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Issues associated with locus standi of perpetrator of the damage and civil
Wprowadzenie
liability insurer
Ostatnie lata ukazują coraz większą liczbę sporów obejmujących problematykę odpowiedzialności
The article presents the legal difficulties associated with civil liability insurances. Legal ralations (which
in solidum. Na gruncie ubezpieczeń gospodarczych przejawia się to w szczególności w ciągłym
result from insurance contract) haven’t been yet properly explained by commentators and judicature.
upowszechnianiu ubezpieczeń OC. Pomimo wskazanych faktów, konstrukcja prawna odpowiedzialThis matter seems to be far more understandable by making a distinction into debt and liability that
ności in solidum nadal pozostaje niejednorodna. Świadczy o tym przede wszystkim orzecznictwo,
reduces this issue to 2 theories. Author presents advantages and disadvantages that come along with
które wywołuje niekiedy więcej wątpliwości aniżeli pożądanego ujednolicenia omawianej materii.
mentioned theories. Author also presents mentioned distinction basing on similar law institutions and
W ramach niniejszego opracowania autor pragnie pokrótce omówić konstrukcję odpowiedzialności
as result of that Author presents conclusions that comply with civil law systemwide approach. This
in solidum w ujęciu de lege lata, w szczególności odnosząc się do problematyki akcesoryjności
matter is in particular important because it allows better understanding of insurers accessory liability.
zobowiązania ubezpieczyciela, która – pomimo bogatej literatury – nadal pozostawia wątpliwości
co do swojej teoretycznej konstrukcji.
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