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Streszczenie

When we speak about strict liability, we refer to the regime of liability that is free of any notion
of fault. Therefore, in all those cases where the activity developed by the actor is subject to strict
liability he will be held liable for the harm resulting from it even though he was not at fault or, in
other words, independently of the degree of care exercised. Once the rest of the elements required in
order to establish liability has been demonstrated by the victim, the tortf1easor can only escape with
the liability proving one of the defenses foreseen by the law, if any. Thus, the generic denomination
of strict liability, attached by law to several cases, is not homogenous. There is no one counter
principle opposed to responsibility based on fault, as many thought at the beginning, but many
forms of the same gender spread along a line and gathered within one category due to one common
characteristic they pose – lack of necessity of proving fault. We can explain the schema using the
following dependence rule – the fewer defenses allowed by law, the stricter the responsibility is,
reaching in extreme cases absolute liability. On the other hand, the extent to which the defenses are
allowed depends on the risk inherent to the activity in question. If a source of danger brings about
extremely high risks, as in case of exploitation of nuclear energy, the legislator excludes almost all
of the defenses.

Wstęp

Z historycznego punktu widzenia, prawo, zakorzenione w racjonalistycznym naturalizmie, wymusiło
ideę odpowiedzialności opartej na winie, która została następnie zaakceptowana w wielkich kodyfi-
kacjach europejskich XIX wieku. W konsekwencji odpowiedzialność bez winy, mimo że nie została
całkowicie wyeliminowana z europejskich systemów prawnych, została zredukowana do ściśle odosob-
nionych i wyjątkowych przypadków. Taka sytuacja nie wytrzymała jednak próby czasu. Przemiany
społeczno-gospodarcze XX wieku wywołały kryzys maksymy „brak odpowiedzialności bez winy”. Od-
powiedzialność oparta na zaniedbaniu, jak się później okazało, nie była w stanie rozwiązać problemów
stworzonych przez nową rzeczywistość przemysłową i technologiczną, ustępując miejsca surowszym
formom odpowiedzialności. Hiszpania, podobnie jak wiele innych europejskich systemów prawnych,
wybrała model ad hoc wprowadzania w życie odpowiedzialności obiektywnej, za pomocą ustaw specjal-
nych, które ograniczyły jej zakres do konkretnych źródeł ryzyka (abstrakcyjnych lub konkretnych). W
rezultacie, poza niektórymi przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym (odpowiedzialność
za posiadanie zwierząt, nadmierny dym, spadające odłamki drzew i upadek oraz wyrzucanie rzeczy
z budynków), odpowiedzialność obiektywna została przewidziana przez hiszpańskiego ustawodawce
w przypadku polowania, szkód wyrządzonych osobom trzecim przez lotnictwo, eksploatacji energii
jądrowej i materiałów radioaktywnych, wypadków drogowych (tylko co do szkody na osobie) oraz
wadliwych produktów i usług, w tym ostatnim przypadku jedynie wtedy, gdy uwzględnione zostały
gwarancje pewnych poziomów bezpieczeństwa.
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Ryzyko odgrywa ważną rolę nie tylko w przypadku odpowiedzialności obiektywnej, ale także w
stosunku do odpowiedzialności opartej na winie. Od lat 40 XX wieku Pierwsza Izba hiszpańskiego Sądu
Najwyższego objęła kierunek obiektywizacji odpowiedzialności opartej na winie, zalecając używanie
takich technik jak odwrócenie ciężaru dowodu, stosowanie domniemań prawnych lub podniesienie
standardu należytej staranności. I należy podkreślić, że nie jest to odosobniona praktyka, jeżeli o inne
kraje europejskie chodzi. Tak zwana „teoria ryzyka” była początkowo przedmiotem licznych nadużyć,
będąc systematycznie stosowana do prawie wszystkich przypadków rostrzyganych przez sądy. Powyższa
linia interpretacji miała swoją podstawę w tzw. zasadzie pro damnato, czyli orzekaniu na korzyść ofiary.
W rezultacie odpowiedzialność oparta na winie przekształcona została w odpowiedzialność opartą na
winie z odwróconym ciężarem dowodu. W skrajnych przypadkach praktyczna niemożność udowodnienia
przez sprawcę należytej staranności lub ogromne trudności zwiazane ze spełnieniem wymogu zaostrzonej
staranności wymaganej przez sąd, usytułowiły te hybrydyczne formy odpowiedzialności opartej na
winie zaraz obok odpowiedzialności obiektywnej. Krytyka tej praktyki, zainicjowana przez doktrynę
cywilistyczną, doprowadziła do zmiany tej tendencji w orzecznictwie.

