznego oraz psychicznego związanego z uszkodzeniem ciała
lub wywołaniem rozstroju na zdrowiu. Jednak pieniądze mogą umożli-
wić poszkodowanemu nabycie dóbr lub usług, które dostarczą mu al-
ternatywnych pozytywnych przeżyć psychicznych, a te pozwolą mu
w pewnym zakresie zapomnieć o bólu oraz cierpieniach (negatywnych
przeżyciach psychicznych)10. Pieniądz nie jest równoważnikiem cierpień

8 R. Piłat, Krzywda i zadośćuczynienie, Warszawa 2003, s. 109.
9 A. Kędzierska, Polemika, PiP 1955, z. 2, s. 269.
10 Trudności w ustaleniu rozmiarów szkody występują także niejednokrotnie

w przypadku uszczerbków majątkowych. W przypadku szkody majątkowej przyznawana
suma pieniężna również nie stanowi dokładnego ekwiwalentu doznanej szkody (mam
tutaj na myśli względy natury faktycznej, a nie prawnej – w niektórych przypadkach
prawo może nie nakładać na sprawcę obowiązku pokrycia poniesionej przez poszkodo-
wanego szkody w pełnej wysokości). Suma pieniężna może być dokładnym ekwiwalentem
doznanej szkody jedynie wówczas, gdy szkoda ma charakter czysto pieniężny (ktoś na
skutek czynu niedozwolonego albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
nie uzyskał ściśle określonej sumy pieniężnej). W przypadku uszkodzenia rzeczy pojawia
się wiele problemów, takich jak np. możliwości zastąpienia jednego przedmiotu drugim,
naprawy uszkodzenia, pretium singulare, zmniejszenia się wartości handlowej naprawio-
nego przedmiotu (merkantiler Minderwert). Wszystko to prowadzi niejednokrotnie do
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moralnych, ale przy braku możliwego równoważnika daje przynajmniej
pewne zadośćuczynienie – dzięki pieniądzom można pozyskać przyjem-
ności, których doznawanie zmniejszy intensywność uczuć negatywnych,
pozwoli o nich zapomnieć11.

Jeśli brać więc pod uwagę to, że pieniądz jest zazwyczaj jedynym
– choć niedoskonałym – środkiem złagodzenia cierpień poszkodowa-
nego, zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową zdaje się
instytucją pożądaną12. Stąd podnoszono, że zadośćuczynienie pieniężne
za szkodę niemajątkową, polegającą właśnie na bólu oraz cierpieniach
powstałych na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju
zdrowia, nie pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecz-
nego czy godnością ludzką13. Także argument, jakoby wystarczająca
była ochrona prawnokarna, nie jest przekonujący. Odpowiedzialność
karna, będąca środkiem najdalej idącym i najbardziej drastycznym,
powinna być bowiem traktowana jako środek wyjątkowy, ostateczny
(ultima ratio). Ponadto ochrona prawnokarna, będąc najsilniejszą
ochroną, jest jednocześnie ochroną najwęższą, a całe obszary przekro-
czeń słabszego stopnia pozostawione są wyłącznie reakcjom innych,
mniej restryktywnych dziedzin prawa (prawa administracyjnego czy
prawa cywilnego właśnie). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to,
że zasadą prawnokarnej odpowiedzialności jest odpowiedzialność
oparta na winie umyślnej sprawcy (jak wiadomo, odpowiedzialność
karna za winę nieumyślną możliwa jest tylko w przypadkach przewi-
dzianych expressis verbis w ustawie karnej – art. 8 k.k.). W prawie cy-
wilnym odpowiedzialność cywilna może opierać się nie tylko na zasadzie
winy, ale także na zasadzie ryzyka czy słuszności.

