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Œrodek kompensacyjny w postaci

obowi¹zku naprawienia szkody

lub zadoœæuczynienia – art. 46 k.k.

po nowelizacji z 2015 r.

Z dniem 1 lipca 2015 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja kodeksu karnego, w wyniku której uleg³ zmia-

nie m.in. art. 46 k.k. Modyfikacje dotyczy³y zarówno konstrukcji ujêtego w tym przepisie œrodka

penalnego, jak i zakres jego stosowania. Nowelizacja by³a bowiem ukierunkowana na szersz¹ reali-

zacjê funkcji kompensacyjnej prawa karnego, a tym samym pe³niejsze zaspokojenie roszczeñ cy-

wilnych pokrzywdzonego przestêpstwem. Ustawodawca da³ wyraz tym zapatrywaniom umiesz-

czaj¹c prezentowany przepis w nowo utworzonym rozdziale, zatytu³owanym „Przepadek i œrodki

kompensacyjne”. Spe³nieniu wspomnianej funkcji s³u¿y przede wszystkim zmiana charakteru

analizowanego œrodka, który dot¹d – jako œrodek karny – mia³ realizowaæ ró¿norakie funkcje prawa

karnego, a wiêc tak¿e represyjn¹ i prewencyjn¹. W nowym modelu jest on nakierowany g³ównie na

kwestie kompensaty. Taka jego istota powoduje koniecznoœæ przeorientowania dotychczasowej

wyk³adni tego przepisu. W artykule zosta³y wiêc ukazane wybrane konsekwencje tej nowelizacji

i obecne sposoby interpretacji omawianego przepisu. Zaprezentowano równie¿ przes³anki formal-

ne i materialne orzekania analizowanego œrodka, a tak¿e zakres jego zastosowania.

S³owa kluczowe: odpowiedzialnoœæ karna, œrodek kompensacyjny, odszkodowanie, zadoœæuczy-

nienie, kompensata.

1. Wprowadzenie

We wspó³czesnej doktrynie prawa karnego akcentuje siê potrzebê realizacji funkcji

kompensacyjnej
1

. Œrodki reakcji karnoprawnej maj¹ na celu tak¿e zaspokojenie poczu-

cia sprawiedliwoœci oraz zrekompensowanie strat, jakie ponosi pokrzywdzony i – w ogól-

nym ujêciu – ca³e spo³eczeñstwo. Prawo karne jest bowiem nakierowane m.in. na zni-

welowanie konfliktu miêdzy sprawc¹ a pokrzywdzonym, który powsta³ wskutek po-

pe³nienia czynu zabronionego. Jednym ze sposobów likwidacji negatywnych nastêpstw

takiego czynu jest naprawienie szkody i krzywdy spowodowanej przez sprawcê
2

. W tym

duchu zosta³y skonstruowane niektóre instytucje obecnie obowi¹zuj¹cego kodeksu kar-

nego. W uzasadnieniu do projektu tego aktu wyjaœniano bowiem, ¿e rozwi¹zania takie

odpowiadaj¹ wymogom wynikaj¹cym z deklaracji ONZ z dnia 29 listopada 1985 r. oraz

europejskiej konwencji z dnia 24 listopada 1988 r. o restytucji i kompensacji dla ofiar

przestêpstw, a tak¿e rezolucji RE 11/85, które nakazuj¹ przeorientowanie prawa karne-
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go w kierunku wiêkszego poszanowania roli pokrzywdzonego w procesie karnym, kosz-

tem zmniejszenia interesu pañstwa
3

. Tak¹ funkcjê prawa, w tym prawa karnego, akcen-

tuj¹ równie¿ przepisy unijne. Dla przyk³adu mo¿na podaæ dyrektywê Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 paŸdziernika 2012 r.
4

.

Na gruncie prawa karnego materialnego zapatrywania te zosta³y uwzglêdnione

w wielu przepisach s³u¿¹cych z jednej strony zapobie¿eniu szkodzie (np. konstrukcja

czynnego ¿alu – art. 15 k.k.), a z drugiej maj¹cych zmotywowaæ sprawcê do dobrowolne-

go naprawienia szkody i pojednania siê z pokrzywdzonym (np. mo¿liwoœæ zastosowania

nadzwyczajnego z³agodzenia kary, je¿eli pokrzywdzony pojedna³ siê ze sprawc¹, szkoda

zosta³a naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody

– art. 60 § 2 pkt 1 k.k.). Niekiedy konieczne staje siê jednak przymusowe wyegzekwowa-

nie kompensaty poniesionych strat i krzywd. Ustawodawca przewidzia³ wiêc mo¿liwoœæ

orzekania ró¿nych œrodków penalnych, s³u¿¹cych temu celowi (np. art. 72 § 2 k.k.).

W szczególnoœci jednak realizacji omawianej funkcji s³u¿y tzw. œrodek kompensacyjny,

o którym mowa w art. 46 k.k. Na wstêpie nale¿y podkreœliæ, ¿e konstrukcja ta, choæ wy-

stêpowa³a od pocz¹tku obowi¹zywania obecnego kodeksu karnego, uleg³a istotnym

zmianom ukierunkowanym na rozszerzenie mo¿liwoœci zaspokojenia roszczeñ cywil-

nych i tym samym u³atwienie pokrzywdzonemu (oraz jego osobom najbli¿szym) uzyska-

nia odszkodowania, zadoœæuczynienia i nawi¹zki.

W pierwotnym brzmieniu art. 46 k.k. obowi¹zek ten mia³ charakter œrodka karnego,

który móg³ byæ orzeczony jedynie w przypadku skazania za pewne (enumeratywnie wy-

mienione) typy rodzajowe przestêpstw
5

. Poza tym ogranicza³ siê jedynie do naprawienia

szkody, i tylko wobec pokrzywdzonego. Istnia³a tak¿e mo¿liwoœæ orzeczenia nawi¹zki za-

miast wspomnianego obowi¹zku, lecz tylko w sytuacji skazania za wyliczone czyny za-

bronione. Istotna modyfikacja tego unormowania nast¹pi³a w wyniku nowelizacji ko-

deksu karnego dokonanej ustaw¹ z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny,

ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy

– Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
6

. W jej wyniku poszerzono pod-

stawy materialne orzekania omawianego œrodka. Móg³ byæ on zastosowany w przypadku

skazania za jakiekolwiek przestêpstwo. Ponadto wprowadzono mo¿liwoœæ zas¹dzenia

zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê, która nie by³a ju¿ alternatywna do obowi¹zku

naprawienia szkody. Utrzymano tak¿e mo¿liwoœæ orzeczenia nawi¹zki stosowanej za-

miast wspomnianych obowi¹zków. W myœl art. 48 k.k. mog³a ona wynieœæ maksymalnie

100 000 z³.

