
ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA BLISKICH
osób ciężko poszkodowanych w wypadkach

Mamy dobrą  wiadomość dla  tysięcy  osób,  które  latami  opiekują  się  bliskimi  po
wypadkach, znajdującymi się w ciężkim stanie, bez szans na poprawę -  będą one miały
ułatwioną drogę do uzyskania dla siebie  zadośćuczynienia!

Bliscy  ofiar  wypadków,  zawinionych  przez  osoby  trzecie   mieli  dotychczas,  na
podstawie Art.446 par.4 Kodeksu Cywilnego , możliwość uzyskania zadośćuczynienia za
doznana krzywdę tylko w sytuacji, gdy ich bliski zginął w wyniku tego wypadku.

To się teraz zmieniło.
Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 27.03.2018 roku uznał, że zadośćuczynienie za

krzywdę przysługuje także osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek
czynu  niedozwolonego  doznał  ciężkiego  i  trwałego  uszczerbku  na  zdrowiu.

Dotyczy to sytuacji, gdy osoba poszkodowana doznała bardzo poważnych obrażeń
ciała i znajduje się w stanie, w którym niemożliwe jest utrzymywanie z nią normalnych
relacji i więzi rodzinnych.

To stanowi naruszenie dobra osobistego osób bliskich i z tego powodu należy się im
zadośćuczynienie pieniężne , będące rekompensatą za zerwane więzi rodzinne.

Powyższe oznacza, że osoby najbliższe  poszkodowanego w wypadku lub w innym
zdarzeniu  spowodowanym czynem niedozwolonym   (  wypadki  komunikacyjne,  wypadki
przy pracy, wypadki w rolnictwie, błędy medyczne itp. )  , który doznał ciężkiego i trwałego
uszczerbku na zdrowiu też mogą starać się o pieniądze z ubezpieczenia OC sprawcy lub
jego  majątku,  zupełnie  niezależnie  od  roszczeń  samego  poszkodowanego.
          Na takim orzeczeniu zyskają tysiące osób,  które latami  opiekują się  bliskimi  po
wypadkach, znajdującymi się w  ciężkim stanie, bez szans na poprawę.

Uchwała Sądu Najwyższego nie precyzuje,  jakich kwot można dochodzić.  Są to
sprawy indywidualne, które zależą od okoliczności. Za każdym razem sąd będzie musiał je
zbadać.

To bardzo ważna uchwała Sądu Najwyższego, która tysiącom rodzin otwiera furtkę
do domagania się pieniędzy za bezpowrotnie zniszczone przez sprawcę wypadku życie.

Nie istnieje katalog osób uprawnionych do tego rodzaju świadczenia – w Uchwale
SN użyte jest sformułowanie, osobom najbliższym poszkodowanego”.  To kogo zaliczyć
będzie można do tej  grupy osób zależy od stopnia faktycznej  bliskości,  więzi  i  emocji
łączących  te  osoby z  poszkodowanym.  Każda  sprawa wymaga odrębnej  oceny stanu
faktycznego.

Dla poszkodowanych i ich rodzin jest to potencjalna możliwość   uzyskania
nowych, sporych, dodatkowych pieniędzy, które mogą zostać wykorzystane m.in.
 na leczenie , rehabilitację, pomocy terapeutycznej,   koszty opieki, utrzymania czy
też inne wydatki .
Warto  zatem  o  nie  wystąpić.  Czas  przedawnienia  roszczeń  wynosi  20  lat  od  dnia
zdarzenia.

Oferujemy Państwu naszą pomoc w ocenie sprawy i uzyskaniu świadczeń z tego
tytułu.

Mamy już także i w tym zakresie  sukcesy!
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