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Wprowadzenie

Szkoda  czysto  majątkowa  często  jest  nazywana  ‘szkodą  czysto  ekonomiczną’  (pure 

economic loss), lecz występowanie słowa ‘ekonomiczny’ w samym terminie nie sprawiło, iż 

analiza ekonomiczna problematyki z nim związanej nastąpiła wraz z powstaniem pojęcia lub 

z narodzinami ekonomicznej analizy prawa.1  Pojęcie ma swój rodowód  stricte w doktrynie 

prawniczej, zaś słowo ‘ekonomiczna’ odnosi się do natury uszczerbku, który obserwowany 

jest  jedynie  w  postaci  umniejszenia  majątku  poszkodowanego,  nie  będąc  jednocześnie 

uszczerbkiem fizycznym ani  Dopiero ogromny wkład ekonomicznej analizy prawa w jego 

rozumienie spowodował, że metoda analizy ekonomicznej jest  kojarzona ze szkodą czysto 

majątkową.2  Szczegółowe  rozróżnienie  na  poszczególne  typy  przypadków  szkody  czysto 

majątkowej znajduje się w rozdziale 5 niniejszej pracy.

Pierwszej  analizy  ekonomicznej  w  zakresie  problemu  dokonał  Bishop,  który 

zasygnalizował  w  swym  artykule  szereg  kwestii  dotyczących  szkody  czysto  majątkowej, 

które  uprzednio  pozostawały  niezauważone.3  Nawet  dzisiaj  jego  rozważania  stanowią 

aktualne tło dla rozwoju poglądów o analizie ekonomicznej zagadnienia.4  Warto zaznaczyć, 

że apriorycznie oderwał on analizę ekonomiczną od rozważań na temat sprawiedliwości, czy 

1 Heico  Kerkmeester,  “Methodology:  General,”  in  Encyclopedia  of  Law  and  Economics,  1999, 
http://encyclo.findlaw.com/.

2 Guiseppe Dari Mattiacci, “The Economics of Comparative Law and the Internalisation of Multiple  
Externalities,” in  Pure Economic Loss,  ed. Willem H. van Boom, Helmut Koziol, and Christian A. 
Witting (Wien: Springer, 2004), 167.

3 Ibid.
4 Dla  przykładu:  Robert  J.  Rhee,  “A Production  Theory  of  Pure  Economic  Loss,”  Northwestern  

University  Law Review 104 (2010),  http://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_pubs/683/;  Anita 
Bernstein, “Keep It Simple: An Explanation of the Rule of No Recovery for Pure Economic Loss,”  
Arizona Law Review 48 (2006): 773-812.
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też  słuszności  proponowanych  rozwiązań.5  Wyłączenie  pojęcia  sprawiedliwości  w 

ekonomicznej analizie prawa deliktowego nie jest jednakże rzeczą niespotykaną.6  O ile taki 

zabieg  budzi  zastrzeżenia  gdy  jest  stosowany  wobec  całości  prawa  deliktowego,  to  w 

zastosowaniu  do  szkody  czysto  majątkowej  można  go  przyjąć  wobec  większości  jej 

przypadków.

Główne  zagadnienia  poruszane  przez  analizę  ekonomiczną  problemu  to:  1)  stosunek 

między szkodą prywatną  a kosztem społecznym, 2) efektywna polityka prawa w zakresie 

szkody  czysto  majątkowej,  3)  możliwość  pozostawienia  umowom  ubezpieczenia  roli 

czynnika  naprawczego,  4)  kwestia  umiejscowienia  wartości  nie  dających  się  wyrazić 

liczbowo w modelu ekonomicznym.

Interes  czysto  majątkowy,  z  ekonomicznego  punktu  widzenia,  nie  różni  się  od  praw 

bezwzględnych; każde z nich daje się sprowadzić do kategorii dostępu do danego zasobu. 

Coase wskazuje, że nauka ekonomii błędnie pojmuje zasób, jako dobro materialne, a powinna 

posługiwać się pojęciem prawa do korzystania z danego dobra materialnego. Innymi słowy, 

wartość zasobu nie zależy jedynie od jego użyteczności fizycznej, ale od prawnej możliwości 

korzystania z tej użyteczności.7

1 Koszt społeczny a szkoda prywatna

Różnicowanie między kosztem społecznym a szkodą prywatną daje ramy konceptualne dla 

analizy ekonomicznej problematyki szkody czysto majątkowej. Założeniem idei podziału na 

szkodę prywatną i koszt społeczny jest przyjęcie, że istnieje klasa przypadków, w których 

poszkodowany doznaje umniejszenia majątku, ale nie umniejsza to zasobów społeczeństwa 

traktowanego jako całość lub też umniejsza zasoby społeczeństwa, ale w mniejszym zakresie 

niż zasoby poszkodowanego.8  W tym drugim przypadku szkoda czysto majątkowa zawiera 

się  wyłącznie  w  różnicy  między  szkodą  prywatną  a  kosztem  społecznym.  Pierwszym 

wnioskiem,  jaki  nasunął  się  po  odkryciu  tego  podziału,  było  wyłączenie  możliwości 

5 Por. William Bishop, “Economic Loss: A Reply to Professor Rizzo,” Oxford Journal of Legal Studies 
2 (1982): 207.

6 Por. Richard A Posner, “Theory of Negligence, A,” Journal of Legal Studies 1 (1972): 31.
7 Ronald H. Coase, “The Problem of Social Cost,” Journal of Law and Economics 3 (1960): 1-44.
8 Jest to typowy przykład zastosowania kryterium efektywności Kaldora-Hicksa. Por. Robert Cooter  

and Thomas Ulen, Ekonomiczna analiza prawa (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009), 53.
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roszczenia o naprawę szkody czysto majątkowej, z powodu braku kosztu społecznego z nią 

związanego;  taka  sugestia  wydawała  się  więc  prowadzić  do  największej  efektywności 

ekonomicznej prawa w tym zakresie.9

Przykładem  powyższego  rozumowania  może  być  przypadek  szkody  rykoszetowej,  w 

którym przedsiębiorstwo traci korzyści wskutek szkody na urządzeniu będącym własnością 

osoby trzeciej. Z punktu widzenia szkody społecznej nie wystąpił żaden uszczerbek, a jedynie 

„transfer” przychodów przedsiębiorstwa ponoszącego szkodę czysto  majątkową do innych 

przedsiębiorstw  konkurencyjnych.  Przy  założeniu,  że  przedmiotem  ochrony  prawa 

deliktowego  powinny  być  tylko  takie  szkody,  które  stanowią  uszczerbek  na  dobrach 

społeczeństwa traktowanego jako całość, to szkody czysto majątkowe nie powinny podlegać 

naprawieniu.  Takie  założenie,  po  blisko  trzydziestu  latach  ewolucji  tego kierunku badań, 

należy uznać za zbyt uproszczone i nieprzystające do potrzeb obecnej polityki prawa w tym 

zakresie.

a) Nieefektywne unikanie szkody

Bishop  podnosi  także  bardzo  istotną  kwestię  efektywności  zapobiegania  szkodzie.  Za 

przykład bierze on sprawę  Spartan Steel v. Martin, w której Martin z powodu niedbalstwa 

przerwał  linię  energetyczną  doprowadzającą  energię  elektryczną  do  huty  (Spartan  Steel). 

Wydarzenie to wstrzymało produkcję na pewien okres. Utracone korzyści są internalizowane 

przez konkurencję Spartan Steel. Rozważania teoretyczne w tym przypadku odnoszą się do 

założenia,  że  Spartan  Steel  może  zapobiec  powstaniu  szkody  poprzez  zainstalowanie 

zapasowego generatora prądu. Martin może zapobiec powstaniu szkody w sposób, który jest 

znacznie  mniej  kosztowny  niż  ten  stosowany  przez  hutę.  Bishop  wnioskuje,  że  bardziej 

efektywne jest przesunięcie ciężaru odpowiedzialności na Martin.1 0

Bishop proponuje jednakże rozwinąć ten przykład, o następujący eksperyment myślowy. 

Przyjmując  założenie,  że  Spartan  Steel  może  przy  zerowym  koszcie  negocjować  z 

konkurencją (Athenian Steel).  Założenie to jest  podobne to  tego, które stosował  Coase w 

formułowaniu  słynnego  teorematu  Coase’a.11  Przy  takim założeniu,  Bishop  wykazuje,  że 

jeżeli potencjalne straty są większe niż koszt ich zapobieżenia, to Athenian Steel ma pobudkę, 

9 George P Fletcher, “Fairness and Utility in Tort Theory,” Harvard Law Review 85 (1972 1971): 538.
10 William Bishop, “Economic Loss in Tort,” Oxford Journal of Legal Studies 2 (1982): 8.
11 Coase, “The Problem of Social.”
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aby zapłacić Spartan Steel kwotę zawierającą się w przedziale między kosztem zapobieżenia 

szkodzie przez Spartan Steel, a wartością utraconych przez hutę korzyści.1 2  W rzeczywistości 

jednak,  koszty  takich  negocjacji  (koszty  transakcyjne1 3)  są  zbyt  wysokie  aby  umożliwić 

rozwiązanie tego problemu w drodze umów.1 4

To  rozumowanie  zostało  szybko  skrytykowane  przez  Rizzo,  który  używa  dwóch 

argumentów. Silniejszy argument opiera się na twierdzeniu, że kryterium kosztu społecznego 

nie może rządzić perspektywą normatywną. Słabszy argument zakłada, że efektywność jest 

istotnym kryterium normatywnym i twierdzi, że mimo tego nie jest możliwe stosowanie tego 

kryterium poza uproszczonymi modelami ekonomicznymi.1 5

Pierwszy argument Rizzo jest błędnie uzasadniony, porównuje on bowiem nieprzystające 

klasy przypadków. Rizzo uzasadnia, że mimo braku kosztów społecznych pewne przypadki 

szkody czysto majątkowej muszą podlegać naprawieniu; wśród przypadków wymienionych 

przez  niego,  znajdują  się  jedynie  przypadki  szkody  wyrządzonej  w  zamiarze.1 6  Bishop 

natomiast  w  swym  rozumowaniu  analizuje  jedynie  przypadki  szkody  czysto  majątkowej 

wyrządzonej nieumyślnie. Argument Rizzo ma jednakże istotne znaczenie dla niektórych klas 

szkody  czysto  majątkowej,  w  szczególności  do  przypadków  podobnych  do  omawianego 

orzeczenia White v. Jones.

Różnica  między  opiniami  Bishopa  i  Rizzo  związana  jest  z  odrębnymi  założeniami 

metodologicznymi. Bishop analizuje problem naprawienia szkody czysto majątkowej stosując 

rozumowanie  podobne  do  tego,  które  stosował  Coase1 7 ,  czyli  przyjmuje  on,  że  koszty 

transakcyjne są zerowe lub tak niskie, iż można je pominąć. Pomimo tego, że takie założenie 

jest  niemożliwe, to należy je uznać za metodologicznie poprawne. Przyjmując niemożliwe 

założenie zerowych kosztów transakcyjnych, możemy teoretyzować nad tym, jaki powinien 

być kształt norm prawnych, aby jak najpełniej odzwierciedlały one rozwiązania, do których 

12 Bishop, “Economic Loss,” 9.
13 Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  

Externalities,” 168.
14 Ibid.
15 Mario J Rizzo, “Economic Loss Problem: A Comment  on Bishop,  The,”  Oxford Journal of  Legal  

Studies 2 (1982): 199.
16 Ibid., 200.
17 Por. Coase, “The Problem of Social,” 15.
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uczestnicy rynku doszliby samodzielnie, gdyby pozwalały na to koszty transakcyjne. Wydaje 

się,  że  z  takim  modelem  można  wiązać  uzasadnione  nadzieje  tworzenia  efektywnych 

ekonomicznie norm prawnych.