Regulacja ta uleg³a znacznemu przeorientowaniu wskutek noweli kodeksu karnego

dokonanej ustaw¹ z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
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innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 lipca 2015 r.
7

. W uzasadnieniu do rz¹do-

wego projektu tej ustawy podnoszono, ¿e nowe rozwi¹zania zmierzaj¹ „do u³atwienia

uzyskania przez pokrzywdzonego pe³nego zaspokojenia roszczeñ cywilnoprawnych

wynikaj¹cych z pope³nionego przestêpstwa. Celem jest orzekanie w ramach procesu

karnego na podstawie przepisów prawa cywilnego, poza mo¿liwoœci¹ zas¹dzenia renty,

obowi¹zku naprawienia w ca³oœci lub w czêœci wyrz¹dzonej przestêpstwem szkody”
8

.

Zdaniem przedstawicieli doktryny, posuniêcie to pokazuje stale wzrastaj¹c¹ rolê

funkcji kompensacyjnej prawa karnego
9

. Komentatorzy tej regulacji wskazuj¹, ¿e reali-

zacji tej funkcji s³u¿y:

1) przeobra¿enie omawianej konstrukcji ze œrodka karnego w œrodek kompensacyjny,

co akcentuje jego cywilistyczny charakter;

2) wprowadzenie regu³y, i¿ œrodek ten jest orzekany wed³ug przepisów prawa cywilnego,

w tym z uwzglêdnieniem okresów przedawnienia przewidzianych w kodeksie cywilnym;

3) wy³¹czenie omawianego œrodka spod dzia³ania dyrektyw wymiaru kary i œrodków

karnych, opisanych w art. 53, 54 § 1 i 55 k.k.;

4) podwy¿szenie wartoœci nawi¹zki do kwoty 200 000 z³;

5) poszerzenie krêgu podmiotów uprawnionych, na rzecz których mo¿e byæ orzeczona

nawi¹zka, tj. osób najbli¿szych pokrzywdzonego
10

.

Na wzmocnienie funkcji kompensacyjnej tego œrodka ukierunkowane s¹ tak¿e inne

szczegó³owe regulacje, które maj¹ wymusiæ jego wykonanie (opisane m.in. w art. 75 k.k.

i art. 90 k.k.).

Takie szerokie ujêcie omawianego œrodka spowodowa³o, ¿e zbyteczne sta³y siê przepi-

sy kodeksu postêpowania karnego, reguluj¹ce tzw. powództwo adhezyjne, zosta³y one

wiêc uchylone (rozdzia³ 7 k.p.k.). Zbêdny sta³ siê równie¿ art. 415 § 4 k.p.k., który upraw-

nia³ s¹d do orzeczenia z urzêdu odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego. Funkcjê tego

przepisu przej¹³ obecny art. 46 § 1 k.k., st¹d te¿ unormowanie to zosta³o derogowane.

Prezentowany œrodek mo¿e byæ orzeczony obok kary, jak i samoistnie. Ten drugi wy-

padek bêdzie mia³ miejsce, gdy s¹d odst¹pi od wymierzenia kary uznaj¹c, ¿e zastosowa-

nie œrodka kompensacyjnego bêdzie wystarczaj¹ce dla osi¹gniêcia jej celów. Rozwi¹za-

nie takie jest dopuszczalne po spe³nieniu przes³anek opisanych w art. 59, 60 § 7, 60a lub

art. 61 k.k.
11

.
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Omawiany œrodek nie mo¿e byæ jednak uto¿samiany z obowi¹zkiem zwrotu pokrzyw-

dzonemu przedmiotów pochodz¹cych z przestêpstwa (np. kradzie¿y). Jeœli jednak

zwrot taki nast¹pi przed orzeczeniem analizowanego œrodka, bêdzie to mia³o znaczenie

dla ustalenia wartoœci szkody, a tym samym wp³ynie na zakres obowi¹zku jej naprawie-

nia
12

.

Po tych wstêpnych ustaleniach mo¿na przejœæ do bli¿szego przedstawienia nowej

konstrukcji omawianego œrodka kompensacyjnego. Ze wzglêdu na ograniczone ramy

opracowania zostanie jednak pominiêta tematyka nawi¹zki, o której stanowi art. 46 § 2

k.k. oraz mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ regresowych wobec ubezpieczyciela. Zagad-

nienia te bêd¹ przedmiotem rozwa¿añ w odrêbnym artykule.

2. Zmiana charakteru obowi¹zku naprawienia szkody

i zadoœæuczynienia oraz jej konsekwencje

Jak wspomniano, w wyniku nowelizacji kodeksu karnego, która wesz³a w ¿ycie

z dniem 1 lipca 2015 r., nast¹pi³a zmiana w zakresie charakteru prawnego omawianego

œrodka. Dot¹d nale¿a³ on do kategorii œrodków karnych, co powodowa³o, ¿e jego orzecze-

nie mia³o na celu realizacjê ró¿norakich funkcji, nie tylko kompensacyjnej, ale w szcze-

gólnoœci represyjnej i prewencyjnej. Za tak¹ interpretacj¹ przemawia³o równie¿

odwo³anie siê do art. 56 k.k., który nakazywa³ uwzglêdniaæ dyrektywy sêdziowskiego wy-

miaru kary, stosowane przy orzekaniu kar i innych œrodków karnych (a zw³aszcza zale-

cenia wynikaj¹ce z art. 53 k.k.
13

). Obecnie obowi¹zek naprawienia szkody i zadoœæuczy-

nienia zosta³ wyjêty spod tej regulacji, co oznacza, ¿e orzekaj¹c œrodek kompensacyjny

opisany w art. 46 k.k. s¹d nie kieruje siê tymi dyrektywami (np. stopniem winy sprawcy,

nie bierze pod uwagê wzglêdów prewencji indywidualnej i generalnej
14

). Ponadto

z tytu³u rozdzia³u Va kodeksu karnego „Przepadek i œrodki kompensacyjne”, w którym

znajduje siê art. 46 k.k., wynika, ¿e akcentowana jest funkcja kompensacyjna, na dal-

szym planie pozostaj¹ zaœ inne cele œrodków penalnych. W piœmiennictwie wskazuje siê

wiêc, ¿e „g³ównym celem nowelizacji k.k. w tym zakresie jest jednoznaczne przes¹dze-

nie o cywilnoprawnym charakterze omawianej instytucji, a zatem o prymacie funkcji

kompensacyjnej nad represyjn¹”
15

. Teza ta ma istotne znaczenie dla wyk³adni prezen-

towanych unormowañ i w efekcie do sfery ich zastosowania, a w szczególnoœci pos³u¿e-

nia siê przepisami prawa cywilnego, dotycz¹cymi odszkodowania i zadoœæuczynienia,

ujêtymi zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w innych aktach prawa prywatnego, regu-

luj¹cych odpowiedzialnoœæ za wyrz¹dzenie szkody lub krzywdy
16

. Jednak¿e nie oznacza

to bezpoœredniego stosowania wszystkich przepisów i konstrukcji prawa cywilnego.

