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Problematyka legitymacji materialnoprawnej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC
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Problematyka legitymacji materialnoprawnej 
sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie wzajemnych relacji podmiotów trójstronnego stosunku 
prawnego na tle ubezpieczenia OC. W szczególności zostały poruszone kwestie rozróżnienia długu 
i odpowiedzialności ubezpieczyciela sprawcy szkody oraz prawnych konsekwencji wskazanej dystynk-
cji. Wskazana tematyka jest zasadniczo pomijana w opracowaniach naukowych obejmujących swym 
zakresem konstrukcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a dotyczy kluczowego elementu 
jego konstrukcji prawnej, jakim jest istota akcesoryjności odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń.

Artykuł zawiera usystematyzowane poglądy doktryny i orzecznictwa, które w dalszym ciągu pozo-
stają niejednolite. Autor prezentuje praktyczną doniosłość wskazanej tematyki, powołując się na przy-
kłady, w tym również w ujęciu systemowym odnosząc się do zbliżonych instytucji prawa. 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność in solidum, odpowiedzialność niewłaściwa, ubezpieczenie OC, dług 
ubezpieczyciela, odpowiedzialność sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela.

Wprowadzenie

Ostatnie lata ukazują coraz większą liczbę sporów obejmujących problematykę odpowiedzialności 
in solidum. Na gruncie ubezpieczeń gospodarczych przejawia się to w szczególności w ciągłym 
upowszechnianiu ubezpieczeń OC. Pomimo wskazanych faktów, konstrukcja prawna odpowiedzial-
ności in solidum nadal pozostaje niejednorodna. Świadczy o tym przede wszystkim orzecznictwo, 
które wywołuje niekiedy więcej wątpliwości aniżeli pożądanego ujednolicenia omawianej materii. 
W ramach niniejszego opracowania autor pragnie pokrótce omówić konstrukcję odpowiedzialności 
in solidum w ujęciu de lege lata, w szczególności odnosząc się do problematyki akcesoryjności 
zobowiązania ubezpieczyciela, która – pomimo bogatej literatury – nadal pozostawia wątpliwości 
co do swojej teoretycznej konstrukcji.

– 55 –

Problematyka legitymacji materialnoprawnej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC

Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, PWN, Warszawa 1970.
Pietrzykowski K, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, 

CH Beck, Warszawa 2015.
Szpunar A., O solidarności niewłaściwej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, nr 4.
Szpunar A., O zasadzie akcesoryjności poręczenia, „Palestra” 1992, nr 11–12.
Szpunar A., Odpowiedzialność kilku poręczycieli, „Rejent” 1993, nr 12.
Szpunar A., Odpowiedzialność właściciela nieruchomości niebędącego osobistym dłużnikiem 

hipotecznym, „Rejent” 1999, nr 11. 
Raczyński A., Sytuacja poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, CH Beck, 

Warszawa 2010.
Radwański Z., Recenzja pracy M. Bączyka pt. „Odpowiedzialność cywilna poręczyciela”, „Państwo 

i Prawo” 1983, nr 12.
Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2012.
Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2013.
Till E., O podmiocie praw i prawach bez podmiotu, „Prawnik” 1872, z. 21–33.
Warkałło W., Glosa do uchwały z dnia 7 kwietnia 1975 r. III CZP 6/75, „Nowe Prawo” 1977, nr 2.
Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza, PWN, Warszawa 1972.

Issues associated with locus standi of perpetrator of the damage and civil 
liability insurer

The article presents the legal difficulties associated with civil liability insurances. Legal ralations (which 
result from insurance contract) haven’t been yet properly explained by commentators and judicature. 
This matter seems to be far more understandable by making a distinction into debt and liability that 
reduces this issue to 2 theories. Author presents advantages and disadvantages that come along with 
mentioned theories. Author also presents mentioned distinction basing on similar law institutions and 
as result of that Author presents conclusions that comply with civil law systemwide approach. This 
matter is in particular important because it allows better understanding of insurers accessory liability.

Key words: liability, debt, insurer, perpetrator of the damage, civil liability insurance.
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