Powyższe rozumowanie jest pośrednim zastosowaniem teorematu Coase’a, który rozważał 

możliwość  najlepszego  (najbardziej  efektywnego)  ustawienia  instytucjonalnego  regulacji 

częstotliwości  nadawczych  stacji  radiowych.  Doszedł  on  do  wniosku,  że  najważniejszym 

krokiem jest precyzyjne zdefiniowanie prawa do danej częstotliwości (Coase posługiwał się 

pojęciem prawa własności częstotliwości radiowej). Uważał też, że jeśli istniałaby możliwość 

taniej negocjacji między stacjami radiowymi, to nie ma znaczenia kto jako pierwszy otrzyma 

prawo  do  danej  częstotliwości,  bowiem  przy  niskich  kosztach  negocjacji  samorzutnie 

doszłoby do najbardziej efektywnej ich alokacji.

b) Wypadki w trakcie okresów szczytowej produkcji

W niektórych przypadkach szkoda prywatna  może  stanowić  koszt  społeczny.  W opinii 

Bishopa takim przypadkiem są okresy szczytowej produkcji, w których przedsiębiorstwa są 

optymalnej wielkości i osiągnęły maksymalną produktywność. Wypadek powodujący szkodę 

czysto  majątkową  w takim okresie  będzie  zawsze  równoznaczny  z  kosztem  społecznym, 

natomiast szkoda czysto majątkowa, w opinii Bishopa, poza okresami szczytowej produkcji 

nie wiąże się z kosztem społecznym. Przyznanie roszczenia w okresach, gdy produkcja nie 

jest  szczytowa,  funkcjonuje  podobnie  jak  subsydium  państwowe  i  nie jest  prawidłową 

pobudką dla inwestorów.1 8

Wpływ wystąpienia  szkody  czysto  majątkowej  w  trakcie  okresu  szczytowej  produkcji 

można ilustrować przykładem hotelu znajdującego się w miejscowości, w której wszystkie 

hotele są w pełni zarezerwowane. Jeśli wskutek wypadku jeden z hoteli nie może przyjmować 

gości przez pewien okres, to wskutek spadku podaży goście ponoszą koszt znalezienia hotelu 

w innym mieście.

18 Bishop, “Economic Loss,” 16.
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c) Krytyka podziału

Znaczenie podziału na koszt społeczny i szkodę prywatną było krytykowane. Jednym z 

głównych powodów krytyki jest spostrzeżenie, że rozbieżność między kosztem społecznym a 

szkodą prywatną nie jest wystarczającym powodem, aby wyłączyć odpowiedzialność za tę 

część szkody, która jest wyłącznie prywatna.

W  przypadkach  błędnej  opinii  eksperta  (np.  opinii  wydanej  przez  rzeczoznawcę 

nieruchomości powodującą szkodę czysto majątkową po stronie osoby, która dowiaduje się o 

tej  opinii  nie  posiadając  umowy  z  rzeczoznawcą)  wydaje  się  oczywiste,  że  brak  kosztu 

społecznego jest zbyt słabym argumentem dla ograniczenia odpowiedzialności.1 9  Jeśli strona 

umowy była chroniona przed ewentualnymi wadami opinii  rzeczoznawcy, a osoba trzecia 

korzysta z tej opinii, to nie zwiększa się zakres odpowiedzialności po stronie rzeczoznawcy 

gdy przyznana jest  ochrona także osobie trzeciej.  Krytyka Rizzo sztywnego trzymania się 

podziału na szkodę prywatną i koszt społeczny i jego alternatywna propozycja jest bardziej 

elastyczna.2 0  Także  w  opinii  późniejszej  doktryny  podejście  Rizzo  zostało  ocenione  jako 

bardziej realistyczne.2 1  Dyskusja między Bishopem i Rizzo dała punkt wyjścia dla analizy 

ekonomicznej szkody czysto majątkowej. Początkowe unitarne podejście prezentowane przez 

Bishopa  przekształciło  się,  wskutek  późniejszej  krytyki,  w  szereg  odrębnych  analiz 

poszczególnych klas przypadków szkody czysto majątkowej.

Teoretyczny brak kosztu społecznego w przypadkach szkody czysto majątkowej nie jest 

tak oczywisty przy bardziej szczegółowej analizie. O ile w ogólnych ramach teoretycznych, 

może wydawać się, że przyznanie roszczenia o naprawienie szkody wyłącznie prywatnej, nie 

przyczynia się do zwiększenia efektywności prawa, to po bliższej analizie niektórych klas 

przypadków staje się jasne, że kryterium efektywności nie jest właściwym dla każdego ich 

rodzaju. Dobrym przykładem jest klasa spraw związana z niedbalstwem notariusza, wskutek 

którego  następuje  nieważność testamentu (np.  White  v.  Jones).  Szkoda czysto  majątkowa 

ponoszona przez spadkobiercę, który w wyniku nieważności pozbawiony jest dziedziczenia, 

jest zdecydowanie szkodą prywatną. Nie można jednak stwierdzić, że z tego powodu należy 

wyłączyć roszczenie o naprawienie szkody. Istnieje szereg argumentów, poza efektywnością, 
19 Guiseppe  Dari  Mattiacci  and  Hans-Bernd  Schaefer,  “The  Core  of  Pure  Economic  Loss,” 

International Review of Law and Economics 27, no. 1 (March 2007): 11.
20 Mario  J  Rizzo,  “Theory of  Economic  Loss  in  the  Law of  Torts,  A,”  Journal  of  Legal  Studies 11 

(1982): 297.
21 Rhee, “A Production Theory,” 17.
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które  przemawiają  za  przyznaniem roszczenia  o  naprawienie  tego rodzaju  szkody  czysto 

majątkowej.  Szacunek dla  ostatniej  woli  jest  jedną  z  wartości  głęboko zakorzenionych w 

europejskiej  kulturze  prawnej2 2 ,  zaś  dążenie  do  powiększania  wpływu  testatora  na  losy 

majątku po śmierci  uwidaczniało się wielokrotnie  w ewolucji  norm prawa spadkowego;2 3 

trudno wyobrazić sobie, aby kryteria efektywności mogły przeważyć tego rodzaju utrwalone 

wartości.  Potrzeba  poszanowania  woli  spadkodawcy  jest  genetycznie  związana  z  prawem 

własności  i  nienaruszalnością  tego  prawa  przez  upływ  czasu.  Wykształcenie  się  prawa 

dziedziczenia  nie  było  nieefektywnym  „wypadkiem”  w  ewolucji  prawa,  ale  wyrazem 

naturalnego pragnienia pozostawienia po sobie czegoś po śmierci.

 Podobną opinię wyraził  Rizzo uważając, że w niektórych przypadkach odszkodowanie 

powinno być równe szkodzie prywatnej bez odwoływania się do kwestii kosztu społecznego. 

Argumentuje on, że w panujących stosunkach społecznych przyznanie roszczenia w sprawach 

podobnych do White v. Jones, jest pożądane bowiem daje odpowiednią pobudkę osobie, od 

której  zachowania  zależy  powstanie  szkody.2 4  Argument  ten jest  przekonujący,  lecz  nie 

kompletny.  Bishop  w  swoim wywodzie  analizował  przypadki,  w  których  1)  szkoda 

występowała  w  zakresie  prowadzonej  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne  działalności 

gospodarczej,  2)  ingerencja  w  działalność  powodowana  była  wypadkiem.  Te  ramy 

argumentacyjne nie mogą zostać przeniesione na dowolne obszary życia społecznego. Należy 

więc  uznać,  że  szkoda czysto  majątkowa nie jest  zagadnieniem,  które  można analizować 

stosując  tylko jeden  rodzaj  argumentacji.  Dyskusja  między  Bishopem  i  Rizzo  była 

początkiem rozdrobnienia analizy ekonomicznej szkody czysto majątkowej.

2 Teoria produkcyjna szkody czysto majątkowej

Teoria  produkcyjna szkody czysto majątkowej,  której autorem jest  Rhee, podchodzi  do 

problemu  szkody  czysto  majątkowej  z  punktu  widzenia  ekonomicznej  analizy  prawa. 

Najprostszymi  słowy można  stwierdzić,  że  teoria  produkcyjna  szkody  czysto  majątkowej 

uzasadnia,  iż  prawo  powinno  chronić  (a  także  chroni)  czynniki  produkcji,  natomiast  nie 

22 William Alexander Hunter and John Ashton Cross,  A systematic and historical exposition of Roman  
law in the order of a code (Sweet & Maxwell, 1803), 740.

23 Por. Franciszek Longchamps de Bérier,  O elastyczność prawa spadkowego. Fideikomis uniwersalny  
w klasycznym prawie rzymskim (Warszawa:  Liber,  2006),  113;  Franciszek Longchamps de  Bérier,  
Nadużycie  prawa w świetle  rzymskiego prawa prywatnego (Wrocław:  Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2007), 143.

24 Rizzo, “Economic Loss Problem,” 200.
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powinno  chronić  czynników  rezultatu.2 5  Jest  to teoria  opracowana  na  gruncie  systemów 

common law i ma charakter pozytywny, czyli wyjaśniający powody dla których stosuje się w 

systemach common law zasadę wyłączającą oraz uzasadnia istnienie pewnych wyjątków.

Zasada  common  law dopuszczająca  naprawienie  wyłącznie  takiej  szkody  majątkowej, 

która  jest  konsekwencją  szkody  fizycznej,  jest  widziana  jako  dobre  przybliżenie 

teoretycznych  celów  prawa  deliktowego.  Natura  i  złożoność  organizacji  gospodarczej 

utrudnia  wyznaczenie  jasnych  granic  pojęcia  uszczerbku  na  rzeczy  lub  osobie.  Teoria 

produkcyjna,  zamiast  wyznaczać  granicę  odpowiedzialności  pomiędzy  prawami 

bezwzględnymi i prawami względnymi, rozróżnia szkodę na czynnikach produkcji i szkodę 

na czynnikach rezultatu. Własność jest w tym podziale podkategorią czynników produkcji.2 6

Teoria  produkcyjna  nie  jest  zamknięta  na  różnorodność  przypadków  szkody  czysto 

majątkowej, jednakże nie zajmuje się wszystkimi jej typami; dotyczy ona jednie przypadków 

szkody rykoszetowej i szkody przeniesionej. Teoria ta nie daje jednak odpowiedzi na pytania 

zawiązane z innymi typami szkody czysto majątkowej. Pomimo, że teoria produkcyjna jest 

dobrze uzasadniona i tłumaczy wiele zjawisk, to właśnie jej szczegółowy charakter powoduje, 

że  nadal  brak  jest  teorii,  która  jednolicie  opisuje  zjawisko szkody czysto ekonomicznej  i 

proponuje określoną regulację.2 7

i. Czynniki produkcji i czynniki rezultatu

U  podstaw  teorii  produkcyjnej  szkody  czysto  majątkowej  leży  założenie,  że  prawo 

deliktowe  chroni  (w  sensie  pozytywnym  i  normatywnym)  czynniki  produkcji,  zaś  nie 

przyznaje ochrony czynnikom rezultatu. To podejście jest wyraźnie ekonomiczne i plasuje 

teorię w nurcie ekonomicznej analizy prawa.

Wyjątek od zasady wyłączającej,  który stanowi możliwość podnoszenia roszczeń przez 

rybaków zdaje się kluczowy dla teorii. Rhee utrzymuje, że wyjątek ten jest zbyt niezwykły 

aby mógł pozostawać bez znaczenia. Wyjątek ten można odnaleźć po obu stronach Atlantyku, 

w prawie Stanów Zjednoczonych jak i w prawie brytyjskim; w opinii Rizzo, rozwiązania te 

25 Rhee, “A Production Theory,” 1.
26 Ibid., 4.
27 Ibid., 6.
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wykształciły się niezależnie; systemy prawne nie wpływały na siebie wzajemnie. Zdaniem 

Rhee, wyjątek ten nigdy nie był wystarczająco wyjaśniony przez orzecznictwo i naukę prawa, 

jednakże jest on bardzo informatywny w zakresie problematyki szkody czysto majątkowej.2 8

Rhee zauważa, że rybacy mogą żądać naprawienia szkody powstałej wskutek uszczerbku 

na  łodzi  należącej  do  osoby  trzeciej  lub  szkody  na  dobrach  niebędących  przedmiotem 

własności prywatnej. Biorąc pod uwagę, że inne typy przedsiębiorców również używają łodzi 

oraz morza w celu osiągania korzyści ekonomicznych, to powstaje pytanie: Dlaczego jedynie 

rybacy mogą żądać naprawienia szkody czysto majątkowej?2 9

Rhee  odnosi  się  do  dwóch  typów wyjaśnień  w tej  materii.  Pierwsza  grupa  wyjaśnień 

odnosi  się  do  pragmatycznego  sprzeciwu,  czyli  do  wcześniej  omawianego  argumentu 

nadmiernej  litygacji.  Druga  grupa  wyjaśnień  opiera  się  na  ekonomicznej  analizie  szkody 

czysto majątkowej – głównie do wpływowych teorii Bishopa3 0  i Rizzo3 1 .