Orzeczenie omawianego œrodka nastêpuje bowiem w procedurze karnej, wymaga wiêc
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uwzglêdnienia specyficznych rozwi¹zañ karnistycznych
17

. Na przyk³ad wykluczona jest

odpowiedzialnoœæ na zasadach ryzyka, a sprawcy trzeba przypisaæ stronê podmiotow¹,

charakterystyczn¹ dla danego typu rodzajowego przestêpstwa (np. s¹d karny nie mo¿e

orzec obowi¹zku naprawienia szkody spowodowanej w wyniku nieumyœlnego zniszcze-

nia mienia, gdy¿ prawo karne zna jedynie umyœln¹ odmianê tego czynu)
18

. Dla porz¹dku

nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e omawiana zmiana nie powoduje mo¿liwoœci stosowania

podczas procesu karnego przepisów postêpowania cywilnego. Z art. 46 § 1 k.k. wynika

bowiem, ¿e do orzekania analizowanego œrodka znajduj¹ zastosowanie unormowania je-

dynie materialnego prawa cywilnego.

Nie analizuj¹c zagadnieñ cywilistycznych, mo¿na sygnalizacyjnie podaæ konsekwen-

cje prezentowanej nowelizacji, a w tym w zakresie interpretacji zmienionych przepisów

z uwzglêdnieniem modyfikacji charakteru prawnego omawianego œrodka.

Na gruncie poprzedniego stanu prawnego budzi³o w¹tpliwoœæ, czy s¹d karny powi-

nien braæ pod uwagê art. 363 § 1 k.c., z którego wynika, ¿e o sposobie naprawienia szko-

dy decyduje co do zasady poszkodowany. Mo¿na by³o wówczas spotkaæ pogl¹d, ¿e ze

wzglêdu na mieszany charakter omawianego œrodka (maj¹cego równie¿ funkcje penal-

ne), powo³anie siê wprost na ten przepis nie powinno mieæ miejsca. Jak to uj¹³ S¹d Ape-

lacyjny w Katowicach, „orzekaj¹c o obowi¹zku naprawienia szkody, S¹d nie mo¿e bez-

krytycznie cedowaæ na pokrzywdzonego uprawnienia do okreœlenia zakresu i sposobu

naprawienia szkody”
19

. W œwietle obowi¹zuj¹cej regulacji wydaje siê, ¿e decydentem

powinien byæ pokrzywdzony (lub inna osoba uprawniona, wystêpuj¹ca z wnioskiem

o orzeczenie analizowanego œrodka)
20

. Takie kompetencje posiada on nie tylko wtedy,

gdy na³o¿enie obowi¹zków opisanych w art. 46 § 1 k.k. nastêpuje w trybie wnioskowym,

ale równie¿, gdy s¹d dzia³a z urzêdu. Interpretacja ta jest spójna z celem tego œrodka,

którym jest jak najpe³niejsza kompensata poniesionych szkód i krzywd.

Kolejne zagadnienie dotyczy³o mo¿liwoœci orzeczenia obowi¹zku odszkodowania,

obejmuj¹cego równie¿ odsetki. Na gruncie poprzedniego stanu prawnego w orzecznic-

twie
21

i doktrynie
22

odrzucano tak¹ mo¿liwoœæ. Obecnie wydaje siê, ¿e dopuszczalne jest

zas¹dzenie odsetek. Warto bowiem zauwa¿yæ, ¿e po pierwsze – takie rozwi¹zanie bêdzie

zgodne z intencj¹ ustawodawcy, d¹¿¹cego do maksymalnego zaspokojenia roszczeñ po-

krzywdzonego, a po wtóre – jest to konsekwencja uchylenia przepisów procedury kar-

nej, dotycz¹cych powództwa adhezyjnego. W jego przypadku istnia³a mo¿liwoœæ orze-

czenia odsetek. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e unormowania te zosta³y derogowane w wyniku

nowelizacji dokonanej z dniem 1 lipca 2015 r., ich funkcjê przej¹³ analizowany œrodek
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17
Na zagadnienie to zwróci³ uwagê S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z 11 maja 2012 r., IV KK

365/11 (Biul. PK 2012/8/20-21), w którym wyjaœni³, ¿e „przepisy prawa cywilnego maj¹

zastosowanie przy orzekaniu obowi¹zku naprawienia szkody jako œrodka karnego, o ile prze-

pisy prawa karnego nie zawieraj¹ odrêbnego unormowania oraz gdy ich stosowanie nie po-

zostaje w sprzecznoœci z natur¹ karnoprawnego obowi¹zku naprawienia szkody.” Orzeczenie

to zachowuje aktualnoœæ.
18

Por. K. Szczucki. 2015, w: „Kodeks karny. Czêœæ ogólna”, t. II. Komentarz, art. 32–116,

M. Królikowski, R. Zaw³ocki (red.), s. 153, Warszawa: C.H. Beck.
19

Wyrok z 12 grudnia 2014 r., II AKa 346/14 (Prokuratura i Prawo – wk³. 2015/9/29).
20

J. Majewski, „Kodeks…”, s. 148.
21

Wyrok SN z 1 lutego 2011 r., III KK 243/10 (OSNwSK 2011/1/204); zob. tak¿e: wyrok SN

z 17 lipca 2014 r., III KK 54/14 (OSNKW 2015/1/4); wyrok SN z 3 kwietnia 2014 r., V KK

76/14 (LEX nr 1458723); wyrok SA w Szczecinie z 13 lutego 2014 r., II AKa 8/14

(KZS 2014/7-8/87).
22

Zob. np. Z. Sienkiewicz. 2004, w: „Kodeks karny. Komentarz”, O. Górniok (red.), s. 142, War-

szawa.



kompensacyjny. Wyk³adnia celowoœciowa i systemowa wiedzie wiêc do wniosku o mo¿-

liwoœci zas¹dzenia w ramach tego œrodka obowi¹zku naprawienia szkody, która obejmu-

je równie¿ odsetki
23

.

Aktualnie nie budzi w¹tpliwoœci mo¿liwoœæ stosowania wprost art. 362 k.c. Ju¿ pod

rz¹dami poprzednich przepisów w orzecznictwie
24

i doktrynie
25

wyra¿ano pogl¹d o mo¿-

liwoœci wykorzystania tego unormowania przez s¹d karny. Tym bardziej wiêc stanowi-

sko to jest trafne obecnie, odpowiada bowiem za³o¿eniom aksjologicznym i teleologicz-

nym obowi¹zuj¹cej regulacji, zawartej w art. 46 k.k.
26

. W efekcie zas¹dzone odszkodo-

wanie, jak i zadoœæuczynienie mo¿e byæ odpowiednio pomniejszone ze wzglêdu na przy-

czynienie siê poszkodowanego (pokrzywdzonego).