Dziś można stwierdzić, że hiszpański Sąd Najwyższy jest bardziej niechętny, jeżeli chodzi o wdrażanie
wyżej wspomnianej teorii. Stosuje ją w sposób ostrożniejszy i lepiej przemyślany, podporządkowując ją
określonym kryteriom, wśród których wyróżnić można zwiększone ryzyko produkcji szkody.

Posumowywując, aktualnie nie ma jasno określonej granicy między odpowiedzialnością opartą na
winie i odpowiedzialnością obiektywną. Obie stanowią dwa skrajne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego
rozciagają się różne formy odpowiedzialności opartej na winie, z odwróceniem ciężaru dowodu jako
jednym z przykładów. Istnienie wyżej wspomnianych technik obiektywizacji odpowiedzialności opartej
na winie unaocznia, iż sądy hiszpańskie uważają, iż aktualny tryb ustawodawczy przewidziany do
wdrażania odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka jest nieadekwatny do wymagań współczesnego
życia.

Na tym tle powołane zostały do życia różnego rodzaju prywatne inicjatywy, ukierunkowane na
harmonizację prawa prywatnego na arenie europejskiej. Jedna z nich, tzw. European Group on Tort
Law (EGTL), w odpowiedzi na wspomniany problem zaproponowała wprowadzenie kilku klauzul
generalnych. W rezultacie, Principles of European Tort Law, zredagowane przez EGTL, promują
wdrożenie klauzuli odpowiedzialności opartej na winie z odwróconym ciężarem dowodu za działania
wiążące się z wyższym źródłem ryzyka (Art. 4: 201 PETL) oraz klauzuli ogólnej odpowiedzialności
obiektywnej za działania anormalnie niebezpieczne (art. 5: 101 PETL). Za wprowadzeniem takiego
rozwiązania przemawia argument, iż sądowe wypracowanie polityki, zgodnie z którą modeluje się
odpowiedzialność obiektywną i surowsze formy odpowiedzialności opartej na winie poprzez odwołanie
się do zasad ogólnych, stanowi bardziej skuteczny i elastyczny sposób radzenia sobie ze zmieniającą się
rzeczywistością społeczno-gospodarczą.

Okoliczności uzasadniające wprowadzenie odpowiedzialności obiek-
tywnej

Nałożenie odpowiedzialności obiektywnej jest uzasadnione różnymi ratio. Między tymi ostatnimi
wyróżnia się nowa rzeczywistość społeczną, abstrakcyjne ryzyko, specyficzne ryzyko (Konkrete Mangel-
gefahr), korelacje pomiędzy indywidualnymi korzyściami i ryzykiem, idee społeczności ryzyka, interes
ogólny, pro damnato lub strukturalne trudności dowodowe poszkodowanego (Kubica, 2015, s. 60-106 i
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Oertel, 2010, s. 286-295). Te okoliczności uzasadniające wprowadzenie odpowiedzialności bez winy
nie mają charakteru alternatywnego, lecz współistnieją ze sobą, czasami nawet kilka z nich na raz,
wzmacniając się wzajemnie i sprawiając, że przyjęcie omawianego rodzaju odpowiedzialności jest
jeszcze bardziej uzasadnione. Analiza przeprowadzona w niniejszej pracy prowadzi do wniosku, że
podstawą, która determinuje nałożenie odpowiedzialności obiektywnej w prawie wszystkich przypadkach
odpowiedzialności objektywnej i która sama w sobie stanowi wystarczające jej uzasadnienie, jest idea
ryzyka, abstrakcyjnego i nieuniknionego (Kubica, 2015, s. 764). W tym sensie rozwiązanie przyjęte w
prawie hiszpańskim nie jest odosbnione, ponieważ podobna sytuacja ma miejsce w innych krajach jej
najbliższego otoczenia (Von Bar, 2000, s. 347; Schamps, 1998, s. 853; Koch/Koziol, 2002, s. 407-408;
Zweigert/Kötz, 1998, s. 659 i 671; Van Damm, 2006, s. 298; Werro/Palmer/Hahn, 2004, s. 400; Van
Gerven/Lever/Larouche, 2000, s. 538 i 579 i Wagner, 2003, s.288). Nic więc dziwnego, że odpowie-
dzialność obiektywna w większości państw europejskich określana jest nazwą „odpowiedzialność oparta
na ryzyku” [Gefährdungshaftung (niem.), responsabilité pour risque (fr.), odpowiedzialność oparta na
ryzyku (pol.), responsabilidad por riesgo (hiszp.)]. W konsekwencji, na gruncie prawa hiszpańskiego
istnieją jedynie dwa przypadki, które odbiegają od tego założenia jako że nałożenie odpowiedzialności
bez winy nie jest uzasadnione tutaj ryzykiem abstrakcyjnym kreowanym przez działalność prowadząca
do szkody: odpowiedzialność za wadliwy produkt i odpowiedzialność za wadliwe usługi, które zawierają
gwarancję pewnych poziomów skuteczności i bezpieczeństwa (Kubica, 2015, s. 83-85).