Możliwość kompensacji szkód niemajątkowych w pieniądzu została
rozstrzygnięta na korzyść zadośćuczynienia w pierwotnym brzmieniu
kodeksu cywilnego, w którym znalazły się przepisy przewidujące pie-
niężną kompensację uszczerbków niemajątkowych. Przepisy te były
wyrazem kompromisu między ścierającymi się poglądami odnoszącymi
się do takiej kompensacji. Zadośćuczynienie pieniężne zostało przewi-

braku pełnej ekwiwalentności między wyrządzoną szkodą a przyznanym odszkodowa-
niem.

11 J.J. Litauer, O zadośćuczynieniu za krzywdy moralne..., s. 99; J. Namitkiewicz,
Kodeks zobowiązań..., t. 1, s. 282.

12 A. Kędzierska, Polemika..., s. 270.
13 A. Szpunar, Materiały dyskusyjne do projektu kodeksu cywilnego Polskiej Rzeczy-

pospolitej Ludowej, Warszawa 1955, s. 347.
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dziane wyłącznie za naruszenie najważniejszych dóbr osobistych
(o których mowa w art. 445 k.c.). W przypadku wszystkich dóbr osobi-
stych można było natomiast żądać zasądzenia odpowiedniej sumy
pieniężnej na cel społecznie pożyteczny, jednak żądanie to było ograni-
czone do przypadków umyślnego naruszenia dóbr osobistych oraz
dodatkowo wyłączone zostało prawo poszkodowanego do wskazania
instytucji, na której rzecz mogła zostać przyznana kwota pieniężna –
beneficjentem mógł być wyłącznie Polski Czerwony Krzyż.

W rozdziale 1 tej książki bardziej szczegółowo został przedstawiony
historyczny rozwój instytucji zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę w kodeksie cywilnym, w tym miejscu należy więc jedynie
zwrócić uwagę, że proces ten wciąż jest daleki od zakończenia. Obecnie
coraz szerzej dyskutowane jest między innymi zagadnienie pieniężnej
kompensaty szkód niemajątkowych powstałych na skutek niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych14. Wydaje się, że
problem ten ma znaczenie empiryczne w tym sensie, że przede
wszystkim występuje z coraz większą intensywnością w praktyce
w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczenie wie-
rzycielowi różnych wartości niemajątkowych. Coraz powszechniejsze
zawieranie tych umów jest z kolei związane z postępującym rozwojem
cywilizacyjnym oraz szeroko rozumianym humanizmem. Zagadnienie
to pojawia się często na gruncie umów o podróż czy umów o udzielanie
świadczeń medycznych, choć tematyka ta obejmuje wszystkie zobowią-
zania umowne (kwestią otwartą, która będzie również stanowiła
przedmiot dalszych rozważań w tej pracy, jest natomiast to, czy w wy-
padku wszystkich umów zasadna byłaby taka kompensacja). Należy
podkreślić, że mimo coraz większego znaczenia problematyki pieniężnej
kompensacji uszczerbków niemajątkowych z umowy nie stanowiła ona
do tej pory przedmiotu kompleksowego opracowania, co dodatkowo
uzasadnia jej podjęcie w tej książce.

14 Na przykład podczas dorocznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
Sądu Najwyższego poświęconego Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku
2014, które to Zgromadzenie odbyło się dnia 28 maja 2015 r. Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf postulowała między innymi uregulowa-
nie w kodeksie cywilnym roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne w ramach odpowie-
dzialności kontraktowej za zmarnowany urlop i inne szkody niemajątkowe (http:// www.
lex. pl/ czytaj/ - / artykul/ prof- gersdorf- odpowiedzialnosc- za- zmarnowany- wypoczynek-
potrzeba- zmian- w- kodeksie- cywilnym).
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Wyjaśnienie tematu książki oraz jej zakres