Kolejne w¹tpliwoœci dotyczy³y mo¿liwoœci zastosowania odpowiedzialnoœci solidar-

nej, a wiêc odwo³ania siê do art. 422 oraz 441 k.c. Pocz¹tkowo zarówno w piœmiennic-

twie, jak i w judykaturze pojawi³ siê pogl¹d wykluczaj¹cy takie rozwi¹zanie. Na przyk³ad,

zdaniem S¹du Apelacyjnego w Lublinie, pomimo ¿e przy orzekaniu omawianego œrodka

(wówczas karnego), s¹d by³ zobligowany do stosowania przepisów prawa cywilnego, to

œrodek ten „nie mo¿e byæ orzeczony solidarnie, gdy¿ wynika to z istoty œrodka karnego

wystêpuj¹cego b¹dŸ obok kary zasadniczej, b¹dŸ te¿ mo¿e byæ w niektórych przypad-

kach orzeczony samoistnie”
27

. W literaturze zaœ uzasadniano, ¿e odpowiedzialnoœæ soli-

darna pozostawa³aby w sprzecznoœci z gwarancyjn¹ zasad¹ indywidualizacji odpowie-

dzialnoœci karnej (art. 21 § 1 k.k.) i indywidualizacji orzekania kar i œrodków karnych

(art. 55 k.k.)
28

. Jednak¿e w niektórych judykatach wyra¿ano pogl¹d o dopuszczalnoœci

stosowania odpowiedzialnoœci solidarnej
29

. Expressis verbis za mo¿liwoœci¹ tak¹ opo-

wiedzia³ siê S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu, który podkreœli³, ¿e „przy orzekaniu œrodka

karnego w postaci obowi¹zku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. wobec

sprawcy przestêpstwa paserstwa z art. 291 § 1 k.k. ma zastosowanie art. 422 k.c.”
30

.

W podobnym duchu wypowiedzia³ siê S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku, który uzna³, ¿e

odpowiedzialnym za naprawienie szkody mo¿e byæ równie¿ pod¿egacz (art. 18 § 2 k.k.),

jak i pomocnik (art. 18 § 3 k.k.)
31

. Wyk³adnia taka jest tym bardziej trafna na gruncie

obecnego kszta³tu omawianego œrodka. W doktrynie podnosi siê wiêc, ¿e obecnie nie ma

przeszkód w stosowaniu cywilistycznej konstrukcji odpowiedzialnoœci solidarnej, wyni-

kaj¹cej z art. 441 k.c., a tak¿e dyspozycji art. 422 k.c.
32

. Ta ostatnia mo¿e byæ wykorzy-

stana w przypadku wspó³dzia³ania przestêpczego (art. 18 k.k.). Odpowiedzialnym mo¿e

byæ tak¿e paser
33

. W tym miejscu warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e w kodeksie karnym

spenalizowane jest zarówno paserstwo umyœlne (art. 291 k.k.), jak i nieumyœlne
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23
D. Szeleszczuk. 2015, w: „Kodeks karny. Komentarz”, A. Grzeœkowiak, K. Wiak (red.), s. 423

i lit. tam podana, Warszawa: C.H. Beck; J. Majewski, „Kodeks…”, s. 146.
24

Por. wyrok SA w Poznaniu z 7 lutego 2013 r., II AKa 292/12 (LEX nr 1307478).
25

Zob. np. R. Góral. 2002., „Kodeks karny. Praktyczny komentarz”, s. 93, Warszawa: Wydawnic-

wo Zrzeszenia Prawników Polskich; A. Marek, „Prawo …”, s. 291.
26

Por. K. Szczucki, w: M. Królikowski, R. Zaw³ocki (red.), „Kodeks…”, s. 155.
27

Wyrok z 26 paŸdziernika 2000 r., II AKa 133/00 (Prokuratura i Prawo – wk³. 2002/1/18).
28

M. Szewczyk. 2004, w: „Kodeks karny. Komentarz”, t. I, A. Zoll (red.), s. 775 i lit. tam podana,

Kraków: Zakamycze.
29

Zob. np. uchwa³ê SN z 13 grudnia 2000 r., I KZP 40/00 (OSNKW 2001/1-2/2).
30

Wyrok z 16 paŸdziernika 2013 r., II AKa 312/13 (LEX nr 1392147).
31

Wyrok SA w Bia³ymstoku z 23 paŸdziernika 2014 r., II AKa 175/14 (LEX nr 1602863).
32

M. Iwañski, M. Jakubowski, K. Pa³ka. 2015, w: „Nowelizacja…”, s. 194.
33

Por. J. Majewski, „Kodeks…”, s. 147. W doktrynie mo¿na spotkaæ stanowisko, i¿ wzglêdem pa-

sera brak podstaw do orzeczenia omawianego œrodka. W myœl bowiem art. 422 k.c. odpowie-

dzialn¹ jest m.in. osoba, która skorzysta³a z wyrz¹dzonej drugiemu szkody. Z kolei z art. 46 § 1



(art. 292 k.k.). Natomiast prawo cywilne zawê¿a odpowiedzialnoœæ jedynie do postêpo-

wania umyœlnego (œwiadomego skorzystania z wyrz¹dzonej drugiemu szkody – art. 422

k.c.). Przy orzekaniu omawianego œrodka nale¿a³oby wiêc ograniczyæ go tylko do

paserstwa umyœlnego.

W okresie obowi¹zywania poprzedniego stanu prawnego w judykaturze budzi³o kon-

trowersje wykorzystanie konstrukcji miarkowania, o której mowa w art. 440 k.c. Na

przyk³ad, S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z 10 paŸdziernika 2013 r.
34

uzna³, ¿e „miar-

kowanie odszkodowania z tytu³u zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê sytuacj¹ ma-

j¹tkow¹ sprawcy jest sprzeczne z istot¹ tej instytucji”. Podobny pogl¹d wyrazi³ S¹d Ape-

lacyjny w Szczecinie, który wskaza³, ¿e „sytuacja materialna oskar¿onego nie mo¿e

mieæ wp³ywu na wymiar orzeczonego œrodka karnego”
35

. W innym swym rozstrzygniê-

ciu S¹d ten wykluczy³ mo¿liwoœæ miarkowania w przypadku pope³nienia czynu umyœl-

nie, uznaj¹c, ¿e w takim wypadku by³oby ono sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecz-

nego
36

. Odmienne zapatrywanie przedstawi³ S¹d Apelacyjny w Katowicach. W wyroku

z 11 lutego 2013 r. uzna³, ¿e „przy kszta³towaniu jego wysokoœci [odszkodowania – dop.

