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Kompensacja następstw wypadków związanych 
z ruchem samochodów autonomicznych 
w Stanach Zjednoczonych

Celem artykułu jest omówienie problemu dostosowania obecnie obowiązujących w Stanach Zjednoczonych 
regulacji prawnych dotyczących kompensacji następstw wypadków związanych z ruchem samocho-
dów autonomicznych do masowej sprzedaży pojazdów tego rodzaju. W pierwszej części opracowania 
analizie poddano kwestię odpowiedzialności za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w tym 
odpowiedzialności kierowców oraz producentów pojazdów. Przedstawiono także kwestię odpowiedzial-
ności za szkody spowodowane działaniem komputerów. W drugiej części artykułu przeanalizowano 
istotę obowiązkowych ubezpieczeń. Zwrócono uwagę na problem niedostosowania ich do pojazdów 
autonomicznych. Wskazano także możliwe kierunki rozwoju ustawodawstwa, w tym propozycję stwo-
rzenia funduszu odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach z udziałem pojazdów samojezdnych.

Słowa kluczowe: samochody autonomiczne, nowe technologie, ubezpieczenia, odpowiedzialność, 
Fundusz Ubezpieczeń.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest analiza problematyki dostosowania obowiązujących w Stanach Zjednoczonych 
regulacji prawnych dotyczących kompensacji następstw wypadków z udziałem pojazdów auto-
nomicznych do masowej sprzedaży samochodów tego typu. W publikacji zastosowano metodę 
dogmatyczną, opisową oraz funkcjonalną. 

Co roku w Stanach Zjednoczonych w wypadkach drogowych ginie około 30 tysięcy ludzi, 
a 2,5 miliona jest rannych.1 Przyczyną ponad 90% tych wypadków był błąd człowieka. Szansą 

1. Główny Urząd Statystyczny, Wypadki drogowe, https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-
-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/transport-i-lacznosc/ [dostęp: 27.03.2019]. 

– 46 –

Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2019

Compensation of the consequences of accidents caused by movement 
of autonomous cars in the United States

The aim of the article is to discuss the problem of adapting current legal regulations in the United States 
concerning compensation of the consequences of accidents caused by movement of autonomous 
cars for the mass sale of this type vehicles. The first part of the article presents the issue of responsi-
bility for causing a traffic accident, including the liability of drivers and vehicle manufacturers. In this 
part issues of liability for damages caused by the computers were also presented. The second part 
of the article analyzes the core of compulsory insurance. Attention was paid to the problem of adapta-
tion car insurance regulations to autonomous vehicles. This part also indicates the possible directions 
of legislation development, including proposal to create a compensation fund for victims of accidents 
involving self-driving vehicles.
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