Rhee porównuje ewolucję norm dotyczących szkody czysto majątkowej z ewolucją zakazu 

podnoszenia roszczeń o szkodę moralną (emotional distress). Z biegiem czasu sądy doszły do 

wniosku, że przyznanie roszczeń za szkodę moralną niektórym poszkodowanym jest lepsze, 

niż  pozbawienie  roszczeń  wszystkich  kategorii  poszkodowanych.  W  procesie  selekcji 

poszkodowanych, którzy mają być uprawnieni do naprawienia szkody moralnej, common law 

nie  wykształciło  eleganckich  logicznie  rozwiązań;  brak  generalizacji,  czy  też  brak  jednej 

zasady prawnej stojącej za poszczególnymi normami, może budzić podejrzenia o arbitralność 

norm.3 2

Do  sprawy  Union  Oil  v.  Oppen Rhee  podchodzi  z  innego,  niż  proponowane  przez 

wcześniejszych  autorów,  punktu  widzenia.  Nie  podnosi  on  argumentu  wielkiej  ważności 

społecznej zasobów naturalnych, ani też nie uważa, że przedsiębiorstwo naftowe, zgodnie z 

zasadą słuszności, jako strona silniejsza, powinno wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za 

28 Ibid., 9.
29 Ibid., 8.
30 Por. Bishop, “Economic Loss,” 1.
31 Por. Rizzo, “Theory of Economic Loss,” 281.
32 Rhee, “A Production Theory,” 15.
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szkodę poniesioną przez rybaków. Pomimo tego, że rybacy oraz przedsiębiorstwo naftowe 

byli świadomi swojej wzajemnej działalności i potencjalnej szkody, jaka może wystąpić, to 

wysokie koszty transakcyjne powstrzymały zawarcie umowy o alokacji ryzyka.3 3

Bishop wyjaśnia sprawę  Union Oil v. Oppen posługując się argumentem, że zniszczenie 

zasobu naturalnego jest  oczywistym kosztem społecznym.3 4  Rhee natomiast, stwierdza, że 

prawo  deliktowe  nie  jest  przecież  jedynym  środkiem  jakiego  prawo  używa  do  ochrony 

zasobów  naturalnych.  Publiczny  charakter  zasobu  powinien  usytuować  władze  w  roli 

naturalnego powoda. Rybacy mogliby wówczas naprawić szkodę ze środków publicznych w 

drodze procesu politycznego.3 5  Propozycja naprawienia szkody rybaków przez inną osobę, 

nawet  jeśli  jest  to  skarb państwa,  nie  wydaje  się  optymalna;  krytyka  ta  musi  być  jednak 

wzięta pod uwagę, prowadzi ona bowiem do rozumowania, iż państwo nie musi uciekać się 

do dochodzenia roszczeń za zniszczenie zasobów naturalnych, na drodze prywatnoprawnej. 

Droga administracyjna z pewnością okaże się szybsza.

Zgodnie  z  opinią,  jaką  głosi  Rhee,  trudność  w  sformułowaniu  teorii  szkody  czysto 

majątkowej bierze się z analizy problemu ze strony dogmatyki prawa, zaś badania te powinny 

ujmować zasadę wyłączającą w szerszym kontekście.3 6  Według Rhee, właściwym kontekstem 

dla powyższej analizy jest organizacja działalności ludzkiej, a w szczególności wyróżnienie 

rodzajów ryzyka jakie grożą poszczególnym jej typom. Każdy rodzaj działalności ludzkiej 

jest narażony na ryzyko; ryzyko może być podzielone na dwie kategorie: 1) ryzyko wobec 

czynników produkcji  oraz  2)  ryzyko wobec  czynników rezultatu.  Pierwsza  kategoria  jest 

egzemplifikowana poprzez maszynerię, budynki i jakikolwiek inny rodzaj własności używany 

w  funkcji  produkcji.  Szkoda  na  większości  czynników  produkcji  nie  jest  przedmiotem 

kontrowersji.  Istota podziału na czynniki produkcji i czynniki rezultatu jest widoczna, gdy 

analizuje  się  przypadek  przedsiębiorcy  używającego  zasobów  niebędących  przedmiotem 

własności prywatnej w roli czynnika produkcji. Przykładami tego typu działalności mogą być 

rybactwo, kopalnie, pozyskiwanie energii etc.3 7

33 Ibid., 18.
34 Bishop, “Economic Loss,” 25.
35 Rhee, “A Production Theory,” 20.
36 Ibid., 21.
37 Ibid., 23.
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Interes ekonomiczny może być chroniony poprzez przyznanie prawa własności, jednakże 

nie  jest  to  jedyny  sposób.  Pewne  typy  zasobów,  zwane  dobrami  wspólnymi,  lepiej  jest 

użytkować nie przekształcając ich we własność prywatną. Te zasoby są często kluczowymi 

dobrami  w  działalności  gospodarczej.  Jeśli  rybakowi  zostanie  wyłączona  możliwość 

korzystania  z  otwartego  morza,  to  nie  będzie  mógł  on  prowadzić  swojej  działalności; 

natomiast  jeśli  przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przewozie rzeczy, zostanie 

wyłączone z korzystania z mostu na drodze, to nadal  będzie mogło dokonywać doręczeń, 

pomimo zwiększenia trudności. Rhee na podstawie tego przykładu wyjaśnia różnicę, między 

środkami produkcji a środkami rezultatu. Morze, jako czynnik produkcji jest niezbędne do 

osiągnięcia celu gospodarczego przez rybaka, natomiast most, jako czynnik rezultatu, nie jest 

niezbędny dla osiągnięcia celu gospodarczego przedsiębiorcy zajmującego się przewozem.3 8

W teorii  produkcyjnej,  definicja  czynnika  produkcji  musi  zostać  ograniczona  tak,  aby 

wyłączyć własność będącą przedmiotem najmu. Gdy dana rzecz jest przedmiotem najmu, to 

jest  ona  czynnikiem  produkcji  dla  wynajmującego,  a  dla  najemcy  jedynie  czynnikiem 

rezultatu.  Rhee  zwięźle  definiuje  czynnik  produkcji  jako  „kluczowy  zasób  ekonomiczny, 

będący  lub  niebędący  przedmiotem  własności,  który  spełnia  funkcję  produkcyjną  w 

przedsiębiorstwie, i co do którego przedsiębiorca ma pozakontraktowy interes, bezpośrednio 

wpływający na zysk lub stratę.”3 9

ii. Znaczenie ryzyka i problematyka ubezpieczeń

Kolejnym istotnym elementem teorii produkcyjnej szkody czysto majątkowej jest ryzyko. 

Rhee  cytuje  eksperyment  myślowy,  który  proponował  Knight.  Eksperyment  zakłada,  że 

istnieje stan doskonałej konkurencji. W konsekwencji doskonałej informacji na rynku, podaż i 

popyt zrównują się, a transakcje obywają się po jednakowej cenie. Nie ma niepewności a 

rynek  działa  w  sposób  automatyczny.  Ze  względu  na  doskonałą  konkurencję  zysk  jest 

niemożliwy;  a contrario, niepewność powoduje, że zysk jest możliwy. Zgodnie z poglądem 

Rhee,  zysk  to  margines  błędu  w  ocenie  ze  strony  konsumentów,  którego  skutkiem  jest 

płacenie  przez  nich  ceny  wyższej  niż  ta,  jaką  mogliby  zapłacić,  gdyby  posiadali  lepszą 

informację.4 0

38 Ibid.
39 Ibid., 25.
40 Ibid., 26.

11



Oczywiste jest, że niepewność nie jest gwarancją zysku dla któregokolwiek z uczestników 

rynku;  każdy  z  nich  stara  się  jak  najbardziej  łagodzić  ryzyko.  Jednym ze  sposobów  na 

zmniejszenie ryzyka są ubezpieczenia, ale nie każdy czynnik rezultatu daje się ubezpieczyć.4 1 

Najważniejszą  kategorią  ubezpieczeń,  w  rozważaniach  dotyczących  szkody  czysto 

majątkowej, są ubezpieczenia od utraty zysku. Możliwe przyczyny utraty zysku są bardzo 

liczne, ubezpieczyciele wiążą więc tego typu ubezpieczenia z ubezpieczeniem mienia; w ten 

sposób  następuje  węższe  określenie  ryzyka,  którego  ziszczenie  powoduje  wypłatę 

ubezpieczenia. Tego typu ubezpieczenia nie dotyczą wprost interesów czysto majątkowych.

Rhee  rozważa  problematykę  ubezpieczeń  na  przykładzie  sprawy  Robins  Dry  Dock  & 

Repair Co. v. Flint4 2 . Uznaje on, że interes rybaków mógł zostać ubezpieczony, lecz byłoby to 

ubezpieczenie krótkoterminowe. Cena takiego nietypowego ubezpieczenia prawdopodobnie 

przekraczałaby  wartość  ubezpieczenia  ze  względu  na  wysokie  koszty  administracyjne  po 

stronie  ubezpieczyciela.  Właściciel  łodzi  może  ją  natomiast  z  łatwością  ubezpieczyć, 

ponieważ  stanowi  ona  część  jego  majątku.  Ubezpieczenie  może  więc  mieć  charakter 

długoterminowy i obejmować całość mienia, co zdecydowanie obniża jego koszt.4 3

W sprawie 532 Madison Ave. Gourmet Foods, Inc. v. Finlandia Ctr. Inc., mimo że mienie 

powoda  było  ubezpieczone,  to  w  tym  przypadku  również  ilość  możliwych  zagrożeń 

mogących przerwać normalną działalność gospodarczą sprawia, że ubezpieczenie od szkody 

czysto majątkowej jest gospodarczo niemożliwe. Niemożliwość określenia rodzaju ryzyka w 

umowie ubezpieczenia jest  główną przyczyną, która zniechęca do przeniesienia ryzyka na 

ubezpieczyciela.4 4

iii. Obserwacje końcowe

Teza  o  tym,  że  prawo  powinno  chronić  jedynie  czynniki  produkcji,  zaś  nie  powinno 

chronić  czynników  rezultatu  jest  dobrze  uargumentowana  i  mimo  tego  nie  traci  na 

oryginalności.  Teoria  produkcyjna  szkody  czysto  majątkowej  przypomina  jednak  użycie 

konstrukcji  dogmatycznej  związku  przyczynowego  dla  ograniczenia  ilości  możliwych 

roszczeń.  Skoro czynniki  produkcji  są  niezbędne dla  realizacji  określonej  działalności,  to 

41 Por.  Jaap  Spier,  “Tort  Law  and  Liability  Insurance  -  Dreams  or  Nightmares,”  South  African 
Mercantile Law Journal 14 (2002): 464.

42 Robins Dry Dock & Repair Co. v. Flint, 275 US 303 (1927).
43 Rhee, “A Production Theory,” 29.
44 Ibid., 30.
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można powiedzieć, że wszelkie naruszenia czynników produkcji będą skutkowały znacznie 

ściślejszym związkiem przyczynowym między działaniem sprawcy a szkodą, niż naruszenia 

czynników rezultatu.

Podobieństwo to warto jest zasygnalizować, lecz nie przekreśla ono oryginalności i dużej 

wartości  teorii  produkcyjnej  dla  dyskusji  o  szkodzie  czysto  majątkowej.  W przypadkach 

szkody  rykoszetowej  teoria  produkcyjna  daje  przyczynek  do  lepszej  argumentacji  niż 

stosowane  dotychczas  rozwiązania,  takie  jak  katalog  interesów  chronionych,  teoria 

adekwatnego związku przyczynowego, czy zasada wyłączająca.