autora] niezale¿nie od rozmiaru ujemnych nastêpstw przestêpstwa, nale¿y uwzglêdniæ

warunki osobiste oskar¿onego, w tym te¿ mo¿liwoœci materialne, pozwalaj¹ce na stoso-

wne miarkowanie takiego œrodka”
37

. Obecnie zmiana charakteru analizowanego œrodka

mo¿e prowadziæ do wniosku o mo¿liwoœci powo³ania siê wprost na art. 440 k.c.
38

. W do-

ktrynie mo¿na jednak spotkaæ g³osy przeciwne. Argumentuje siê, ¿e rozwi¹zanie takie

pozostawa³oby w sprzecznoœci z aksjologi¹ omawianego unormowania. Pope³nienie

przestêpstwa nacechowane jest bowiem na tyle du¿ym ³adunkiem nagannoœci (por.

art. 1 § 2 k.k.), ¿e wyklucza mo¿liwoœæ odwo³ania siê do przes³anek ograniczenia obo-

wi¹zku naprawienia szkody, o których mowa w art. 440 k.c. Innymi s³owy, w takim wy-

padku zasady wspó³¿ycia spo³ecznego zawsze bêd¹ przemawia³y za pe³nym odszkodo-

waniem. Abstrahuj¹c od kategorycznoœci tego pogl¹du (wydaje siê, ¿e trudno for-

mu³owaæ abstrakcyjne stanowisko, nale¿y pozostawiæ zaœ mo¿liwoœæ oceny s¹dowej in

concreto), niew¹tpliwe interpretacja taka jest zgodna z ratio legis prezentowanego œrod-

ka, jakim jest pe³ne skompensowanie poniesionych szkód i krzywd, spowodowanych

przestêpstwem
39

.

Omawiana nowelizacja art. 46 k.k. przes¹dzi³a expressis verbis kwestie przedawnie-

nia. W œwietle poprzedniej regulacji do analizowanych obowi¹zków nie stosowano prze-

pisów o przedawnieniu roszczeñ. Zakaz ten zosta³ jednak zlikwidowany. Oznacza to, ¿e

obecnie do roszczeñ o naprawienie szkody lub zadoœæuczynienie wprost znajduj¹ zasto-
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wyrz¹dzi³a szkodê, a nie z niej skorzysta³a. K. Szczucki, w: M. Królikowski, R. Zaw³ocki (red.),

„Kodeks…”, s. 153.
34

V KK 130/13 (LEX nr 1402695). Por. tak¿e postanowienie SN z 11 maja 2012 r., IV KK 365/11

(Biul. PK 2012, nr 8, s. 20–21), w którym S¹d ten podkreœli³, ¿e: „przepis art. 440 k.c. zawie-

raj¹cy dyrektywê dotycz¹c¹ miarkowania odszkodowania nie nadaje siê do przeniesienia na

grunt prawa karnego, albowiem odwo³ywanie siê przez s¹d karny do zasad wspó³¿ycia

spo³ecznego nie jest konieczne, a stan maj¹tkowy sprawcy i pokrzywdzonego powinien byæ

uwzglêdniony w zwi¹zku z ocen¹ in concreto zadañ profilaktyczno-wychowawczych nak³a-

danego obowi¹zku naprawienia szkody”.

35
Wyrok z 25 czerwca 2014 r., II AKa 118/14 (KZS 2014/12/63).

36
Wyrok SA w Szczecinie z 9 stycznia 2013 r., II AKa 236/12 (LEX nr 1271983).

37
II AKa 268/12 (Biul.SAKa 2013/3/8).

38
Por. J. Majewski, „Kodeks…”, 146; K. Szczucki, w: M. Królikowski, R. Zaw³ocki (red.), „Ko-

deks…”, s. 156.
39

M. Iwañski, M. Jakubowski, K. Pa³ka, w: „Nowelizacja…”, s. 194.



sowanie przepisy o przedawnieniu, ujête w prawie cywilnym (art. 819 § 3 i art. 442
1

k.c.). Natomiast utrzymano zasadê, ¿e nie stosuje siê przepisów dotycz¹cych renty, jej

dochodzenie mo¿e wiêc nast¹piæ jedynie w procedurze cywilnej.

3. Przes³anki orzeczenia obowi¹zku naprawienia szkody lub

zadoœæuczynienia – art. 46 § 1 k.k.

3.1. Przes³anki formalne

Orzeczenie prezentowanego œrodka kompensacyjnego mo¿e nast¹piæ na wniosek

albo z urzêdu. W pierwszym przypadku z wnioskiem mo¿e wyst¹piæ pokrzywdzony lub

inna uprawniona osoba. Prima facie rozwi¹zanie to nie uleg³o zmianie w porównaniu do

tekstu pierwotnego. Jednak¿e unormowanie to nale¿y interpretowaæ z uwzglêdnieniem

odpowiednich przepisów kodeksu postêpowania karnego, okreœlaj¹cych pojêcie pokrzy-

wdzonego. W myœl art. 49 § 1 k.p.k., pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna,

której dobro prawne zosta³o bezpoœrednio naruszone lub zagro¿one przez przestêpstwo.

Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e wskutek noweli kodeksu, dokonanej z dniem 1 lipca

2015 r., uleg³ zmianie § 2 tego artyku³u. Do kategorii pokrzywdzonych w³¹czono tak¿e

inne jednostki organizacyjne, którym odrêbne przepisy przyznaj¹ zdolnoœæ prawn¹, czy-

li tzw. u³omne osoby prawne. W konsekwencji pokrzywdzonym mog¹ byæ równie¿

w szczególnoœci spó³ki osobowe prawa handlowego. Ponadto, w przypadku instytucji lub

wspomnianych jednostek organizacyjnych, którym w wyniku przestêpstwa wyrz¹dzono

szkodê w mieniu, prawa pokrzywdzonego mog¹ wykonywaæ organy kontroli pañstwo-

wej, które w zakresie swojego dzia³ania ujawni³y przestêpstwo lub wyst¹pi³y o wszczêcie

postêpowania. Uprawnienie to powstaje jednak tylko wówczas, gdy w imieniu tych in-

stytucji i jednostek nie dzia³aj¹ ich organy (art. 49 § 4 k.p.k.). Poza tym nale¿y uwzglêd-

niæ nowe brzmienie art. 52 § 1 k.p.k., który okreœla kr¹g podmiotów wykonuj¹cych upra-

wnienia pokrzywdzonego po jego œmierci. Obecnie w grupie tej mieszcz¹ siê nie tylko

osoby najbli¿sze (w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.), ale tak¿e osoby pozostaj¹ce na utrzy-

maniu pokrzywdzonego. Podmioty te nale¿y traktowaæ jako owe „inne uprawnione oso-

by”, o których stanowi art. 46 § 1 k.k.