Na szczeblu europejskim podjęto szereg prób zdefiniowania ryzyka, które prowadzi do nałożenia
odpowiedzialności obiektywnej. W ten sposób, ryzyko powstania szkody związane z działalnością
sprawcy tej szkody i które kwalifikuje tą działalność jako ta, która powinna podlegać odpowiedzialności
bez winy, powinno spełniać następujące kryteria: a) odpowiedzialność ta powinna być ponoszona przez
osobę, która stwarza to ryzyko z uwagi na działalność przez nią prowadzoną i jest w stanie kontrolować,
zminimalizować i oszacować to ryzyko (Lopuski, 1992, s. 194; Larenz, 1959, s.666 i Koziol, 2012, s.
235), b) ryzyko to musi być abstrakcyjne (Larenz/Kanaris, 1994, s. 605), c) niemożliwe do usunięcia
przez wszystkie rozsądne środki zapobiegawcze(Oertel, 2010, s. 286-287; Pantaleón Prieto,2005, s. 7-8 i
Trimarchi, 1961, s. 13), d) charakterystyczne dla aktywności, która je stworzyła (art. 5:101 PETL i art.
50 Szwajcarskiego Projektu Ustawy o reformie i unifikacji prawa deliktowego) e) i jednocześnie powinno
być specjalne, nadzwyczajne lub znacząco zwiększone (Santos Briz, s. 552-553 i Rogel Vide, 2013, s.
251-252), f) o nadzwyczajności ryzyka decyduje rozmiar możliwej szkody oraz prawdopodobieństwo jej
wystąpienia (Koch/Koziol, 2002, s. 408; Oertel, 2010, s. 287; i Schamps, 1998, s. 862), i wreszcie g)
wielkość ryzyka wpływa na ochronę przyznaną poszkodowanemu: im większe ryzyko tym skuteczniejsza
ochrona, ta ostatnia zależy od zakresu przesłanek wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność
(Lopuski, 1992, s. 190). Jeśli poziom ryzyka w danym przypadku można zmniejszyć poprzez dołożenie
należytej staranności, do przypadku tego należy zastosować system odpowiedzialności opartej na winie
z odwróconym ciężarem dowodu.

Wszystkie wyżej wymienione elementy, charakteryzujące ryzyko, znalazły odzwierciedlenie w klauzuli
ogólnej odpowiedzialności obiektywnej za działalność nadzwyczajnie niebezpieczną zaproponowanej
przez European Group on Tort Law (EGTL) w jego Zasadach Europejskiego Prawa Czynów Niedo-
zwolonych (art. 5:101 PETL). Artykuł ten zawiera ponadto jeszcze jedno wymaganie, a mianowicie,
iż działalność prowadząca do odpowiedzialności nie powinna należeć do czynności życia codziennego.
Należy podkreślić jednak, że zakres klauzuli obejmujący tylko działalność wyjątkowo niebezpieczną,
jest bardzo ograniczony. Celem, dla którego taka regulacja została wprowadzona nie było ograniczenie
zakresu odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka tylko do działań wyjątkowo niebezpiecznych.
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EGTL przyjął sobie za zadanie utworzenie podstawowego standardu, wspólnego rdzenia który byłby
dopuszczalny we wszystkich krajach europejskich, w tym w tych, które podobnie jak Wielka Brytania
są bardzo związane z zasadą odpowiedzialności opartej na winie (EGTL, 2008, s. 144-145).