3 Szkoda czysto majątkowa jako internalizacja

pozytywnych efektów zewnętrznych

Zgodnie z poglądem Dari Mattiaci prawo deliktowe nie dostarcza optymalnych rozwiązań 

dla  internalizacji  pozytywnych  i  negatywnych  efektów  zewnętrznych,  bowiem  jest  ono 

systemem,  którego  ewolucja  związana  była  z  rozwiązywaniem  problemu  negatywnych 

efektów zewnętrznych.4 5  Dari  Mattiaci  uważa,  że  problem szkody czysto  majątkowej,  to 

pytanie o to, jak ukształtować mechanizm internalizacji pozytywnych i negatywnych efektów 

zewnętrznych,  które  występują  jednocześnie  (pozytywny  efekt  zewnętrzny  szkody  czysto 

majątkowej jest lustrzanym odbiciem negatywnego efektu zewnętrznego). Prawo deliktowe 

jest mechanizmem przystosowanym do decydowania o podmiocie i zakresie, w jakim mają 

być  internalizowane  negatywne  efekty  zewnętrzne;  nie jest  to jednak  system,  w  którego 

dogmatykę  wpisane  jest  istnienie  pozytywnych  efektów  zewnętrznych,  wynikających  z 

czynów niedozwolonych.4 6  Uważa on, że trudność w znalezieniu właściwej regulacji wynika 

z użycia systemu, który przeznaczony jest dla regulacji negatywnych efektów zewnętrznych, 

do wykonania  zadania,  które  wymaga regulacji  internalizacji  zarówno pozytywnych jak i 

negatywnych  efektów  zewnętrznych.4 7  Krytyce  poddaje  także  model  Bishopa,  który  z 

sukcesem uzasadnia istnienie zasady wyłączającej, ale nie wyjaśnia różnorodności regulacji 

występującej w ujęciu porównawczym.4 8

45 Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  
Externalities,” 172.

46 Ibid., 175.
47 Ibid., 184.
48 Ibid., 172.
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Największym wkładem Dari Mattiaci w rozwój myślenia o szkodzie czysto majątkowej nie 

jest  jednak  nowatorskie  ujęcie,  które  traktuje  całościowo  problematykę  relacji  między 

sprawcą, poszkodowanym i beneficjentem. Zaczątki tego sposobu myślenia o szkodzie czysto 

majątkowej widać już w pracy Bishopa.4 9  Na szczególną uwagę zasługuje jednak wnikliwa 

analiza  problemu  w  zależności  od  obowiązującej  zasady  odpowiedzialności,  czyli 

odpowiedzialności obiektywnej i subiektywnej.

Dari  Mattiaci  także  zakłada  istnienie  trzech  podmiotów.  Wyróżnia  on  trzy  możliwości 

zapobiegania  szkodzie:  1)  tylko sprawca  może  zapobiec  powstaniu  szkody  (model 

unilateralny);  2)  zarówno sprawca i  poszkodowany mogą przyczynić  się  do  zapobieżenia 

powstaniu szkody lub sprawca i osoba, która internalizuje pozytywny efekt zewnętrzny, mogą 

przyczynić  się  do  zapobieżenia  powstaniu  szkody  (model  bilateralny);  3)  wszystkie  trzy 

strony mogą przyczynić się do zapobieżenia powstaniu szkody (model trilateralny).5 0

Szkoda czysto majątkowa widziana jako korzyść osób trzecich nie jest w nauce ekonomii 

nową  ideą.  Echa  tego  rozumowania  widać  już  w  pracach  Schumpetera,  którego  idea 

kreatywnej  destrukcji  zakładała,  że  szkoda  majątkowa  jednej  osoby  może  być  zyskiem 

drugiej;  ponadto,  przewidywał  on,  że  taki  układ  gospodarczy  może  być  korzystny  dla 

społeczeństwa, traktowanego jako całość. Przedmiotem analiz Schumpetera nie była szkoda 

czysto  majątkowa,  jednakże  w  jego pracach  widać  tendencje,  które  są  analogiczne  do 

późniejszych prac nad jej ekonomiczną analizą.5 1

a) Wypadki w modelu unilateralnym

W modelu unilateralnym przyjmuje się zestaw następujących zmiennych:

x – koszt zapobieżenia szkodzie ponoszony przez sprawcę, przy założeniu x≥0 ;

p(x) – prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku,  0 px 1, p x0, p xx0 (indeksy 

dolne oznaczają pochodną);

h – rozmiar szkody;

g – zysk osoby internalizującej pozytywny efekt zewnętrzny, hg0 ;
49 Bishop, “Economic Loss.”
50 Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  

Externalities,” 176.
51 Pankaj Ghai and Anuj Gupta, Microeconomics Theory and Applications (Delhi: Sarup & Sons, 2002), 

165.
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d – wartość odszkodowania.5 2

Minimalizacja  kosztu  społecznego  szkody  wyrażona  jest  następującą  optymalizacją 

funkcji:

minx [ p xh−gx ] .

To minimum oznaczane jest później jako x ' . Optymalizacja ta jest wyrazem dążenia do 

osiągnięcia  równowagi  między  kosztem  społecznym  pomnożonym  przez 

prawdopodobieństwo jego powstania, a nakładem poniesionym w celu odwrócenia szkody. 

Należy  także  uwypuklić  zależność  odwrotnej  proporcjonalności  między  wysokością 

nakładów a prawdopodobieństwem powstania szkody.

W zależności  od  przyjętej  zasady  odpowiedzialności,  optymalny  poziom nakładów na 

zapobieżenie powstaniu szkody może być wyrażony jako:

minx [ p xdx ]

w przypadku odpowiedzialności obiektywnej lub

minx { x , x≥x '
p xdx , xx '

w  przypadku  odpowiedzialności  subiektywnej,  przy  założeniu,  że  x '  oznacza 

społecznie optymalny poziom nakładów w celu zapobieżenia powstaniu szkody.5 3

Dla przypadków odpowiedzialności subiektywnej, czyli opartej na zasadzie winy sprawcy, 

przy nakładach większych lub równych społecznemu optimum ( x ' ), optymalizacja funkcji 

nakładów sprawcy skierowanych na zapobieżenie szkodzie, jest równa x ' . Oczywiste jest, 

że sprawca nie ma motywacji, aby ponosić nakłady w większym wymiarze niż  x ' . Dla 

xx ' optymalizacja  funkcji  nakładów  jest  zależna  od  rozmiaru  odszkodowania.  Przy 

dx sprawca ma negatywną motywację, aby zapobiegać powstaniu szkody.

Dari Mattiaci na podstawie zaproponowanego modelu formułuje osąd, że w przypadkach, 

w  których  wyłączenie  sprawca  może  powziąć  kroki  w  celu  odwrócenia  szkody,  zasada 

wyłączająca  daje  społecznie  optymalne  rezultaty  w  przypadku  odpowiedzialności 

52 Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  
Externalities,” 177.

53 Ibid., 178.
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obiektywnej, zaś w przypadku odpowiedzialności subiektywnej zarówno zasada wyłączająca 

jak i dopuszczenie roszczeń o szkodę czysto majątkową prowadzi do społecznie optymalnych 

rezultatów.5 4

Dari  Mattiacci  zakłada,  że  przy  nakładach  równych  lub  większych  od x ' mamy  do 

czynienia z wyłączeniem odpowiedzialności, gdy odpowiedzialność oparta jest na zasadzie 

subiektywnej. Nie dla każdego przypadku szkody czysto majątkowej będzie to rozumowanie 

prawidłowe; dotyczy to w szczególności przypadków podobnych do White v. Jones. W tego 

typu sprawach koszt społeczny równy jest zero, więc społecznie optymalny poziom nakładów 

wyrażany jest:

minx [ pxh−gx ]; minx [ px0x ]; minx [0x ]=0

Do  paradoksalnego  rezultatu  prowadzi  uproszczone  zdefiniowanie  kosztu  społecznego 

jako  h−g .  To uproszczenie  zawęża  znaczenie  zjawiska  szkody  do  sfery  wyłącznie 

prywatnej: jeżeli jedna osoba doznaje uszczerbku, zaś druga osoba zwiększa swój majątek, to 

samo istnienie  takiego  transferu  jest  negatywne  ze  społecznego  punktu  widzenia.  Gdyby 

prawo  posługiwało  się  tak uproszczonym  modelem  jaki  proponuje  Dari  Mattiacci,  to 

dopuszczalność szkody czysto majątkowej, o ile nie jest ona kosztem społecznym, niechybnie 

doprowadziłoby do naruszenia zaufania do prawa.

b) Wypadki w modelu bilateralnym

Kolejny  model  zakłada  istnienie  dwóch  stron  mających  możność  wpływania  na 

prawdopodobieństwo powstania szkody; możliwe są tu dwa warianty, w pierwszym wpływ na 

prawdopodobieństwo  powstania  szkody  mają  sprawca  i  poszkodowany,  zaś  w  drugim  – 

sprawca i beneficjent.

i. Wariant A (sprawca i poszkodowany)

W modelu bilateralnym A przyjmuje się zestaw następujących zmiennych:

x – koszt zapobieżenia szkodzie ponoszony przez sprawcę, x≥0 ;

p(x) – prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku,  0 p x 1, p x0, p xx0 (indeksy 

dolne oznaczają pochodną);

54 Ibid.

16



h – rozmiar szkody;

g – zysk osoby internalizującej pozytywny efekt zewnętrzny, hg0 ;

d – wartość odszkodowania

y – zdolność poszkodowanego do złagodzenia ,

h(y) – szkoda poniesiona przez poszkodowanego, h y0 , h yy0 ,

g(y) – korzyść odniesiona przez beneficjenta,  h  yg  y 0. h yg y0,h yyg yy0 , 

dla dowolnego y.

W  modelu  bilateralnym,  w  którym  możliwość  zapobieżenia  szkodzie  mają  zarówno 

sprawca jak i poszkodowany społecznie optymalny stopień nakładów w celu zapobieżenia 

szkodzie wyrażany jest optymalizacją:

minx ,y [ p xh  y−g  yx y ] .

Optymalne  społecznie  poziomy  nakładów  w  celu  odwrócenia  szkody  dla  sprawcy  i 

poszkodowanego to odpowiednio x ' , y ' .

W przypadkach odpowiedzialności obiektywnej, optymalny poziom nakładów po stronie 

poszkodowanego wyrażany jest optymalizacją:

min y [ p x h  y−d y ] .

Pod  rządami  zasady  wyłączającej  poszkodowany  ma  więc  motywację,  aby 

maksymalizować  h y−g  y  ,  czyli motywację do minimalizacji korzyści beneficjenta, 

nie zaś własnej szkody.

W przypadkach odpowiedzialności subiektywnej, optymalny poziom nakładów po stronie 

poszkodowanego wyrażany jest optymalizacją:

min y [ p xh y  y ] .

Tu poszkodowany,  w  przypadku  gdy  sprawca  poniósł  x≥x ' ,  ma  motywację,  aby 

ponieść nakład y≥y ' ze względu na to, że ponosi on większą szkodę niż koszt społeczny.

ii. Wariant B (sprawca i beneficjent)

W modelu bilateralnym B przyjmuje się zestaw następujących zmiennych:

x – koszt zapobieżenia szkodzie ponoszony przez sprawcę, x≥0 ;
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p(x) – prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku,  0 px1, p x0, p xx0 (indeksy 

dolne oznaczają pochodną);

h – rozmiar szkody;

g(z) – zysk osoby internalizującej pozytywny efekt zewnętrzny, hg0 ;

d – wartość odszkodowania;

z – nakład beneficjenta (zwiększający korzyść), z≥0 ,

Społecznie optymalny poziom nakładów w tym wariancie wyrażany jest jako:

minx , z [ p xh−g  z xz ] .