Kompetencje do z³o¿enia wniosku o orzeczenie omawianego œrodka kompensacyj-

nego posiada tak¿e prokurator (art. 49a k.p.k.)
40

. Uprawnienie takie przys³uguje mu

równie¿ po œmierci pokrzywdzonego. Przy czym w takim wypadku prokurator mo¿e

wyst¹piæ z omawianym wnioskiem, gdy brak osoby najbli¿szej lub osoby, która pozosta-

wa³a na utrzymaniu pokrzywdzonego, ewentualnie nie ujawniono takich osób (art. 52

§ 1 in fine k.p.k.).

Wniosek powinien spe³niaæ wymogi okreœlone w art. 119 k.p.k. Wnioskodawca powi-

nien wiêc podaæ wartoœæ szkody i czy domaga siê naprawienia jej w ca³oœci, czy w czêœci,

a jeœli tak, to w jakiej, a tak¿e okreœliæ sposób naprawienia
41

, oraz czy ¿¹da zadoœæuczy-

nienia (ewentualnie orzeczenia obu tych obowi¹zków). Wniosek ten nie musi jednak

odpowiadaæ wymaganiom pozwu.
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40
W wyroku z 28 maja 2014 r., II AKa 85/14 (LEX nr 1474573) S¹d Apelacyjny w Lublinie pod-

kreœli³, ¿e „wniosek o naprawienie szkody mo¿e, obok pokrzywdzonego, z³o¿yæ równie¿ proku-

rator, który ma w tym zakresie w pe³ni samodzieln¹ pozycjê”.

41
Por. D. Szeleszczuk. 2015, w: „Kodeks karny. Komentarz”, A. Grzeœkowiak, K. Wiak (red.),

s. 423, Warszawa: C.H. Beck.



Kodeks nie nakazuje z³o¿enia takiego wniosku w formie pisemnej. Mo¿liwe jest wiêc

jego z³o¿enie ustnie do protoko³u
42

. Ustawodawca wprowadzi³ jednak koñcowy termin,

w jakim czynnoœæ taka mo¿e byæ wykonana. Mo¿e to nast¹piæ do zamkniêcia przewodu

s¹dowego na rozprawie g³ównej. Jest to termin prekluzyjny, który nie mo¿e byæ przywró-

cony
43

. Ponadto w judykaturze podkreœla siê, ¿e przekroczenie wspomnianego terminu

pozbawia równie¿ mo¿liwoœci domagania siê przez pokrzywdzonego (lub inne upraw-

nione osoby) zas¹dzenia nawi¹zki, na zasadzie art. 46 § 2 k.k.
44

. W szczególnoœci wiêc

podmioty te nie mog¹ wyst¹piæ z omawianym wnioskiem na etapie postêpowania

odwo³awczego. W literaturze podnosi siê jednak, ¿e ograniczenie to dotyczy jedynie try-

bu wnioskowego. Nie ma zatem przeszkód, by œrodek ten zosta³ orzeczony w postêpowa-

niu drugoinstancyjnym przez s¹d dzia³aj¹cy z urzêdu (w omawianym przypadku nie sto-

suje siê zasady zakazu reformationis in peius, zas¹dzenie analizowanego œrodka jest bo-

wiem nakierowane na kompensatê poniesionych szkód i krzywd, a nie na wyrz¹dzenie

dolegliwoœci sprawcy)
45

.

Z³o¿enie wniosku w przepisowym terminie obliguje s¹d do orzeczenia omawianych

obowi¹zków. Jednak¿e powinnoœæ ta nie ma charakteru bezwzglêdnego. W przypadku,

gdy spe³nione s¹ przes³anki art. 46 § 2 k.k., s¹d zamiast tych obowi¹zków mo¿e orzec

nawi¹zkê.

3.2. Przes³anki materialne

Podstawowym warunkiem orzeczenia omawianego œrodka jest skazanie sprawcy za

czyn, w wyniku którego powsta³a szkoda lub krzywda. Po pierwsze wiêc, konieczne jest

wydanie wyroku skazuj¹cego „w którym stwierdza siê winê oskar¿onego”
46

. Jak wyjaœni³

S¹d Najwy¿szy, „wyrokiem skazuj¹cym […] jest wyrok, w którym nastêpuje przypisa-

nie oskar¿onemu przestêpstwa i rozstrzygniêcie co do kary i œrodków karnych”
47

.W lite-

raturze przyjmuje siê, ¿e na równi z wyrokiem skazuj¹cym nale¿y traktowaæ odst¹pienie

od wymierzenia kary (orzeczone m.in. na podstawie art. 59 k.k.)
48

.

W doktrynie dyskusyjne by³o, czy omawiany œrodek mo¿e byæ orzeczony tak¿e

w przypadku warunkowego umorzenia postêpowania. Zdaniem Z. Gostyñskiego, nie

jest to jednak dopuszczalne, gdy¿ warunkowe umorzenie postêpowania nie mieœci siê

w pojêciu skazania, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k.
49

. S¹d, stosuj¹c taki œrodek proba-

cyjny, mo¿e natomiast orzec, jako jeden z obowi¹zków wykonywanych w okresie próby,

powinnoœæ naprawienia szkody w ca³oœci albo w czêœci, a w miarê mo¿liwoœci równie¿
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Z. Sienkiewicz. 2004, w: „Kodeks karny. Komentarz”, O. Górniok (red.), s. 142, Warszawa:

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Zob. tak¿e wyrok SA w Warszawie z 26 czerwca 2002 r.,

II AKa 219/02 (OSA 2003/1/3).
43

Por. np. wyrok SN z 28 lipca 2010 r., II KK 291/09 (LEX nr 619628); wyrok SA w Krakowie

z 28 grudnia 2012 r., II AKa 240/12 (KZS 2013/2/44); R.A. Stefañski, w: R.A. Stefañski, „Ko-

deks …”, s. 357.
44

Wyrok SA we Wroc³awiu z 23 kwietnia 2014 r., II AKa 89/14 (LEX nr 1467022).
45

M. Iwañski, M. Jakubowski, K. Pa³ka, w: „Nowelizacja ...” s. 185.
46

Por. wyrok SN z 16 kwietnia 2015 r., II KK 321/14 (Prokuratura i Prawo – wk³. 2015/9/1).
47

Wyrok z 7 kwietnia 2004 r., V KK 337/03 (OSNwSK 2004/1/700).
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C.H. Beck; D. Szeleszczuk, w: A. Grzeœkowiak, K. Wiak (red.), „Kodeks …”, s. 422.
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obowi¹zek zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê, albo zamiast tych obowi¹zków orzeka

nawi¹zkê (art. 67 § 3 k.k.)
50

.