Techniki wprowadzenia odpowiedzialności opartej na ryzyku

Można wyróżnić kilka trybów wprowadzania odpowiedzialności obiektywnej. Może ono mieć źródło w
działalności ustawodawcy, w którym to przypadku mamy do czynienia z dwoma różnymi modelami: z
modelem uregulowania w sposób kazuistyczny poszczególnych przypadków przez prawo (w kodeksie
cywilnym lub w ustawach specjalnych), i z modelem wprowadzenia odpowiedzialności obiektywnej
poprzez klauzulę generalną (Kubica, 2015, s. 107-130). Wprowadzenie odpowiedzialności bez winy
może być również owocem orzecznictwa. W tym sensie, sądy mogą albo wprowadzić odpowiedzialność
opartą na ryzyku poprzez analogiczne zastosowanie przypadków przewidzianych przez ustawę do
porównywalnych stanów faktycznych, nieuregulowanych przepisami prawnymi, albo za pomocą tzw.
środków paliatywnych lub instrumentów obiektywizujących odpowiedzialności opartą na winie (Kubica,
2015, s. 131-160).

Jeśli chodzi o wprowadzenie odpowiedzialności bez winy przez władzę ustawodawczą, wiele krajów
europejskich, w tym Hiszpania, wybrało system wprowadzenia tego systemu odpowiedzialności poprzez
regulację ad hoc, indywidualnie dla poszczególnych przypadków (Ruda, 2018, s. 146). Ogólne
klauzule odpowiedzialności na zasadzie ryzyka zostały przyjęte w węgierskim [§345(1) WgKC] (Von
Bar, 2009, s. 561), tureckim (art.71 TKC) (Akkayan-Yildirim, 2012, s. 203-220), włoskim systemie
prawnym (art. 2050 WKC, chociaż istnieją rozbieżności co do tego, czy we Włoszech rzeczywiście
obowiązuje zasada odpowiedzialności obiektywnej, czy raczej zasada odpowiedzialności opartej na
winie z odwróconym ciężarem dowodowym) (Busnelli/Comandé, 2002, s. 212) i francuskim (art. 1384
FKC)(Galand-Carval, 2002, s. 130), który przewiduje bardzo szeroką i unikalną w skali europejskiej
klauzulę odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez rzeczy. Wprowadzenie klauzuli generalnej
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, opartej na szczególnym zagrożeniu, rozważane było również w
Niemczech (Kötz, 1981, s. 1785; Will, 1980; i Wagner, 2003, s. 189-340), Austrii (Koziol, 2004; Koziol,
2006) i Szwajcarii (Wiedmer, 1994, s. 405; Wiedmer/ Wessner, 2000, s. 137). Wysiłki zmierzające do
jej wprowadzenia w wyżej wymienionych krajach przyniosły owoce w przypadku tych dwóch ostatnich
(Austria- art.1302 ABGB i Szwajcaria- art. 50 VE OR). Państwa te przyjęły takie klauzule w swoich
projektach reformy prawa odpowiedzialności cywilnej. Próba przejścia od reguły zawartej w Rylands
v. Fletcher do klauzuli ogólnej odpowiedzialności obiektywnej za działania nadzwyczaj niebezpieczne
podjęta została również w swoim czasie w brytyjskim Common Law (Kubica, 2016a; Kubica, 2016b).
Wreszcie kwestia, czy zasada odpowiedzialności opartej na winie powinna zostać uzupełniona ogólną
zasadą odpowiedzialności obiektywnej, zwróciła również uwagę doktryny hiszpańskiej, choć ta ostatnia
opowiada się za tym rozwiązaniem na razie w sposób bardzo nieśmiały (Borel Maciá, 1958, s.6; Ángel
Yagüez, 1988, s. 206; Medina Alcoz, 2003, s. 66-67 i Castán Tobeñas, 1933, s. 121).