W przypadkach odpowiedzialności zarówno subiektywnej, jak i obiektywnej, optymalny 

poziom nakładów po stronie poszkodowanego wyrażany jest optymalizacją:

max z[ px g  z − z ] .

c) Wypadki w modelu trilateralnym

W modelu trilateralnym przyjmuje się zestaw następujących zmiennych:

x – koszt zapobieżenia szkodzie ponoszony przez sprawcę, x≥0 ;

p(x) – prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku,  0 px1, p x0, p xx0 (indeksy 

dolne oznaczają pochodną);

y – zdolność poszkodowanego do złagodzenia rozmiaru szkody;

h(y) – rozmiar szkody;

z – zdolność beneficjenta do zwiększenia uzyskanej korzyści, przy założeniu z≥0 ;

g(y,z) –  zysk  osoby  internalizującej  pozytywny  efekt  zewnętrzny, 

h yg  y , z 0,h yg y0, h yyg yy0, g z0 ;

d – wartość odszkodowania;

h(y) – szkoda poniesiona przez poszkodowanego, h y0 , h yy0 ,

g(y) – korzyść odniesiona przez beneficjenta,  h  yg  y 0. h yg y0,h yyg yy0 , 

dla dowolnego y.
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Społecznie optymalny poziom nakładów ponoszonych przez każdą ze stron wyrażany jest:

minx ,y ,z [ p x h y −g  y , zx yz ] .5 5

W  tym  przypadku  Dari  Mattiacci  uważa,  że  dla  uzyskania  społecznie  optymalnego 

poziomu nakładów przez każdą ze stron, konieczne jest, aby sprawca odpowiedzialny był w 

wysokości h y−g  y , z  .5 6

Poszkodowany, w takiej sytuacji, ponosi pełną szkodę prywatną, wobec czego optymalny 

poziom nakładów wyrażany jest min y [ p xh y  y ] .

d) Podsumowanie

Tabela  1 obrazuje  w  jaki  sposób  dopuszczenie  roszczeń  o  szkodę  czysto  majątkową 

prowadzi  do  efektywnych  lub  nieefektywnych  rozwiązań  w  tym  zakresie,  stanowiąc 

jednocześnie podsumowanie wniosków wynikających z analizy przeprowadzonej powyżej.

Najważniejszym modelem w analizie  Dari  Mattiacci  jest  model  trilateralny,  bowiem w 

większości przypadków wszystkie strony mają możliwość powzięcia kroków w celu zmiany 

swej sytuacji. W modelu trilateralnym jednakże, brak jest rozwiązań, które dają wszystkim 

podmiotom efektywne pobudki. Jest to jedna z oczywistych wad analizy proponowanej przez 

Dari Mattiacci, uniemożliwia bowiem wyciąganie wniosków normatywnych wobec regulacji 

najważniejszych typów przypadków szkody czysto majątkowej.

55 Ibid., 183.
56 Ibid.
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Tabela 1: Tabela optymalnych pobudek w poszczególnych modelach5 7

Strona, która może zapo
biec szkodzie

Zasada odpowiedzial
ności

Czy pobudka jest opty
malna (przy założeniu 
dopuszczalności rosz
czeń o szkodę czysto 

majątkową)?

Czy pobudka jest opty
malna (przy założeniu 
zasady wyłączającej 
roszczenia o szkodę 
czysto majątkową)?

Sprawca

Odpowiedzialność  obiek-
tywna

NIE TAK

Odpowiedzialność  subiek-
tywna

TAK TAK

Sprawca i poszkodowany

Odpowiedzialność  obiek-
tywna

NIE (sprawca) TAK (sprawca)

NIE (poszkodowany) NIE (poszkodowany)

Odpowiedzialność  subiek-
tywna

TAK (sprawca) TAK (sprawca)

NIE (poszkodowany) NIE (poszkodowany)

Sprawca i beneficjent

Odpowiedzialność  obiek-
tywna

NIE (sprawca) TAK (sprawca)

TAK (beneficjent) TAK (beneficjent)

Odpowiedzialność  subiek-
tywna

TAK (sprawca) TAK (sprawca)

TAK (beneficjent) TAK (beneficjent)

Sprawca,  poszkodowany  i 
beneficjent

Odpowiedzialność  obiek-
tywna

NIE (sprawca) TAK (sprawca)

NIE (poszkodowany) NIE (poszkodowany)

TAK (beneficjent) TAK (beneficjent)

Odpowiedzialność  subiek-
tywna

TAK (sprawca) TAK (sprawca)

NIE (poszkodowany) NIE (poszkodowany)

TAK (beneficjent) TAK (beneficjent)

e) Krytyka

Sposób  analizy,  który  proponuje  Dari  Mattiacci  posiada  założenia,  które  należałoby 

zmodyfikować. W proponowanym kształcie nie są one w stanie oddać rzeczywistości, a tym 

samym, nie mogą tworzyć modelu mającego podeprzeć właściwą politykę prawa w zakresie 

szkody czysto majątkowej.

57 Ibid., 188.
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Pierwszym jest założenie, że poszkodowany może łagodzić skutki wypadku tylko poprzez 

gromadzenie zapasów. Jest to typowy argument stosowany w pracach z lat siedemdziesiątych 

i osiemdziesiątych, pozostających pod wpływem takich spraw jak Spartan Steel v. Martin. W 

obecnej  gospodarce  wiele  podmiotów  nie posiada  możliwości  gromadzenia  zapasów  ze 

względu  na  naturę  prowadzonej  przez  nich  działalności,  posiadają  jednak  możliwość 

łagodzenia skutków. Podobne założenie  przyjmowane jest  w stosunku do beneficjenta,  co 

również kłóci się z doświadczeniem ostatniego dziesięciolecia. Usługi są często świadczone 

w postaci udzielanej informacji, a koszt marginalny zwiększenia produkcji jest praktycznie 

zerowy.5 8

Kolejne założenie,  którego nie można uznać za nadające się do stosowania w polityce 

prawa to przyjęcie, że koszt społeczny równy jest szkodzie poszkodowanego, pomniejszonej 

o  zysk  beneficjenta.  Ekonomiczna  analiza  szkody  czysto  ekonomicznej  niejednokrotnie 

podkreślała,  że  koszt  społeczny nie może być rozumiany w tak jednowymiarowy sposób. 

Nawet w pierwszych pracach wskazywano już na istotne wyjątki  od takiego postrzegania 

kosztu społecznego.5 9

Wątpliwości budzi także przypisanie jednakowej wagi nakładom ponoszonym przez każdy 

z podmiotów. Nakłady ponoszone przez beneficjenta mają większą mobilność. Dla przykładu, 

nakład poniesiony przez potencjalnego poszkodowanego – zakup generatora zapasowego, aby 

uniknąć  przerwania  dostawy prądu – przynosi  korzyści  tylko w przypadku,  gdy ziści  się 

ryzyko przerwania dostawy prądu; nakłady poniesione przez potencjalnego beneficjenta – w 

postaci zwiększenia zapasów – mogą przynieść korzyści nie tylko w przypadku przerwania 

dostawy prądu u konkurenta, ale także w przypadku innych zdarzeń, takich jak zwiększenie 

popytu  na  dany  towar.  Dodatkowo  należy  zauważyć,  że  zarówno  poszkodowany  jak  i 

beneficjent  aż  do  momentu  ziszczenia  się  ryzyka,  nie  są  określeni.  Każdy  z  nich  jest 

potencjalnie zarówno beneficjentem, jak i poszkodowanym, mają więc oni pobudkę to tego, 

aby zachowywać się jak potencjalny beneficjent oraz potencjalny poszkodowany.

58 Ibid., 177.
59 Por. Bishop, “Economic Loss,” 16.
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4 Model rozdzielający

Kolejnym modelem,  który  za  podstawę  regulacji  szkody czysto  majątkowej  przyjmuje 

założenie,  że szkoda prywatna nie  powinna podlegać naprawieniu jest  model opracowany 

przez Bussaniego, Palmera i Parisi.6 0  Bussani (et al.) przyjmują, że system prawa deliktowego 

powinien czynić odpowiedzialnym za negatywne efekty zewnętrzne osobę, która je wywołała; 

sam  negatywny  efekt  zewnętrzny  rozumiany  jest  jako  suma  wszystkich  pozytywnych  i 

negatywnych skutków danego działania;  autorzy modelu uznają taką odpowiedzialność za 

optymalną.  Model  Bussaniego  koncentruje  się  na  odpowiedzialności  ponoszonej  przez 

sprawcę szkody czysto majątkowej, nie zaś na osobie poszkodowanego.6 1

Przypadki szkody czysto majątkowej cechują się odrębną od szkody będącej konsekwencją 

uszczerbku na prawach bezwzględnych logiką,  brak jest  w nich bowiem związku miedzy 

szkodą prywatną a kosztem społecznym. O ile w klasycznej odpowiedzialności deliktowej 

nałożenie odpowiedzialności za szkodę prywatną przyczynia się do minimalizacji kosztów 

społecznych, to w przypadkach szkody czysto majątkowej nie można mówić o takim efekcie. 

Bussani  wnioskuje,  że  system  prawny  mający  na  celu  tworzenie  optymalnych  pobudek 

powinien  przyjąć  rozwiązanie,  które przewiduje  dwa rodzaje  odpowiedzialności.  Pierwszy 

rodzaj  odpowiedzialności  związany  jest  z  ujemnymi  skutkami  względem  sprawcy 

negatywnych  efektów  zewnętrznych.  Drugi  rodzaj  odpowiedzialności  polega  na  uznaniu 

pozytywnych efektów zewnętrznych.6 2  Jest to zgodne z tezą, że „jeżeli jednostka powoduje 

nieusprawiedliwiony  przelew  zasobów  z  jednej  osoby  na  inną  i  jest  odpowiedzialna  za 

szkodę, którą poniosła jedna ze stron, to zgodnie z tą logiką, powinna mieć ona możliwość 

żądania wartości korzyści od drugiej ze stron, która otrzymała niespodziewaną korzyść.”6 3 

Powyższa teza jest obarczona zastrzeżeniem o jednoczesnym nieistnieniu: 1) relewantnych 

relacji zależności między sprawcą a poszkodowanym, 2) relewantnych zastrzeżeń z punktu 

widzenia  słuszności  i  sprawiedliwości.6 4  Obarczenie  tezy  tak istotnymi  zastrzeżeniami 

60 Mauro Bussani, Vernon Valentine Palmer, and Francesco Parisi, “Liability for Pure Financial Loss in 
Europe: An Economic Restatement,” American Journal of Comparative Law 51 (2003): 135.

61 Ibid., 131.
62 Por. Ibid., 132.
63 Ibid., 134.
64 Ibid.
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sprawia,  że  udowodnienie  jej słuszności  rozwiązuje  niewiele  wątpliwości  związanych  z 

analizą  ekonomiczną  szkody  czysto  majątkowej,  oraz  z  dotyczącymi  jej wnioskami 

normatywnymi.

Bussani (et al.) przyjmują następujące symbole:

D – wysokość odszkodowania;

Ls – koszt społeczny (oznaczany przez Dari Mattiaci jako h−g );

Lp – szkoda prywatna;

T – różnica między kosztem społecznym a szkodą prywatną;

x – poziom nakładów poniesiony przez sprawcę w celu odwrócenia potencjalnej szkody;

x’ –  optymalny  poziom  nakładów  poniesiony  przez  sprawcę  w  celu  odwrócenia 

potencjalnej szkody.

W przypadkach, w których xx ' wartość odszkodowania, zgodnie z założeniami zasady 

wyłączającej wysokość odszkodowania powinna być wyrażona jako

D=Ls x .6 5

Stosowanie  powyższej  formuły  do  określania  wysokości  odszkodowania  może  rodzić 

problemy w przypadkach gdy

LpLs DLp oraz LpLs DLp ,

ponieważ z punktu widzenia poszkodowanego w pierwszym przypadku szkoda nie jest 

naprawiana  w  całości,  zaś  w  drugim  przypadku  poszkodowany  otrzymuje  zbyt  wysokie 

odszkodowanie.  Bussani  uważa,  że  rozciągając  logikę  zasady  wyłączającej  na  przypadki 

szkody, która niesie ze sobą pozytywny skutek społeczny ( Ls0 ) należałoby przyjąć, że 

poszkodowany powinien zapłacić sprawcy lub, że państwo powinno subsydiować zachowania 

prowadzące  do  szkód prywatnych,  które  jednocześnie  wiążą  się  z  pozytywnym skutkiem 

społecznym  (np.  wypadek  wyrządzający  szkodę  czysto  majątkową  monopoliście  i 

prowadzący do upadku monopolu).6 6

65 Ibid., 136.
66 Ibid.
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Aby uniknąć tego rodzaju paradoksalnych rozwiązań, Bussani proponuje aby różnicować 

zasadę  odpowiedzialności  w  zależności  od  stosunku  kosztu  społecznego  do  szkody 

prywatnej.6 7  W przypadkach, w których koszt społeczny i szkoda prywatna są sobie równe, 

stopień  naprawienia  szkody  powinien  być  równy  szkodzie  prywatnej  (przypadek  1).  W 

pozostałych  przypadkach,  w  których  zachodzi  rozbieżność  między  szkodą  prywatną  a 

kosztem społecznym, należy, co do zasady przyjąć, że optymalny zakres naprawienia szkody 

odpowiada kosztowi społecznemu (Tabela 2).6 8

Tabela  2:  Optymalny  zakres  odpowiedzialności  za  szkodę  czysto  majątkową  w  modelu  

rozdzielającym6 9

Stosunek kosztu społecz
nego do szkody prywatnej

Relewantne 
warunki

Wysokość odszkodowania

Przypadek 1 Lp = Ls Ls > 0 D = Ls

Przypadek 2 Lp > Ls Ls > 0 D = Ls

Przypadek 3
Lp > Ls Lp > 0

Ls ≤ 0

D = 0

Przypadek 4
Lp < Ls Lp > 0 D = Lp + T

T = Ls - Lp

Przypadek 5

Lp < Ls Lp ≤ 0

Ls > 0

D = Ls

lub

Ls ≤ D ≤ 0

Przypadek 2 oraz przypadek 3 stanowią w rzeczywistości element tego samego modelu, w 

którym założeniem jest LpLs , zaś postulatem D=Ls . W zasadzie nie ma tu podstaw, 

aby traktować te dwa przypadki jako odrębne. Jest to klasyczne zastosowanie zasady, w myśl 

której  naprawieniu  podlega  jedynie  ta część  szkody,  która  jednocześnie  stanowiła  koszt 

społeczny.