Warto podkreœliæ, ¿e ustawodawca nie ogranicza mo¿liwoœci zastosowania tego œrod-

ka jedynie do czynów umyœlnych. A contrario mo¿e wiêc on byæ zas¹dzony tak¿e w przy-

padku skazania za przestêpstwo nieumyœlne
51

. Interpretacja taka ma donios³e znacze-

nie praktyczne, gdy¿ wiedzie do wniosku, ¿e dopuszczalne jest orzeczenia omawianego

œrodka np. w przypadku szkód i krzywd spowodowanych w wyniku przestêpstw przeciw-

ko bezpieczeñstwu w komunikacji (a zw³aszcza wskutek wypadku komunikacyjnego

– art. 177 k.k.) oraz przeciwko ¿yciu lub zdrowiu w typie nieumyœlnym, bêd¹cych nastê-

pstwem b³êdu medycznego (np. art. 156 § 2 k.k. – ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu,

art. 160 § 3 k.k. – nara¿enie na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku

na zdrowiu).

Po wtóre, zas¹dzenie prezentowanych obowi¹zków mo¿e dotyczyæ tylko tych szkód

lub krzywd, które powsta³y na skutek przestêpstwa, za które zosta³ skazany sprawca. Oz-

nacza to, ¿e zakres kompensaty zostanie wyznaczony zbiorem znamion danego typu ro-

dzajowego przestêpstwa, które by³o przedmiotem aktu oskar¿enia i za które dosz³o do

skazania. Obowi¹zek naprawienia szkody lub krzywdy jest zatem limitowany skutkami

w postaci naruszenia dobra prawnego, powsta³ymi w wyniku przestêpstwa, za które zo-

sta³ skazany sprawca. Nie jest jednak konieczne, by szkoda stanowi³a znamiê danego

typu rodzajowego czynu zabronionego (np. zniszczenie mienia, kradzie¿, wypadek ko-

munikacyjny itd.), za który dosz³o do skazania. Musi byæ ona jednak bezpoœrednim nas-

têpstwem takiego przestêpstwa (w tym równie¿ formalnego, np. uszczerbek na zdrowiu

spowodowany zaniechaniem niesienia pomocy w warunkach art. 162 k.k.)
52

.

Po trzecie, szkoda lub krzywda musi pozostawaæ w zwi¹zku przyczynowym z czy-

nem, którego dopuœci³ siê skazany. Maj¹c na wzglêdzie, i¿ w omawianym obszarze sto-

suje siê wprost przepisy prawa cywilnego, nale¿y siêgn¹æ do koncepcji adekwatnego

zwi¹zku przyczynowego, wyra¿onej w art. 361 § 1 k.c.
53

.

Kolejnym warunkiem materialnym zastosowania analizowanego œrodka jest wy-

rz¹dzenie szkody lub krzywdy. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e terminy te nale¿y wyk³adaæ cywi-

listycznie, do ich wyjaœnienia s³u¿y piœmiennictwo i orzecznictwo z tej dziedziny prawa.

Nie referuj¹c wiêc bli¿ej tego zagadnienia, mo¿na jedynie nadmieniæ, ¿e szkoda obej-

muje zarówno faktyczny uszczerbek (damnum emergens), jak i utracone korzyœci (luc-

rum cessans) – art. 361 § 2 k.c.
54

. Z kolei, przez krzywdê nale¿y rozumieæ uszczerbek

niemaj¹tkowy, cierpienia moralne, fizyczne, które zosta³y spowodowane przestêp-

stwem. Ustalanie zakresu krzywdy nastêpuje na zasadach okreœlonych w doktrynie i ju-
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L. Tyszkiewicz, A. W¹sek, s. 66, Gdañsk: Wydawnictwo Arche s.c.; A. Marek, „Komentarz…”,
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w Katowicach z 13 marca 2013 r., II AKa 486/12 (Prokuratura i Prawo – wk³. 2013/10/22);
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dykaturze prawa cywilnego, aczkolwiek z adekwatnym uwzglêdnieniem kwestii karni-

stycznych. Jako instrukcyjny w tym zakresie mo¿na przywo³aæ wyrok S¹du Apelacyjne-

go w Szczecinie, w którym wskazano, ¿e „w razie œmierci osoby bliskiej, na rozmiar

krzywdy wp³yw maj¹ przede wszystkim: dramatyzm doznañ osoby bliskiej, poczucie

osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrz¹s psychiczny wywo³any œmierci¹

osoby najbli¿szej, tudzie¿ rodzaj i intensywnoœæ wiêzi ³¹cz¹cej pokrzywdzonego ze

zmar³ym”
55

. W doktrynie postuluje siê, by przy omawianym wartoœciowaniu wykorzysty-

waæ zobiektywizowany model pokrzywdzonego i w oparciu o niego zbadaæ zakres poten-

cjalnych cierpieñ. S¹d powinien wiêc skorzystaæ z wzorca osoby „o normalnym emocjo-

nalnym ¿yciu wewnêtrznym”
56

.

W myœl art. 46 § 1 k.k., omawiany œrodek mo¿e polegaæ na obowi¹zku naprawienia

szkody „lub” zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê. U¿ycie spójnika alternatywy

zwyk³ej skutkuje mo¿liwoœci¹ zastosowania tylko jednego z tych obowi¹zków, mo¿liwe

jest jednak zas¹dzenie ich obu jednoczeœnie
57

.

W judykaturze nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e zastosowanie omawianego œrodka mo¿e

nast¹piæ tylko wówczas, gdy w chwili orzekania szkoda (krzywda) faktycznie istnieje
58

.

A contrario mo¿na przyj¹æ, ¿e jeœli przed wydaniem wyroku przez s¹d karny wyst¹pi³y

zdarzenia, które doprowadzi³y do zaspokojenia roszczeñ pokrzywdzonego, orzeczenie

œrodka z art. 46 k.k. nie bêdzie ju¿ dopuszczalne. W szczególnoœci wiêc sprawca mo¿e

naprawiæ szkodê osobiœcie, ewentualnie mo¿e zostaæ ona naprawiona poprzez zap³atê

odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy
59

. Mo¿liwe jest równie¿ skorzystanie

z konstrukcji compensatio lucri cum damno. Na przyk³ad, jeœli pokrzywdzony czynem

godz¹cym w jego zdrowie uzyska³ odszkodowanie od ubezpieczyciela, z którym zawar³

umowê, to otrzymane na tej drodze œwiadczenie powinno byæ uwzglêdnione przy okreœ-

laniu wartoœci szkody, podlegaj¹cej naprawieniu na podstawie art. 46 § 1 k.k.
60

.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w obecnym modelu ustawodawca nakazuje mo¿liwie

najpe³niejsze zaspokojenie roszczeñ pokrzywdzonego. Mo¿liwa jest wiêc sytuacja,

w której szkoda zostanie naprawiona jedynie czêœciowo (np. tylko do wysokoœci sumy

gwarancyjnej). Wówczas w pozosta³ym zakresie mo¿liwe jest orzeczenie analizowanego

œrodka
61

. A contrario nie jest w takim wypadku dopuszczalne zas¹dzenie obowi¹zku na-

prawienia szkody w ca³oœci, gdy¿ prowadzi³oby to do bezpodstawnego wzbogacenia po-

krzywdzonego
62

. Nie jest tak¿e wykluczona sytuacja, w której, co prawda, pokrzywdzony

uzyska pe³ne odszkodowanie (lub w inny sposób zostanie naprawiona szkoda), jednak¿e

nie zostanie skompensowana krzywda, wyrz¹dzona przestêpstwem. Wówczas omawia-

ny œrodek powinien byæ ograniczony jedynie do zas¹dzenia zadoœæuczynienia. Mutatis

mutandis rozumowanie to dotyczy sytuacji odwrotnej.
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Negatywn¹ przes³ank¹ zastosowania œrodka kompensacyjnego jest prawomocne

orzeczenie o roszczeniach wynikaj¹cych z pope³nienia przestêpstwa, które zapadn¹

w innym postêpowaniu (res iudicata) oraz gdy nast¹pi stan zawis³oœci sprawy o te rosz-

czenia w innym postêpowaniu (lis pendens) – art. 415 § 1 zd. 2 k.p.k.
63

.