Przedmiotem tej książki jest odszkodowanie za szkodę niemajątko-
wą w ramach odpowiedzialności kontraktowej. W pierwszej kolejności
należy zwrócić uwagę na to, że ustawodawca w stosunku do pieniężnej
kompensacji krzywdy posługuje się pojęciem zadośćuczynienia pienięż-
nego za doznaną krzywdę (np. zgodnie z art. 448 k.c. „sąd może przy-
znać temu, czyje dobro zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”). Analiza termino-
logii stosowanej przez ustawodawcę zdaje się prowadzić do wniosku,
że pojęcie zadośćuczynienia pieniężnego w kodeksie cywilnym ograni-
czone jest do pieniężnej kompensacji szczególnych postaci szkód nie-
majątkowych, a mianowicie krzywd, które powstają w rezultacie naru-
szenia dóbr osobistych oraz – od niedawna – praw pacjenta. Z kolei
dobra osobiste w tym ujęciu są najważniejszymi dobrami o charakterze
niemajątkowym i dlatego zasługują na ochronę w powszechnym reżimie
odpowiedzialności, którym jest reżim deliktowy. Zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę także w ramach odpowiedzialności
kontraktowej (a więc obok ewentualnej odpowiedzialności deliktowej)
stanowi przedmiot analizy w dalszej części tej książki (tym bardziej że
orzecznictwo dopuszcza zadośćuczynienie za doznaną krzywdę powstałą
w rezultacie naruszenia praw pacjenta także w reżimie kontraktowym).

Jednak zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę nie wyczer-
puje całości problematyki poruszanej w tej książce. Jej przedmiotem
jest także pieniężna kompensacja, tym razem przede wszystkim w ra-
mach reżimu kontraktowego, szkód niemajątkowych powstałych na
skutek naruszenia – innych niż dobra osobiste i prawa pacjenta – inte-
resów niemajątkowych poszkodowanego, których prawna relewancja
nie wynika z ustawy (dobra osobiste wymienione w art. 23 k.c., prawa
pacjenta) lub panujących przekonań społecznych (dobra osobiste nie-
wymienione w art. 23 k.c., ale uznane w orzecznictwie), a właśnie
z treści zobowiązania. Wydaje się, że ze względu na związek pojęcia
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę przede wszystkim
z naruszeniem dóbr osobistych i praw pacjenta poszkodowanego oraz
szczególne zasady dotyczące zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę, stosowanie tego terminu do pieniężnej kompensacji szkody
niemajątkowej powstałej na skutek naruszenia innych dóbr o charakte-
rze niemajątkowym niż dobra osobiste i prawa pacjenta może być my-
lące. Dlatego tytuł tej książki zawiera sformułowanie „odszkodowanie
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za szkodę niemajątkową”. Taki zabieg jest uzasadniony, ponieważ
w moim przekonaniu pojęcie odszkodowania ma charakter „zbiorczy”
oraz obejmuje swym zakresem zarówno odszkodowania za szkodę
majątkową, jak i wszelkie odszkodowania za szkodę niemajątkową,
w tym zadośćuczynienie za krzywdę.

Na końcu w tej książki poddałem analizie odszkodowanie za
szkodę niemajątkową w ramach reżimu ex contractu. Taką koncepcję
zakresu przedmiotowego tej pracy uzasadniają dwa argumenty. Mająt-
kowa kompensacja krzywd powstałych na skutek zdarzeń, które mogą
być kwalifikowane jako czyny niedozwolone, nie wzbudza takich za-
strzeżeń oraz jest dobrze rozpoznana w doktrynie i orzecznictwie. Sy-
tuacja wygląda zgoła odmiennie w przypadku kontraktowej, majątkowej
odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, ponieważ wywołuje
ona zastrzeżenia w doktrynie i jest w gruncie rzeczy odrzucana
w orzecznictwie. Dodatkowo, wyłącznie w ramach reżimu kontrakto-
wego, aktualne staje się pytanie o dopuszczalność pieniężnej kompen-
sacji uszczerbków niemajątkowych powstałych na skutek naruszenia
interesów niemajątkowych, które co prawda nie są dobrami osobistymi,
ale jednocześnie strony w treści umowy przydały tym interesom przy-
miot prawnej relewancji.