Oba modele mają zarówno zalety, jak i wady, i trudno jest z całą pewnością wskazać ten, który byłby
bardziej pożądany z punktu widzenia krajowej polityki legislacyjnej. Jako główne różnice między jednym
a drugim sposobem wprowadzania odpowiedzialności obiektywnej, obejmujące najważniejsze korzyści i
defekty obu modeli, należałoby wymienić elastyczność, równość w traktowaniu podobnych przypad-
ków i dużą zdolność dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej w
przypadku klauzuli ogólnej, z którymi kontrastuje sztywność i skłonność do tworzenia luk prawnych
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wynikających z opóźnień normatywnych i bezczynności ustawodawczej, jak również brak spójności w
nakładaniu odpowiedzialności obiektywnej, które towarzyszą modelowi kazuistycznego uregulowania
poszczególnych przypadków odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka. W ogólnym zatem rozra-
chunku: spójność systemowa albo dezintegracja. Niemniej jednak elastyczność klauzuli generalnej
ma także negatywny wpływ na bezpieczeństwo prawne, którym to, z drugiej strony, może pochwalić
się model przyjmowania odpowiedzialności bez winy ad hoc w ustawie (Oertel, 2010, s. 316-317).
Rozwiązanie tego problemu podsunięte zostało przez doktrynę porównawczą (Schamps, 1998, s. 892;
Schamps, 2005, s. 135; Wagner, 2003, s. 286, Vam Boom, 2005, s. 633; Stickler, 1983, s. 140 i Oertel,
2010, s. 316-317), która zaproponowała jako remedium na najbardziej nieuchronne braki obu modeli ich
fuzję, w rezultacie której powstałaby też klauzula ogólna, tyle że ulepszona: z jednej strony elastyczna
i sformułowana w sposób ogólny, z drugiej obejmująca katalog przykładowych działań, które mogłyby
podlegać regule odpowiedzialności obiektywnej.

Problem zyskuje jednak także inny wymiar, jako że dyskusja dotycząca wad i zalet wyżej wymienionych
form wprowadzania odpowiedzialności obiektywnej rozgorzała również na poziomie europejskim. W tym
sensie zestawienie obu modeli nabrało dodatkowego znaczenia, biorąc pod uwagę rozwiązania, na które
zdecydowały się dwie, konkurujące ze sobą grupy naukowców, promujące harmonizację europejskich
praw w zakresie odpowiedzialności deliktowej. W konsekwencji, STUDY GROUP ON A EUROPEAN
CIVIL CODE w swoim Draft Common Frame of Reference obrała model odrębnego/kazuistycznego
uregulowania poszczególnych przypadków odpowiedzialności opartej na ryzyku, podczas gdy Principles
of European Tort Law zredagowane przez EUROPEAN GROUP ON TORT LAW wprowadziły klauzulę
ogólną odpowiedzialności obiektywnej za działania wyjątkowo niebezpieczne.

Również z punktu widzenia prawa porównawczego i harmonizacji prawa oba modele przedstawiają
swoje wady i zalety. Zgodnie z powszechnie obowiązującą opinią, bardziej szczegółowa regulacja, która
obejmuje jednocześnie bardziej szczegółowe kwestie, służy lepszej orientacji. Ta zaleta ma jednak
wysoką cenę w postaci braku elastyczności. Bardziej precyzyjne regulacje dostosowują się trudniej nie
tylko do zmian społeczno-gospodarczych, ale także do nowego kontekstu krajowego. Istnieje ryzyko
ich odrzucenia ze strony systemu prawnego, któremu są narzucane (Giliker, 2014, s. 33). Zasady
abstrakcyjne, poza wspomnianą elastycznością, oferują większą spójność i spoistość materii, do której
są stosowane. Choć mogą, przynajmniej początkowo i tylko w niektórych aspektach, prowadzić do
rozbieżnych rozwiązań, nie są obarczone tak dużym ryzykiem odrzucenia, biorąc pod uwagę ich zdolność
do dostosowania się, na przykład, do krajowej praktyki orzeczniczej (Van Dam, 2007, s. 72).