Innowacją modelu proponowanego przez Bussaniego jest zawarty w przypadku 4 postulat, 

że gdy szkoda prywatna jest mniejsza niż koszt społeczny, to należy przyznać odszkodowanie 

w  wysokości  większej  niż  szkoda  prywatna.  Przykładem  takiej  sytuacji  może  być 

67 Ibid., 139.
68 Ibid., 140.
69 Ibid.
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wstrzymanie produkcji  (podobnie  jak w sprawie  Spartan Steel  v.  Martin),  które  w swych 

skutkach jest na tyle poważne, iż prowadzi do zachwiania równowagi rynkowej.7 0  Dla tego 

rodzaju  spraw  model  Bussaniego  przewiduje  rozwiązanie  rozdzielające  odpowiedzialność 

sprawcy na odpowiedzialność względem poszkodowanego (równą Lp), oraz pozostałą część 

odpowiedzialności.  Dzięki  temu,  że  odpowiedzialność  sprawcy  równa  jest  kosztowi 

społecznemu,  istnieje  odpowiednia  pobudka  do poniesienia  nakładów w celu  odwrócenia 

potencjalnej  szkody.  Rozdzielenie  odpowiedzialności  przyczynia  się  zaś  do  zapobieżenia 

sytuacji, w której wysokość odszkodowania byłaby wyższa, niż poniesiona szkoda prywatna. 

Różnica  miedzy  kosztem społecznym,  a  szkodą  prywatną  (T) powinna  być  pobierana  w 

postaci podatku lub kary.7 1  W rzeczywistości stosowanie takiego rozwiązania niesie ze sobą 

duże trudności i praktycznie nie występuje.7 2

Przypadek 5 został przez autorów wyszczególniony ze względu na dążenie do teoretycznej 

kompletności modelu. Autorzy nie podają także żadnych przykładów, wprost stwierdzając, że 

jest to hipotetyczna grupa spraw.7 3  Należy zauważyć, że ze względu na brak legitymowanego 

w procesie cywilnym ( Ls≤0 , czyli ‘poszkodowany’ nie ponosi szkody, a nawet odnosi 

korzyść) ten rodzaj przypadków trudno jest regulować prawem deliktowym.

Dodatkowo,  na  krytykę  zasługuje  tworzenie  modeli  odpowiedzialności  przypadków 

hipotetycznych,  zwłaszcza  gdy  model  posiada  jedynie  trzy  zmienne,  zaś  bogactwo 

przypadków  szkody  czysto  majątkowej  dowodzi,  że  może  być  to  zbyt  daleko  idące 

uproszczenie.  Modele,  które  opisują  faktyczne  przypadki  mają  trudności  z  bogactwem 

czynników  istotnych;  z  tego  wynika,  że  modele  opisujące  przypadki  hipotetyczne  są 

niecelowe,  bowiem  nie  można  przewidzieć  jakie  inne  kryteria  wpływające  na  ocenę 

optymalnego poziomu odpowiedzialności będą miały znaczenie.

70 Por. Bishop, “Economic Loss,” 15; William Bishop and John Sutton, “Efficiency and Justice in Tort  
Damages: The Shortcomings of the Pecuniary Loss Rule,” Journal of Legal Studies 15 (1986): 347 et 
sqq.

71 Bussani, Palmer, and Parisi, “Liability for Pure Financial Loss in Europe,” 141.
72 Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  

Externalities,” 187.
73 Bussani, Palmer, and Parisi, “Liability for Pure Financial Loss in Europe,” 142.
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5 Ekonomiczna analiza poszczególnych rodzajów szkody 

czysto majątkowej

Ten podrozdział  ma na celu analizę ekonomiczną rodzajów przypadków szkody czysto 

majątkowej  omawianych  w  Rozdziale  2.  Użyte  w  poniższej  analizie  symbole  mają 

następujące znaczenia:

D – wysokość odszkodowania;

Ls – koszt społeczny;

Lp – szkoda prywatna;

G – korzyść odniesiona przez beneficjenta;

x – poziom nakładów poniesiony przez sprawcę w celu odwrócenia potencjalnej szkody;

x’  –  optymalny  poziom  nakładów  poniesiony  przez  sprawcę  w  celu  odwrócenia 

potencjalnej szkody.

W analizie ekonomicznej brane są pod uwagę różne czynniki. W zależności od specyfiki 

danego typu przypadku, czynniki te mają różną wagę:

1. Możliwość  internalizacji  korzyści  przez  określoną  osobę,  zaś  jeśli  osoba  jest 

określona, to możliwość internalizacji całości korzyści.

2. Ryzyko nadmiernej litygacji.

3. Stosunek szkody prywatnej do kosztu społecznego – to czy w danym przypadku 

podział ten ma charakter istotny.

4. Które podmioty (sprawca, poszkodowany, beneficjent) mają możliwość ponoszenia 

nakładów  w  celu  zmniejszenia  prawdopodobieństwa  powstania  lub  skutków 

szkody.

5. Dominujący  rodzaj  odpowiedzialności  (odpowiedzialność  subiektywna  lub 

obiektywna).

6. Możliwość  stosowania  innych  niż  prawo  deliktowe  norm,  które  dostarczają 

podmiotom optymalnych pobudek do nakładów w celu odwrócenia szkody lub jej 

skutków.
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7. W  przypadkach,  gdy  szkoda  czysto  majątkowa  „związana  jest  z  rzeczą”  (w 

przypadkach szkody ponoszonej  przez najemcę rzeczy lub w przypadku szkody 

poniesionej  przez  osobę  kierującą  się  opinią  eksperta,  z  którym  nie  zawarła 

umowy),  czy  wysokość  odpowiedzialności  nie  ulega  zmianie  poprzez  zmianę 

podmiotu ponoszącego szkodę czysto majątkową.

a) Szkoda rykoszetowa

Przypadki  szkody  rykoszetowej,  dla celów  analizy  ekonomicznej,  należy  podzielić  na 

kategorię szkody na liniach przesyłowych, utratę kluczowego personelu, zniszczenie zasobów 

naturalnych oraz zamknięcie dostępu do usług lub urządzeń publicznych.

i. Szkoda na liniach przesyłowych

1. Szkodę  tę  należy  zaklasyfikować,  jako  należącą  do  modelu  trilateralnego w 

klasyfikacji jaką proponuje Dari Mattiacci.7 4  Nakłady w tych przypadkach może 

ponosić zarówno sprawca (np. zwiększenie ostrożności), poszkodowany (np. zakup 

zapasowego  generatora  prądu)  oraz  beneficjent  (utrzymywanie  większych 

zapasów).

2. Dominującą  zasadą  odpowiedzialności  jest  odpowiedzialność  obiektywna,  ze 

względu na  użycie  przez  sprawcę urządzeń mechanicznych napędzanych  siłami 

przyrody; bez użycia urządzeń powstanie szkody jest mało prawdopodobne.

3. Stosunek  między  szkodą  prywatną  a  kosztem społecznym  wyrażany  jest  przez

Lp≥ Ls ≥ 0 .  Co  do  zasady,  tego  typu  przypadki  nie  wiążą  się  z  kosztem 

społecznym, jednakże w sytuacjach, gdy wstrzymanie produkcji powoduje istotny 

wzrost cen na rynku, to mamy do czynienia z rzeczywistym kosztem społecznym.7 5

4. W  tego  typu  przypadkach  należy  rozdzielić  odpowiedzialność  obiektywną  i 

subiektywną. W przypadku, gdy sprawca nie ponosi winy, to przyznanie roszczenia 

o szkodę czysto majątkową powoduje, że będzie on ponosił zbyt duże nakłady na 

zabezpieczenie  się  przed  potencjalną  odpowiedzialnością.  Taka  sytuacja  nie 

występuje przy odpowiedzialności subiektywnej; przyznanie roszczenia o szkodę 

74 Por.  Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  
Externalities,” 183.

75 Bussani, Palmer, and Parisi, “Liability for Pure Financial Loss in Europe,” 145.
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czysto  majątkową  daje  efektywną  pobudkę  sprawcy.7 6  Zgodnie  z  poglądem 

Bishopa, lepszym rozwiązaniem jest skłanianie sprawcy – za pomocą norm prawa 

deliktowego – do ponoszenia nakładów w celu odwrócenia szkody, o ile są one 

efektywne, niż przerzucanie tego ciężaru na poszkodowanego.7 7

Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyznaniem roszczenia o naprawę 

szkody  czysto  majątkowej  jest  fakt,  iż  cena  elektryczności  (ale  także  innych 

podobnych usług,  jak np. usługi telekomunikacyjne) nie  ujmuje w sobie całości 

korzyści  jakie  są  z  nią  związane.7 8  Lepszym  rozwiązaniem  jest  wobec  tego 

umożliwienie naprawienia przynajmniej części szkody czysto majątkowej (0 < D ≤ 

Lp),  w  tych  przypadkach,  w  których  sprawca  ponosi  winę.  W przypadkach,  w 

których sprawcy nie można przypisać winy, należy wyłączyć roszczenia o szkodę 

czysto  majątkową w celu  uniknięcia  niepotrzebnie  wysokiego  (nieefektywnego) 

poziomu nakładów w celu jej odwrócenia.

ii. Utrata kluczowego personelu

1. Szkodę wynikającą z utraty kluczowego personelu kwalifikuje się jako należącą do 

modelu  bilateralnego  A  w  klasyfikacji  Dari  Mattiacci.  W  tych  przypadkach, 

których typowym przykładem jest Torino Calcio Spa. v. Romero, nakłady w celu 

odwrócenia potencjalnej szkody może ponosić sprawca (np. poprzez zwiększenie 

ostrożności  w prowadzeniu  pojazdu  oraz  poszkodowany (np.  poprzez  szkolenie 

innych  członków  personelu  do  wykonywania  zadań  powierzanych  kluczowemu 

pracownikowi).

2. W  tego  typu  przypadkach  nie  można  mówić  o  dominującej  zasadzie 

odpowiedzialności, bowiem okoliczności utraty personelu mogą być różnorodne.

3. Relacja  między  szkodą  prywatną  a  kosztem  społecznym  wyrażana  jest  przez 

Ls=0 , Lp0 .

76 Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  
Externalities,” 188.

77 Bishop, “Economic Loss,” 9.
78 Por. Bussani, Palmer, and Parisi, “Liability for Pure Financial Loss in Europe,” 145.
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4. Tego  typu  przypadki  istotnie  różnią  się  od  przypadków  szkody  na  liniach 

przesyłowych. Cena pracy (wynagrodzenie) znacznie lepiej odzwierciedla korzyść, 

którą  osiąga  pracodawca,  niż  cena  energii  elektrycznej  lub  cena  usług 

telekomunikacyjnych.  W  związku  z  tym  nie można  stosować  tej  samej 

argumentacji, jak w przypadkach szkody na liniach przesyłowych. Ten argument 

pozwala wnioskować,  że optymalnym zakresem odpowiedzialności  jest D=0 . 