Takie wyznaczenie granic tej książki mogłoby sugerować, że nie
będzie w niej w ogóle analizowana odpowiedzialność deliktowa.
Wniosek ten nie jest jednak zasadny, ponieważ, po pierwsze, przepisy
przewidujące zadośćuczynienie za krzywdę powstałą na skutek narusze-
nia dobra osobistego umieszczone zostały przez ustawodawcę wśród
przepisów traktujących o czynach niedozwolonych. Analizując więc,
czy możliwa jest pieniężna kompensacja szkody niemajątkowej w ra-
mach odpowiedzialności kontraktowej, niezbędne jest odwoływanie
się do pewnych konstrukcji reżimu deliktowego, które zdają się być
immanentnie powiązane z majątkową ochroną dóbr osobistych (np.
osobiste prawa podmiotowe bezwzględne wyznaczające granice praw-
nego oraz bezprawnego naruszenia dóbr osobistych). Po drugie, jako
jedną z opcji pieniężnej kompensacji szkody niemajątkowej z umowy
wskazuje się możliwość posługiwania się – jeśli chodzi o ten uszczerbek
– reżimem deliktowym w ramach instytucji zbiegu kontraktowych oraz
deliktowych roszczeń odszkodowawczych. Konsekwentnie w tej książce
analizie podlegać będą także szczególne regulacje dotyczące odpowie-
dzialności deliktowej. W polskim prawie cywilnym, w odróżnieniu na
przykład od regulacji francuskiej, reżim kontraktowy dotyczy zobowią-
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zań ze wszelkich źródeł (ustawa, czynność prawna jednostronna
i dwustronna, bezpodstawne wzbogacenie i inne), a nie jedynie zobo-
wiązań umownych. Mimo to problematyka opisywana w tej książce
jest szczególnie istotna przede wszystkim w odniesieniu do zobowiązań
umownych. To bowiem w przypadku tych zobowiązań strony mogą
postanowić, że celem danej umowy jest wyłącznie lub co najmniej
w przeważającym stopniu zaspokojenie interesów niemajątkowych
dłużnika. To właśnie w takich sytuacjach ewentualna kompensacja
uszczerbków niemajątkowych jest szczególnie pożądana i to właśnie te
stany faktyczne będą analizowane w tej pracy.

Zakres tej książki został ograniczony do zagadnień cywilnopraw-
nych. Jej przedmiotem nie jest bowiem wyłącznie pieniężna kompensa-
cja szkody niemajątkowej, ale dodatkowo szczególna podstawa odpo-
wiedzialności za niemajątkowy uszczerbek – odpowiedzialność kontrak-
towa, która jest z kolei domeną prawa cywilnego. Analizie została
poddana krzywda powstała na skutek naruszenia praw pacjenta, a także
szkoda niemajątkowa powstała na skutek niewykonania bądź nienale-
żytego wykonania umowy o podróż. Mimo że kwestie te uregulowane
są w ustawach szczególnych – odpowiednio w ustawie o ochronie praw
pacjenta (wcześniej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej) oraz
w ustawie o usługach turystycznych, szczątkowość tych regulacji oraz
bezpośrednie odesłania do kodeksu cywilnego uzasadniają wniosek, że
mamy tutaj do czynienia z zagadnieniami cywilnoprawnymi.

W związku z tym, że analizie poddałem różne sposoby takiej
kompensacji, które proponowane były w piśmiennictwie oraz orzecz-
nictwie. Ta praca, analizując z perspektywy jej przedmiotu różne insty-
tucje prawne, ma charakter przekrojowy (analizuje wiele instytucji
prawnych, takich jak np. zakres pojęcia szkody, kara umowna, zbieg
roszczeń czy inne modyfikacje długu odszkodowawczego). Z natury
rzeczy analiza została podporządkowana przedmiotowi pracy, a uwagi
natury ogólnej, których nie można było uniknąć, zostały ograniczone
do niezbędnego, koniecznego dla dalszych rozważań minimum. Stan
prawny został przedstawiony w tej pracy na dzień 7 lipca 2015 r.
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Pieniężne naprawienie szkody niemajątkowej