Jeśli chodzi o sądowe wprowadzenie odpowiedzialności obiektywnej, to sądy wypracowały dwie formy:
analogię i instrumenty „obiektywizujące” odpowiedzialność opartą na winie, aby tym samym zrekom-
pensować błędy wynikające z nieskuteczności ustawodawcy w tych systemach, które opierają się na
modelu wyliczenia poszczególnych przypadków odpowiedzialności opartej na ryzyku w ustawie. Należy
podkreślić jednak, iż jedynym krajem europejskim, który dopuścił stosowanie analogicznego rozszerzenia
przypadków odpowiedzialności obiektywnej uregulowanych w ustawie do innych, porównywalnych i
nieunormowanych prawnie jest Austria (Koch/ Koziol, 2002, str 14). Sądowe zastosowanie instrumentów
„obiektywizujących” odpowiedzialność opartą na winie odnotowano w wielu krajach europejskich (Will,
1980, s.69). Hiszpania znajduje się w czołówce tego peletonu (Martín Casals/ Ribot Igualada/ Solé Feliu,
2002, s.281-286). Tak zwane mechanizmy paliatywne, które spełniają ten cel i które od lat 40 ubiegłego
wieku nadużywane były przez hiszpańskie orzecznictwo w ramach „teorii ryzyka’‘, obejmują przede
wszystkim błędnie denominowane odwrócenie ciężaru dowodowego, domniemania prawne i praktykę

15



zaostrzania standardu należytej staranności. Fakt, iż wymóg bardzo wysokiego poziomu staranności w
rzeczywistości równoznaczny jest z brakiem wymogu jakiejkolwiek winy, iż w przypadku odwrócenia
ciężaru dowodowego lub domniemania winy pozwany znajduje się w sytuacji, w której niemożliwe jest
przedstawienie dowodów przeciwnych, przekłada się praktycznie na zniekształcenie granicy między
odpowiedzialnością subiektywną i obiektywną (Martín Casals/ Ribot Igualada, 2003, s. 829; Zweigert/
Kötz, 1998, s. 649-652, Cavanillas Múgica, 1987, s. 66). W rzeczywistości traktuje się wyżej wymienione
przypadki jako „fikcję winy” (Reglero Campos, 2007, s. 243-244); fikcję, która jednoznaczna jest z
ukrytym sposobem wprowadzenia odpowiedzialności obiektywnej pod zasłoną odpowiedzialności opartej
na winie. Celem tej praktyki jest wyrównanie nieuczciwego podziału ryzyka spowodowania wypadków
w obszarach, w których zasada odpowiedzialności subiektywnej nie spełnia tego celu (Jansen, 2010,
s. 39). Czynników które doprowadziły do tego rodzaju aktywizmu sędziowskiego w Hiszpanii jest
kilka: 1. Bezczynność lub opóźniona aktywność ustawodawcy. 2. Odrzucenie możliwości narzucania
odpowiedzialności obiektywnej w sposób analogiczny, 3. Lojalność w stosunku do tradycyjnej zasady
odpowiedzialności opartej na winie i 4. Rosnące poczucie zaangażowania społecznego, wynikające
z nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej (Kubica, 2015, s. 784). Podczas gdy judykatura
europejska uważa, że przy pomocy opisanych wyżej narzędzi przyczynia się do innowacyjnego rozwoju
prawa bez konieczności postępowania niezgodnego z prawem (Jansen, 2010, s. 40), doktryna jest w
tym względzie bardziej krytyczna. Ujawnia swoja troskę o aspekty systematyczne i spójność prawa,
okrzykując wyżej wymienioną procedurę „nielegalną formą nakładania odpowiedzialności obiektywnej”
(Jansen, 2010, s. 42).

