
Mąż pani x doznał obrażeń w wyniku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego 
kierowcę. Poszkodowany na skutek komplikacji związanych ze złamaną nogą przez ponad 
6 miesięcy zmuszony był przechodzić intensywne rehabilitacje. W sprawie prowadzone 
jest postępowanie karne, wszczęte z urzędu.  

Pani x chciałaby się dowiedzieć, czy jej mąż na etapie postępowania karnego ma szansę 
uzyskać od sprawcy wypadku jakąś rekompensatę za przebyte cierpienia. 

Rozpocząć należy od stwierdzenia, że z postanowienia o przedstawieniu zarzutów wynika, że 
sprawca czynu na skutek którego szkodę poniósł mąż pani x odpowiada z art. 177 § 1 Kodeksu 
karnego, zgodnie z którym kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w 
ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna 
osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.  

Nie jest przy tym wykluczone, że może dojść do zmiany kwalifikacji prawnej poprzez przyjęcie 
surowszej odpowiedzialności sprawcy z art. 178 k.k.  

Należy przy tym następnie zauważyć, że zgodnie z art. 47 § 3 k.k. w razie skazania sprawcy za 
przestępstwo określone (…) w art. 177, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę na rzecz 
pokrzywdzonego. (…) Sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10.000 złotych. 

We wskazanym wyżej przypadku mamy zatem do czynienia z obligatoryjnym orzeczeniem 
przez sąd nawiązki w razie uznania sprawcy za winnego.  

Inną możliwością uzyskania rekompensaty za przebyte cierpienia na gruncie postępowania 
karnego jest art. 46 § 1 k.k., zgodnie z którym w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek 
pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, 
obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia 
renty nie stosuje się. 

Jeżeli mąż pani x uzna, że wysokość świadczenia uzyskanego przed sadem karnym jest 
nieadekwatna, mając na względzie zakres obrażeń i przebyte cierpienia, będzie miał możliwość 
dochodzenia zadośćuczynienia (ewentualnie nawet renty) na drodze powództwa przed sądem 
cywilnym - przy czy rozstrzygnięcie sądu karnego w zakresie winy sprawcy w znacznym 
stopniu uprości przeprowadzenie przez sąd cywilny postępowania dowodowego.  

 