w perspektywie historycznej i komparatystycznej

1.1. Uwagi ogólne

Ze względu na przedmiot tej książki rozważania historyczne zostaną
ograniczone do zagadnień dotyczących szkody niemajątkowej oraz
możliwości jej kompensacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwo-
ści oraz zasad kompensacji tego rodzaju uszczerbków w ramach odpo-
wiedzialności ex contractu.

Zadośćuczynienie pieniężne, a więc przewidziany w kodeksie cy-
wilnym środek pieniężnego wynagrodzenia krzywdy, wywodzi się
z kary cywilnej, która miała zaspokoić uczucie zemsty poszkodowanego
przez przyznanie mu w zakresie majątkowym prawa do zastosowania
represji w stosunku do sprawcy1. Jednak w dalszej ewolucji zadośćuczy-
nienie nabrało przede wszystkim charakteru kompensacyjnego, a więc
jego zadaniem jest wyrównanie poszkodowanemu, w granicach możli-
wości, również tej szkody, która pozbawiona jest charakteru majątko-
wego. Przy tym, jak wskazuje się w piśmiennictwie, ujęcie zadośćuczy-
nienia jako formy kompensaty poniesionej przez poszkodowanego
krzywdy, a nie wymierzonej przeciwko sprawcy kary prywatnej, ma
doniosłe znaczenie nie tylko teoretyczne, ponieważ w przypadku po-
traktowania zadośćuczynienia jako kary prywatnej, wątpliwe zdaje się
nakładanie obowiązku zadośćuczynienia pieniężnego w braku winy
sprawcy (np. jeśli sprawca odpowiada na zasadzie ryzyka)2.

1 Zob. przede wszystkim Z. Radwański, Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę nie-
majątkową. Rozwój i funkcja społeczna, Poznań 1956, s. 183 i n.

2 S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1971,
s. 461.
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1.2. Zakres naprawienia szkody w kodeksie
zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem
krzywdy moralnej

Przepisy obowiązujące na ziemiach polskich przed wejściem
w życie kodeksu zobowiązań w różny sposób regulowały zagadnienie
zadośćuczynienia za krzywdę moralną i w niektórych tylko przypadkach
przyznawały prawo do tego roszczenia (por. np. art. 1382 kodeksu
Napoleona, art. 667 w zw. z art. 670 tomu X, części I Zwodu Praw,
§ 1322 austriackiego kodeksu cywilnego oraz § 847 i 1300 niemieckiego
kodeksu cywilnego)3. W kodeksie zobowiązań4 zakres obowiązku od-
szkodowawczego został uregulowany w dwóch osobnych częściach,
a mianowicie w oddziale 6 zatytułowanym „Odszkodowanie w ogólno-
ści” oraz oddziale 7 zatytułowanym „Odszkodowanie za uszkodzenie
ciała lub rozstrój zdrowia, za pozbawienie życia, pozbawienie wolności
i obrazę czci”. Oba te oddziały znajdują się w rozdziale IV kodeksu
zobowiązań, dotyczącym „Czynów niedozwolonych”, który był częścią
działu II zatytułowanego „Powstanie zobowiązań z innych źródeł”,
wchodzącego w skład tytułu II „Powstanie zobowiązań”. Analiza posta-
nowień kodeksu zobowiązań pozwala stwierdzić, że kodeks ten prze-
ciwstawiał szkodę jako uszczerbek majątkowy krzywdzie moralnej jako
uszczerbkowi niemajątkowemu5. Podczas gdy za szkodę należało się
odszkodowanie, doznanie krzywdy moralnej uzasadniało pieniężne
zadośćuczynienie i to wyłącznie w szczególnych przypadkach przewi-
dzianych w ustawie6.