Odpowiedzialność oparta na ryzyku–pojęcie

Zarówno kodeksowe przypadki, które zgodnie z doktryną większościową nakładają system odpowie-
dzialności opartej na winie z odwróconym ciężarem dowodowym lub system odpowiedzialności z
domniemaniem winy (vide art. 1903 i 1904, 1908,1º, 1908, 4 i 1909 HKC), jak i wyżej wspomniana
praktyka orzecznictwa, której konsekwencją jest „obiektywizacja” odpowiedzialności opartej na winie
unaoczniają, że między tą ostatnią i odpowiedzialnością obiektywną nie ma wyraźnej linii demarka-
cyjnej (Von Caemmerer, 1978, s. 5-27), ale kontinuum (Martín Casals/ Ribot Igualada, 2003, s. 829;
Zweigert/Kötz, 1998, s. 649, EGTL, 2005, s. 143; Rogers, 2002, s. 101, Koch/Koziol, 2002, s.424;
Van Dam, 2006, s. 264-265; Cane, 1999, s. 172). W konsekwencji, na jednym biegunie znajduje
się zasada odpowiedzialności subiektywnej w „wersji czystej’‘, która przechodzi w wyżej wymienione
mutacje tradycyjnej zasady odpowiedzialności opartej na winie, a następnie w różne hybrydowe formy
odpowiedzialności opartej na ryzyku. Łańcuch ten wieńczy na drugim biegunie odpowiedzialność
absolutna (Kubica, 2015, s. 162-179). Wśród instrumentów, które tworzą tak zwane „szare strefy”
między tą ostatnią a odpowiedzialnością subiektywną, oprócz wyżej już wspomnianych zaostrzenia
wymaganego standardu postępowania, odwrócenia ciężaru dowodowego i domniemań prawnych, można
wskazać ponadto tzw. doktrynę szkody nieproporcjonalnej (Díaz Regañón García- Alcalá, 2006, s. 122;
Gómez Calle, 1998, s. 1750 i Yzquierdo Tolsada, 1990, s. 287) i nałożenie obowiązków umownych
na osoby, które nie są stronami umowy (Kubica, 2015, s. 168-169; Parra Lucán, 2011, s. 72-73 i
Martín Casals/ Ribot Igualada/ Solé Feliu, 2002, s. 288-289), choć to ostatnie narzędzie miało małe
zastosowanie w prawie hiszpańskim.

Z perspektywy ostatnich 70 lat można stwierdzić, iż wdrażanie instrumentów „obiektywizujących”
odpowiedzialność opartą na winie w hiszpańskim orzecznictwie jest nie tylko środkiem zaradczym na
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luki legislacyjne, które są wynikiem zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej i postępu
technologicznego we wszystkich tych przypadkach, w których zastosowanie tych instrumentów staje
się ukrytą formą wprowadzania odpowiedzialności obiektywnej. Wspomniane narzędzia posłużyły
także sądom do opracowania całej hermeneutycznej tezy. Celem jej było „okrojenie” odpowiedzialności
subiektywnej z winy w celu naprawienia nadmiernego subiektywizmu, z którym był stosowany art.
1902 HKC (regulujący odpowiedzialność opartą na winie), a tym samym zapewnić jego jak najodpo-
wiedniejsze zastosowanie uwzgledniające okoliczności i wymagania aktualnego momentu historycznego.
W tym sensie trajektoria tzw. „teorii ryzyka” dzieli się na kilka etapów: od jej początkowego zasto-
sowania tylko do wyjątkowych przypadków, poprzez systematyczne stosowanie wyżej wymienionych
instrumentów „obiektywizujących” do prawie każdego konkretnego przypadku, aż do etapu zupełnego
przedefiniowania, zalecającego ostrożniejsze stosowanie teorii, podporządkowane szczególnym kryteriom,
między którymi wymienić należy ryzyko powstania szkody (Kubica, 2015, s. 250-253). Tak więc,
zgodnie z najnowszym orzecznictwem, w przypadku zajmowania się działaniami, które generują „ryzyko
powstania szkody znacznie wyższe niż normalne standardy’‘, stosować należy instrumenty „obiektywi-
zujące” odpowiedzialność opartą na winie. Z kolei, jeżeli działalność nie może zostać zaklasyfikowana
jako taka, która generuje to szczególne ryzyko, wprowadzić należy reżim odpowiedzialności opartej
na winie w „wersji czystej’‘. Obecnie Sąd Najwyższy jest w trakcie wytyczania zakresu stosowania
wspomnianej doktryny. Etap ten zapoczątkowany został wyszczególnieniem przypadków, które NIE
spełniają przesłanki „działania o znacznie podwyższonym ryzyku, o szczególnym lub znaczącym ryzyku”
(Kubica, 2015, s. 257-259).

Wyżej opisana koncepcja, która odpowiada teorii opracowanej w swoim czasie przez austriackiego
cywilistę Waltera WILBURGA z Grazu- tzw. teoria „ruchomych lub elastycznych systemów”, pokrywa
się zasadniczo z modelem wybranym przez EUROPEAN GROUP ON TORT LAW w PRINCIPLES
OF EUROPEAN TORT LAW: Można wyróżnić jeden może wyjątek, a mianowicie doktrynę niepropor-
cjonalnej szkody, która nie znajduje odpowiednika we wspomnianym wyżej modelu/teorii, a której
podstawę stanowi nie podwyższone (średnie) ryzyko, a zasada łatwości i dostępności dowodów.