Nawet  przy  takim  zakresie  odpowiedzialności  prawidłowe  pobudki  zapewnia 

perspektywa odpowiedzialności sprawcy względem rodziny.

iii. Zniszczenie  zasobów  naturalnych  oraz  zamknięcie  dostępu  do  usług  lub  urządzeń  

publicznych

1. Przypadki,  w  których  następuje  zniszczenie  zasobów  naturalnych,  takich  jak 

łowiska czy plaże, należą do modelu trilateralnego w klasyfikacji Dari Mattiacci. 

Nakłady  w  celu  odwrócenia  szkody  może  ponosić  sprawca  (np.  zachowanie 

większej  ostrożności  przy  przewożeniu  ropy  naftowej),  poszkodowany  (np. 

utrzymywanie sieci hoteli, z których każdy ma dostęp do innej plaży), beneficjent 

(np. poprzez utrzymywanie większej liczby pokoi niż wynika to ze zwyczajnych 

potrzeb rynku).

2. Dominującą  zasadą  odpowiedzialności  jest  odpowiedzialność  obiektywna,  ze 

względu na to, że tego typu szkoda często wynika z posługiwania się technologią 

ze  swej  natury stwarzającą  zagrożenie  dla  środowiska  naturalnego.  Podobnie  w 

przypadkach zamknięcia dostępu do usług lub urządzeń publicznych, w których 

zazwyczaj mamy do czynienia z zawaleniem mostu lub zniszczeniem części drogi, 

dominującą zasadą odpowiedzialności jest odpowiedzialności obiektywna.

3. Stosunek  szkody  prywatnej  do  kosztu  społecznego  wyrażany  jest  przez 

Lp≥Ls≥0 .  Wartość  kosztu  społecznego  zależna  jest  w  szczególności  od 

możliwości  przejęcia  korzyści  przez  beneficjenta;  im  mniejsza  ona  jest,  tym 

większa staje się cena usług lub towarów, do których dostęp utracił poszkodowany.

4.  W odróżnieniu od przypadków szkody na liniach przesyłowych oraz przypadków 

utraty  kluczowego  personelu,  w  tej  kategorii  przypadków  występuje  znacznie 

większe zagrożenie nadmierną litygacją przy dopuszczeniu roszczeń o naprawienie 
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szkody czysto majątkowej. Ze względu na to, należy uznać, że optymalny zakres 

odpowiedzialności wyrażany jest przez D = 0. Nie należy interpretować tego, jako 

propozycji  umożliwienia  sprawcy  ucieczki  od  odpowiedzialności.  Możliwym 

rozwiązaniem problemu jest modyfikacja propozycji Bussaniego, ukaranie sprawcy 

w drodze administracyjnej i późniejsze subsydiowanie z tych środków osób, które 

poniosły  szkodę  czysto  majątkową.  Istnienie  takiego  mechanizmu  z  pewnością 

obniżyłoby też koszt ubezpieczeń w tym zakresie.7 9

b) Szkoda przeniesiona

Przypadki  szkody  przeniesionej  czyli  sytuacje,  w  których  sprawca  wyrządza  szkodę 

poszkodowanemu pierwszorzędnemu, a umowa lub prawo powodują, że szkodę ponosi inna 

osoba, można podzielić ze względu na charakter stosunku prawnego między poszkodowanym 

pierwszorzędnym a poszkodowanym drugorzędnym.

W  pierwszej  kategorii  poszkodowany  drugorzędny  na  podstawie  umowy  z 

poszkodowanym pierwszorzędnym godzi  się  ponosić  pewne  ryzyko  (szkoda  przeniesiona 

ponoszona przez ubezpieczyciela). Przypadki te nieczęsto włączane są do kategorii szkody 

czysto  majątkowej,  głównie  rozpatruje  się  je  z  punktu  widzenia  prawa  kontraktowego. 

Zgodnie  z  definicjami  dogmatycznymi oraz definicją  ekonomiczną,  szkoda ta jest  szkodą 

czysto  majątkową.  Druga  kategoria  dotyczy  przypadków,  w  których  szkodę  ponosi 

pracodawca  ze  względu  na  konieczność  wypłaty  wynagrodzenia  podczas  nieobecności 

pracownika powodowanej wypadkiem zawinionym przez sprawcę. Trzecia kategoria odnosi 

się do przypadków, gdy osoba posiadająca interes kontraktowy w stosunku do pewnej rzeczy 

(np. najem) traci w wyniku działania osoby trzeciej, możliwość korzystania z tej rzeczy.

i. Szkoda przeniesiona ponoszona przez ubezpieczyciela

1. Szkoda,  którą  ponosi  ubezpieczyciel  należy  do przypadków opisywanych  przez 

model unilateralny Dari Mattiacci.

79 Por. Ibid., 140.
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2. Nie  można  wskazać  dominującej  zasady  odpowiedzialności,  bowiem  zdarzenie 

powodujące  odpowiedzialność  ubezpieczyciela  może  powstać  zarówno  z  winy 

sprawcy  jak  i  bez  winy.  Przy  rozważaniach  należy  więc  brać  pod  uwagę  obie 

zasady odpowiedzialności.

3. Stosunek  szkody  prywatnej  do  kosztu  społecznego  wyrażany  jest  przez 

Lp≥ Ls ≥ 0 . Wartość szkody społecznej uzależniona jest od charakteru zdarzenia 

wywołującego odpowiedzialność ubezpieczyciela.

4. Optymalny zakres odpowiedzialności jest równy odpowiedzialności, jaką ponosiłby 

sprawca  względem  poszkodowanego  pierwszorzędnego,  gdyby  ten  nie  był 

ubezpieczony. Przeciwne rozwiązanie oznaczałoby możliwość ucieczki sprawcy od 

odpowiedzialności;  nie  istnieje  także  żaden  argument,  aby  różnicować 

odpowiedzialność  sprawcy  w  zależności  od  tego,  czy  poszkodowany 

pierwszorzędny był ubezpieczony czy też nie.

ii. Szkoda przeniesiona ponoszona przez pracodawcę

1. Przypadki  tego  typu  opisuje  model  unilateralny w  klasyfikacji  Dari  Mattiacci. 

Nakłady w celu odwrócenia szkody lub zmniejszenia jej skutków może ponosić 

sprawca  (np.  przez ostrożniejszą  jazdę).  Poszkodowany  (pracodawca)  może 

złagodzić  skutki  nieobecności  pracownika  przez szkolenie  kilku  osób ze  swego 

personelu do wykonywania podobnych zadań, jednakże istotą tego rodzaju szkody 

jest konieczność wypłacania wynagrodzenia w czasie nieobecności pracownika.

2. Dominującą zasadą odpowiedzialności jest odpowiedzialność obiektywna.

3. Relacja  między  szkodą  prywatną  a  kosztem  społecznym  wyrażana  jest  jako 

Ls=0, Lp0 .

4. Optymalna  odpowiedzialność  za  tego  typu  szkodę  musi  być  określona  przy 

założeniu, że dopuszczenie lub wyłączenie roszczeń o naprawienie szkody czysto 

majątkowej  wpływa  na  stosunek  między  poszkodowanym  pierwszorzędnym  a 

poszkodowanym drugorzędnym.  Wpływ ten  znajduje  swoje  odzwierciedlenie  w 

wysokości  wynagrodzeń;  w  przypadku  gdy  roszczenia  pracodawcy  nie  są 

dopuszczone, to pracownicy będą otrzymywać stosunkowo niższe wynagrodzenia, 

tak  aby  średnie  straty  powodowane  nieobecnością  w  pracy  zostały 
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zrekompensowane. Można więc powiedzieć, że przyznanie roszczenia pracodawcy 

jest  w  interesie  pracownika,  bowiem wówczas  sprawca  odpowiada  w  pełni  za 

skutki  swojego  zachowania.  Wyłączenie  roszczeń  prowadzi  zaś  do  obniżenia 

wynagrodzeń, co jest pewnego rodzaju ubezpieczeniem od wypadków.

Przyznanie roszczeń pracodawcy w każdym przypadku może jednak prowadzić do 

nieefektywnych pobudek po stronie  sprawcy.  Aby zapewnić  efektywne pobudki 

konieczne są dwa optymalne  rozwiązania dla  każdej  z  zasad odpowiedzialności 

wyrażane D=0 dla x≥x ’  oraz D=Lp dla xx ’ .

iii. Szkoda przeniesiona ponoszona przez najemcę

1. Tego  typu  przypadki  w  klasyfikacji  Dari  Mattiacci  są  opisywane  przez  model  

bilateralny B.

2. Dominującą zasadą odpowiedzialności jest odpowiedzialność subiektywna.

3. Relacja  kosztu  społecznego  do  szkody  prywatnej  wyrażana  jest  jako 

Ls=0, Lp0 .

4. Optymalny  zakres  odpowiedzialności  powinien  dawać  odpowiednie  pobudki  do 

ponoszenia  nakładów  w  celu  odwrócenia  szkody.  Zgodnie  z  modelem  Dari 

Mattiacci,  przy  stosowaniu  zasady  odpowiedzialności  obiektywnej,  optymalne 

pobudki  daje  wyłączenie  odpowiedzialności  za  szkodę  czysto  majątkową;  w 

przypadku odpowiedzialności subiektywnej, zarówno przyznanie jak i wyłączenie 

roszczeń o szkodę czysto majątkową daje optymalne pobudki.

Szkoda ponoszona przez najemcę jest jednym z tych rodzajów przypadków szkody 

czysto  majątkowej,  w  których  fakt  istnienia  stosunku  najmu  może  skutkować 

zmniejszeniem odpowiedzialności  sprawcy (w odróżnieniu od sytuacji,  w której 

działalność  wykonywana  przez  najemcę  byłaby  wykonywana  przez  właściciela 

rzeczy). Aby uniknąć bezzasadnego obniżania odpowiedzialności sprawcy, należy 

uzależnić wysokość odpowiedzialności od zakresu w jakim sprawca odpowiadałby, 

gdyby poszkodowanym był tylko jeden podmiot.

32



c) Wadliwa informacja i usługi

W tej klasie przypadków, podziału dokonuje się ze względu na możliwość internalizacji 

korzyści przez osobę, która zawiera umowę o przekazanie informacji lub świadczenie usług. 

Pierwsza grupa przypadków charakteryzowana jest przez rodzaj usług lub informacji, który 

umożliwia  internalizację  korzyści  przez  osobę  wchodzącą  w  stosunek  umowny  z 

profesjonalistą ją świadczącym (np. notariusz w sprawach typu  White v. Jones). W drugiej 

grupie  przypadków  klient  profesjonalisty  nie ma  możliwości  internalizować  całkowicie 

korzyści  płynących  z  usługi  lub  informacji;  przykładem  są  tu usługi  audytora,  który  na 

zlecenie  spółki  dokonuje  audytu  bilansu.  Informacja  sporządzona  przez  audytora  jest 

korzyścią, którą może internalizować osoba trzecia. Trzecia grupa przypadków jest podobna 

do drugiej, jednakże mamy tu do czynienia z opinią na temat określonego przedmiotu lub inną 

informacją, z której może skorzystać ograniczona ilość osób. Przykładem może być ekspert 

dokonujący  oceny  autentyczności  obrazu;  opinia  eksperta  może  być  przekazywana 

większemu gronu osób, lecz korzyść tę może internalizować tylko jedna osoba – nabywca. 

Można  powiedzieć,  że  o  ile  audytor  nie może  ocenić  ile  podmiotów i  w jakim zakresie 

skorzysta  z  jego opinii,  to opinia  eksperta  z  trzeciej  grupy jest  związana  z  przedmiotem 

ekspertyzy.

i. „Notariusze”

1. Szkodę  tą  należy  zaklasyfikować  jako  należącą  do  modelu  unilateralnego w 

klasyfikacji,  którą  proponuje  Dari  Mattiacci.8 0  Jedynie  sprawca  może  ponosić 

nakłady w celu  odwrócenia  potencjalnej  szkody.  Zarówno poszkodowany,  jak  i 

beneficjent są pozbawieni tej możliwości; ponadto potencjalna szkoda lub korzyść 

pozostaje poza zakresem ich działalności zawodowej, co pozwala przypuszczać, że 

nie  mają  oni  doświadczenia  pozwalającego  przewidzieć  możliwość  powstania 

szkody.