Ten podział terminologiczny nie został konsekwentnie przeprowa-
dzony w innych przepisach kodeksu zobowiązań i tak na przykład

3 M. Wawiłowa, Zadośćuczynienie za krzywdę moralną w prawie polskim, PiP 1954,
z. 6, s. 1024.

4 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.,
Dz. U. Nr 82, poz. 598.

5 J. Namitkiewicz, Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, t. 1, Łódź 1949,
s. 285; L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny.
Część ogólna, Warszawa 1936, s. 666.

6 „Konsekwentnie też k.z. używa terminu: zadośćuczynienie za krzywdę moralną,
aby je odróżnić od właściwego odszkodowania, które się zawsze należy” (R. Longchamps
de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948, s. 290).
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w art. 167 k.z.7, który odnosi się także do zadośćuczynienia, mowa jest
o prawach do odszkodowania, a przepisy dotyczące zadośćuczynienia
zostały umieszczone w oddziałach kodeksu zobowiązań zatytułowanych
„Odszkodowanie w ogólności” i „Odszkodowanie za uszkodzenie ciała
lub rozstrój zdrowia, za pozbawienie życia, pozbawienie wolności
i obrazę czci”. Pozwalało to uznawać, że w ogólnym pojęciu szkody
mieści się zarówno uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Przykła-
dowo w wyroku z dnia 7 września 1938 r.8 Sąd Najwyższy stwierdził,
że „szkodę stanowi w rozumieniu art. 134 i nast. k.z. wszelki uszczerbek
majątkowy i niemajątkowy dotykający osobę bez prawnego uzasadnie-
nia”.

Kodeks zobowiązań, określając w art. 157 zakres obowiązku napra-
wienia szkody, stanowił, że odszkodowanie obejmuje stratę, którą po-
szkodowany poniósł, i korzyść, której mógł się spodziewać, gdyby mu
szkody nie wyrządzono (§ 1). Wskazywał także, że zobowiązany do
odszkodowania odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub
zaniechania, które spowodowało szkodę (§ 2)9. W § 3 trzecim tego
przepisu znalazło się postanowienie odgrywające podstawową rolę
z perspektywy tej książki, a mianowicie: „w przypadkach, przez ustawę
przewidzianych, można żądać, niezależnie od naprawienia szkody
majątkowej, zadośćuczynienia za krzywdę moralną”. Na gruncie kodek-
su zobowiązań przyjęto więc wprost zasadę dopuszczalności zadość-

7 „Praw do odszkodowania, w oddziale niniejszym przewidzianych, nie można
ustępować osobom trzecim, z wyjątkiem należności umownie lub prawomocnym wyro-
kiem przyznanych i to jedynie już wymagalnych”.

8 III C 1552/37, OSP 1938, z. 600.
9 Zasada pełnego odszkodowania nie była sformułowana w kodeksie zobowiązań

w sposób konsekwentny. Z jednej strony została ona sformułowana w art. 157 § 1 k.z.
w sposób kategoryczny, ponieważ nieprzewidujący wyjątków. Poszkodowanemu miało
się więc należeć pełne odszkodowanie, bez względu na stopień winy osoby ponoszącej
odpowiedzialność. Z drugiej jednak strony szeroko dopuszczono możliwość miarkowania
odszkodowania, ponieważ art. 158 k.z. przewidywał, że „wysokość odszkodowania będzie
ustalona z uwzględnieniem wszelkich zachodzących okoliczności”. Uzasadniony jest
więc wniosek, że na gruncie kodeksu zobowiązań wyraźnie rozdzielono, po pierwsze,
ustalenie rozmiarów szkody prawnie relewantnej oraz, po drugie, ustalenie wysokości
odszkodowania. W konsekwencji takiej regulacji zasada pełnego odszkodowania traciła
stopniowo swe realne znaczenie na gruncie dawnego prawa (A. Szpunar, Odszkodowanie
za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1999, s. 54–55).
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