Po spe³nieniu przedstawionych przes³anek, s¹d powinien orzec obowi¹zki, o których

mowa w art. 46 § 1 k.k., przy czym ich beneficjentem mo¿e byæ wy³¹cznie pokrzywdzo-

ny, w rozumieniu art. 49 k.p.k., tj. podmiot, którego dobro prawne zosta³o bezpoœrednio

naruszone lub zagro¿one przez przestêpstwo. Dla okreœlenia krêgu takich podmiotów,

konieczne jest wiêc ustalenie przedmiotu ochrony danego przestêpstwa, którego doty-

czy sprawa. Warto jednak nadmieniæ, ¿e nie bêdzie w tym zakresie wystarczaj¹ce siêg-

niêcie jedynie po przedmiot rodzajowy, lecz niezbêdne jest tak¿e zbadanie przedmiotu

indywidualnego i ubocznego. Na przyk³ad, przestêpstwo sk³adania fa³szywych zeznañ

godzi g³ównie w dobro wymiaru sprawiedliwoœci, prawid³owe jego funkcjonowanie

(art. 233 k.k.)
64

. Jednak¿e pokrzywdzonym mo¿e byæ równie¿ strona postêpowania,

wzglêdem której – w wyniku fa³szywych zeznañ lub przedstawienia fa³szywej opinii

przez bieg³ego (art. 233 § 4 k.k.) – zapad³o niekorzystne rozstrzygniêcie, wskutek które-

go ponios³a szkodê
65

. Ocena zakresu naruszonych dóbr musi zatem byæ dokonywana in

concreto, a w oparciu o jej wyniki bêdzie definiowany kr¹g podmiotów, które mog¹ byæ

beneficjentami naprawienia szkody lub krzywdy.

Zgodnie z zasad¹ pe³nej kompensaty, zasadniczo wymagane jest naprawienie szko-

dy lub krzywdy w ca³oœci. Mimo wiêc, ¿e z dyspozycji omawianego przepisu wynika

mo¿liwoœæ orzeczenia tych obowi¹zków jedynie „w czêœci”, mo¿e ono nast¹piæ jedynie

wyj¹tkowo
66

. W piœmiennictwie wskazuje siê, ¿e s¹d mo¿e skorzystaæ z tego rozwi¹za-

nia, gdy dok³adne ustalenie wartoœci szkody napotyka powa¿ne trudnoœci dowodowe,

których przezwyciê¿enie prowadzi³oby do przewlek³oœci postêpowania oraz, gdy szko-

da zosta³a czêœciowo naprawiona zanim zapad³ wyrok karny
67

. Zdaniem J. Majew-

skiego, obecnie za czêœciowym naprawieniem szkody nie mog¹ ju¿ przemawiaæ zacho-

wanie pokrzywdzonego przed lub w trakcie pope³nienia czynu oraz ustalenie, ¿e na-

prawienie szkody w ca³oœci nie jest realne ze wzglêdu na sytuacjê maj¹tkow¹ pokrzyw-

dzonego
68

. Wydaje siê wiêc, ¿e orzeczenie jedynie czêœciowego naprawienia szkody

mo¿e mieæ miejsce w szczególnoœci w przypadku przestêpstw przeciwko ¿yciu lub

zdrowiu, bêd¹cych nastêpstwem b³êdów medycznych. Mimo bowiem udowodnienia

znamion danego czynu, mog¹ wyst¹piæ istotne problemy dowodowe z ustaleniem
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pe³nej wartoœci szkody (np. przysz³oœciowej opieki, leków itd.) oraz krzywdy (trudno-

œci z okreœleniem czasu trwania i natê¿enia cierpieñ w przysz³oœci, pozostaj¹cych jed-

nak w bezpoœrednim zwi¹zku z pope³nionym przestêpstwem). Jeœli s¹d karny nie jest

w³adny orzec obowi¹zku pe³nego naprawienia szkody lub krzywdy, to w myœl art. 46 § 3

k.k. niezaspokojone czêœci roszczenia mog¹ byæ dochodzone w drodze postêpowania

cywilnego.

Z przedstawionego przegl¹du mo¿na wywieœæ, ¿e zmiana charakteru œrodka opisa-

nego w art. 46 k.k. mo¿e mieæ donios³e znaczenie w sprawach karnych i sprzyjaæ

pe³nemu zaspokojeniu roszczeñ cywilnych pokrzywdzonego. W jakim jednak kierunku

regulacja ta zostanie wykorzystana w orzecznictwie i jakie bêdzie rodziæ implikacje dla

skazanego i (potencjalnie) jego ubezpieczenia, uka¿e praktyka stosowania tych przepi-

sów.

dr hab. Rafa³ Kubiak, prof. nadz. U£

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu £ódzkiego
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Compensatory Measure in the Form of an Obligation of

Compensation for Damage or Redress – Art. 46 Penal Code

after its Amendment Made on 1.07.2015.

As from 1 July 2015 the amendment of the Penal Code came into force, which changed, among

other things, Article 46. The modifications referred to the construction of the penal measure

included in the regulation as well as the scope of its application. The amendment was in fact

aimed at a wider implementation of the compensatory function of criminal law, and thus a more

complete satisfaction of the victim’s civil claims.

The legislator gave expression to these views by placing this provision in a newly created chapter

Va, entitled “Forfeiture and compensatory measures”. The above-mentioned function is primarily

fulfilled by the change in the nature of the analysed measure, which so far – as a penalty – has had

to carry out various functions of criminal law, including the preventive and repressive ones. In the

new model it is mainly aimed at the issues of compensation.

Accordingly, its present meaning makes it necessary to refocus the existing interpretation of this

provision. Therefore, the article presents selected consequences of the amendment and current

ways of interpreting the discussed regulation. Moreover, the formal and material grounds for the

adjudication of the above-mentioned measure have been shown as well as the scope of its applica-

tion.

Keywords: criminal liability, compensatory measure, compensation, redress, reparation.
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