2. Dominującą zasadą odpowiedzialności jest odpowiedzialność subiektywna.

3. Stosunek między szkodą prywatną a kosztem społecznym wyrażany jest przez Ls = 

0, Lp > 0.

80 Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  
Externalities,” 177.
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4. Zgodnie z modelem Dari Mattiacci, zarówno przyznanie roszczeń o szkodę czysto 

majątkową,  jak  i  ich  wyłączenie  daje  sprawcy  optymalne  pobudki.8 1  Model 

Bussaniego natomiast, nakazuje wyłączenie roszczeń o szkodę czysto prywatną z 

zastrzeżeniem, że nie występuje relewantna relacji  zależności  między sprawcą a 

poszkodowanym,  ani  nie można  podnieść  relewantnych  zastrzeżeń  z  punktu 

widzenia słuszności i  sprawiedliwości.8 2  Wydaje się więc, że model Bussaniego 

dopuszcza, w tego typu przypadkach naprawienie szkody czysto majątkowej, zaś 

model  Dari  Mattiacci  implikuje,  że  dostarcza  to sprawcy  optymalnej  pobudki. 

Właściwy  zakres  odpowiedzialności  za  szkodę  czysto  majątkową  będzie  więc 

wyrażony przez D = Lp.

ii. „Audytorzy”

1. Szkodę  tą  należy  zaklasyfikować  jako  należącą  do  modelu  unilateralnego lub 

bilateralnego A  w  klasyfikacji  Dari  Mattiacci. Przynależność do danego modelu 

warunkowana  jest  możliwością  zmniejszenia  prawdopodobieństwa  wystąpienia 

szkody przez poszkodowanego poprzez zasięgnięcie informacji  z innego źródła; 

gdy taka możliwość nie występuje, tj. profesjonalista jest jedynym który posiada 

dostęp do danych,  na podstawie których przygotowana jest  informacja,  to  dany 

przypadek  należy  kwalifikować  jako  unilateralny.  Należy  jednak  przyjąć,  że 

modelem dominującym jest model bilateralny A.

2. Dominującą zasadą odpowiedzialności jest odpowiedzialność subiektywna.

3. Stosunek między szkodą prywatną a kosztem społecznym wyrażany jest przez Ls = 

0 , Lp > 0.

4. Zgodnie  z  modelem  Dari  Mattiacci,  zarówno  przyznanie  roszczenia  jak  i 

wyłączenie  roszczenia  o  szkodę  czysto  majątkową  daje  optymalne  pobudki 

potencjalnemu sprawcy,  nie daje  zaś optymalnych pobudek poszkodowanemu.8 3 

Kluczowym  elementem  odróżniającym  tę  kategorię  od  kategorii 

egzemplifikowanej przez sprawę  White v. Jones, jest niemożliwość internalizacji 

81 Ibid., 188.
82 Bussani, Palmer, and Parisi, “Liability for Pure Financial Loss in Europe,” 134.
83 Dari  Mattiacci,  “The  Economics  of  Comparative  Law  and  the  Internalisation  of  Multiple  

Externalities,” 188.
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całości korzyści płynącej z informacji przez klienta profesjonalisty. Wynika z tego 

prosty wniosek, że także audytor nie może uczestniczyć w potencjalnych zyskach, 

gdy informacja okaże się prawidłowa. Należy więc postawić pytanie, czy audytor 

powinien  uczestniczyć  tylko w  stratach,  czyli  odpowiadać  za  szkodę  czysto 

majątkową,  jednocześnie  będąc  pozbawionym  możliwości  uczestniczenia  w 

zyskach?

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację należy stwierdzić, że optymalny zakres 

odpowiedzialności wyrażany jest przez: D=0 .

iii. „Rzeczoznawcy”

1. Szkodę  tą  należy  zaklasyfikować  jako  należącą  do  modelu  bilateralnego  A  w 

klasyfikacji Dari Mattiacci. Zarówno sprawca jak i poszkodowany mają możliwość 

wpływania na prawdopodobieństwo powstania szkody; sprawca może to uczynić 

poprzez  większe  nakłady  na  zapewnienie  wysokiej  jakości  informacji, 

poszkodowany może np.  skorzystać  z  opinii  innego eksperta,  z  którym zawrze 

umowę.

2. Dominującą zasadą odpowiedzialności jest odpowiedzialność subiektywna.

3. Stosunek  między  szkodą  prywatną  a  kosztem społecznym  wyrażany  jest  przez 

Ls=0 , Lp0 .

4. Model  Darii  Mattiacci  wskazuje,  że w tego typu sprawach zarówno przyznanie 

roszczenia o naprawienie szkody czysto majątkowej,  jak i  jego wyłączenie daje 

optymalną  pobudkę  sprawcy,  natomiast  nie  daje  optymalnej  pobudki 

poszkodowanemu;  w  związku  z  tym,  należy  szukać  odpowiedzi  o  optymalny 

zakres odpowiedzialności poza tym modelem.

W tych przypadkach ze względu na możliwość internalizacji pełni korzyści z usługi 

profesjonalisty, bowiem informacja związana jest z przedmiotem opinii i skorzystać  

z niej może tylko jedna osoba, nawet jeśli nie jest to osoba, która zawarła umowę o 

sporządzenie opinii, to należy przyjąć, że odpowiedzialność powinna być wyrażona 

jako D=Lp .8 4

84 Por. Hans-Bernd Schaefer, “Efficient Third Party Liability of Auditors in Tort Law and in Contract  
Law,” ed. Peter Nobel and Marina Gets,  German Working Papers in Law and Economics  2004 (June 
2007): 6, http://ssrn.com/paper=1137886.
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d) Synteza

Modele analizy ekonomicznej  szkody czysto majątkowe są obarczone zwykle wieloma 

zastrzeżeniami,  np.  dotyczącymi  sposobu,  w  jaki  podmioty  mogą  wpływać  na 

prawdopodobieństwo wystąpienia szkody oraz jej  skutki lub dotyczącymi natury stosunku 

między podmiotami. Utrudnia to korzystanie z modeli; rzadko zdarzają się przypadki ‘czyste’,  

czyli takie, które opisuje jeden z modeli, bez dodatkowych zastrzeżeń. Wyniki powyższych 

wywodów zostały ujęte w Tabeli 3; potwierdzają one różnorodność podejść jakie stosowane 

są wobec poszczególnych typów przypadków.

Nie  ma  jednolitego  przepisu  na  to  jakie  kryteria  należy  brać  pod  uwagę  w  danym 

przypadku. Wydaje się, że doktryna posługuje się intuicją, argumentując za użyciem danego 

kryterium  jako  decydującego;  często  zaś  dyskusja  dotyczy  tego,  jakie  z  kilku  kryteriów 

prowadzących  do  tego  samego  wniosku  należy  wybrać,  tak  jakby  właściwe  rozwiązanie 

problemu zostało już apriorycznie wybrane. Pomimo tego, że analiza ekonomiczna szkody 

czysto majątkowej w większości prowadzi do zbieżnych rezultatów, to są one nieprzystające 

do rozwiązań jakie znajdujemy w poszczególnych systemach prawnych.

Tabela 3: Analiza ekonomiczna poszczególnych przypadków szkody czysto majątkowej

Rodzaj szkody
Rodzaj szkody w 

modelu Dari 
Mattiacci

Dominująca 
zasada 

odpowie
dzialności

Koszt 
społeczny

Optymalny zakres odpo
wiedzialności

Szkoda 
rykoszetowa

Szkoda  na  liniach 
przesyłowych

Model trilateralny Obiektywna. Lp ≥ Ls ≥ 0
Dla x < x’, 0 < D < Lp,

dla x ≥ x’, D = 0.

Utrata  kluczowego 
personelu

Model bilateralny A – Lp > 0 , Ls = 0 D = 0

Zniszczenie 
zasobów  natural-
nych  oraz 
zamknięcie 
dostępu  do  usług 
lub  urządzeń 
publicznych

Model trilateralny Obiektywna. Lp ≥ Ls ≥ 0 D = 0

Szkoda 
przeniesiona

Szkoda  przenie-
siona  ponoszona 
przez  ubezpieczy-
ciela

Model unilateralny – Lp ≥ Ls ≥ 0 D = Lp

Szkoda  przenie-
siona  ponoszona 
przez pracodawcę

Model bilateralny A Subiektywna. Ls = 0
Dla x < x’, D = Lp.

Dla x ≥ x’, D = 0.
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Rodzaj szkody
Rodzaj szkody w 

modelu Dari 
Mattiacci

Dominująca 
zasada 

odpowie
dzialności

Koszt 
społeczny

Optymalny zakres odpo
wiedzialności

Szkoda  przenie-
siona  ponoszona 
przez najemcę

Model bilateralny B Subiektywna. Ls = 0 D = Lp

Szkoda 
czysto 
majątkowa 
indukowana 
fałszywą 
informacją 
lub  wadli-
wymi  usłu-
gami

„Notariusze” Model unilateralny Subiektywna.

W  typowej 
analizie  ekono-
micznej  Ls = 0, 
jednakże  pomi-
jana  jest 
wartość  posza-
nowania  woli 
zmarłego,  jak 
również wartość 
zaufania  do 
profesjonali-
stów.

D = Lp

„Audytorzy” Model bilateralny A Subiektywna. Ls = 0 D = 0

„Rzeczoznawcy” Model bilateralny A Subiektywna. Ls = 0 D =Lp

6 Podsumowanie

Analiza  ekonomiczna  szkody  czysto  majątkowej  rozwinęła  się  znacznie  od  czasu 

pierwszych prac Bishopa i Rizzo, jednakże trudno oprzeć się wrażeniu, iż wzorcem rozwoju 

tej  dziedziny jest  ścieranie się modelu ekonomicznego, w sercu którego leży efektywność 

Kaldora-Hicksa8 5  oraz  podział  na  szkodę  prywatną  i  koszt  społeczny,  z  istniejącymi 

dogmatykami, które zamykając się na kryterium efektywności, dostrzegają znacznie więcej 

istotnych szczegółów.

Ekonomiczna  analiza  odpowiedzialności  za  szkodę  czysto  majątkową  bezpośrednio 

czerpie  z  osiągnięć  Coase’a,  Handa,  Calabresiego  oraz  Posnera.  Do  najważniejszych 

zagadnień poruszanych w ramach analizy ekonomicznej należą:

1. problem dostarczenia optymalnych pobudek zapobiegania szkodzie, aby zapobiec 

nieefektywnemu unikaniu szkody;

2. problem  kosztu  społecznego  i  wątpliwości  związane  z  jego  rozmiarem,  w 

szczególności w przypadkach gdy szkoda wydaje się wyłącznie prywatna;

85 Joshua Getzler, “Pragmatism and the End of Ideology,”  Oxford Journal of Legal Studies 17 (1997): 
528.
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3. wyjaśnienie  istnienia  zasady  wyłączającej  przy  pomocy  założenia,  że  prawo 

deliktowe powinno chronić jedynie czynniki produkcji, nie zaś czynniki rezultatu;

4. relacje  pobudek  poszczególnych  podmiotów  mających  wpływ  na 

prawdopodobieństwo  powstania  szkody  oraz  związane  z  tym  pytanie  o 

najwłaściwsze  rozwiązanie  instytucjonalne,  które  prowadzi  do  najbardziej 

efektywnej alokacji zasobów.

Powyższe  kierunki  rozważań  służą  znajdowaniu  efektywnych  rozstrzygnięć  dla 

poszczególnych  rodzajów  przypadków,  ale  w  zależności  od  rodzaju  różne  są  kryteria  o 

znaczeniu podstawowym. Skutkiem tego jest brak uniwersalnego teoretycznego rozwiązania 

problemu odpowiedzialności za szkodę czysto majątkową przez ekonomiczną analizę prawa; 

w jej miejsce istnieje kilka rozwiązań cząstkowych. Należy jednak przyjąć, że w przypadku 

rozważań  prawniczych  większe  znaczenie  ma  tworzenie  rozwiązań,  które  realizują  jak 

najpełniej postulaty zarówno utylitaryzmu jak i nakazów etycznych, nie zaś te, które uwodzą 

elegancką prostotą.
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