Teoria ryzyka i odwrócenie ciężaru dowodu

Doktryna teorii ryzyka stanowi punkt styku dwóch sąsiednich dziedzin prawa: prawa cywilnego i pro-
cesu cywilnego, ponieważ, jak wspomniano wcześniej, wśród instrumentów „obiektywizujących” zasadę
odpowiedzialności opartej na winie znajdują się narzędzia proceduralne, które zostały zaprojektowane
przez ustawodawcę do innych celów. Analiza przeprowadzona w tej pracy nie byłaby zatem kompletna,
gdyby nie uwzględniała chociaż powierzchownego studium stanowisk zajętych w tej dziedzinie przez
procesualistów. Uwzględnienie zagadnień proceduralnych jest również uwarunkowane faktem, iż wyżej
wspomniane orzecznictwo, wypracowane przez Sąd Najwyższy na przełomie ostatnich 70 lat pozostaje
w sprzeczności z nową regulacją ciężaru dowodu, wprowadzoną przez Ustawę 1/2000 dot. procedury
cywilnej. Zgodnie z art. 217 wyżej wymienionej ustawy, normalny rozkład ciężaru dowodu stosować
należy do wszystkich przypadków z wyjątkiem tych, co do których wyraźny przepis prawny nie wpro-
wadza specjalnych kryteriów rozkładu ciężaru dowodowego, pozwalając na sądowe odwrócenie ciężaru
dowodowego w przypadkach, gdy jest to zalecane przez „zasadę łatwości i dostępności dowodowej’‘.
Przepis ten został zinterpretowany przez doktrynę prawną w ten sposób, że jakiekolwiek sądowe
odwrócenie ciężaru dowodu, które nie ma podstawy w prawie, jest zabronione z wyjątkiem odwrócenia
ciężaru dowodowego, które opiera się na „zasadach łatwości i dostępności dowodu’‘. Nowe przepisy,
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zgodnie z oczekiwaniami, miały również wpływ na stanowisko Sądu Najwyższego, który musiał się im
podporządkować. Nie ma jasności co do tego, czy decyzja ustawodawcy, by w ten sposób uregulować
rozkład ciężaru dowodowego była podjęta świadomie. Faktem jest , iż ustawodawca zignorował kom-
pletnie ewolucję orzecznictwa z przełomu ostatnich 70 lat w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej, i nie
wymieniając podwyższonego ryzyka jako możliwej podstawy sądowego odwrócenia ciężaru dowodowego
doprowadził do sytuacji, w której, z jednej strony, Sąd Najwyższy jest związany doktryną, nad której
zakresem i definicją pracował przez ponad pół wieku, a z drugiej, jest podporządkowany Ustawie, która
formalnie spowalnia, żeby nie powiedzieć że uniemożliwia, jej rozwój. W konsekwencji, począwszy
od wejścia w życie Ustawy 1/2000, hiszpański Sąd Najwyższy zgadza się z doktryną proceduralną,
stwierdzającą, iż sądowe odwrócenie ciężaru dowodowego jest dozwolone jedynie w przypadkach prawnie
zakreślonych. Później dodaje jednak, popadając w sposób celowy w niespójność, że wykwalifikowane
ryzyko i „nieproporcjonalna szkoda” prowadzą w sposób konieczny do odwrócenia ciężaru dowodowego,
chociaż oba te przypadki nie zostały uwzględnione pomiędzy numerus clausus przewidzianych przez
prawo. Biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt, że 1. już sam art. 217 Ustawy 1/2000 o procesie
cywilnym wprowadza odwrócenie ciężaru dowodowego w przypadku, na przykład, procesów w sprawach
nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy oraz że 2. „zasada dostępności i łatwości dowodowej”,
zanim ostatecznie została podniesiona do rangi normy prawnej została wprowadzona i opracowana
przez orzecznictwo, nie wydaje się nierozsądnym postulat de lege ferenda, by ryzyko średniej wielkości
zostało również uznane przez ustawodawcę jako czynnik wpływający na odwrócenie ciężaru dowodu
w materii odpowiedzialności deliktowej. Kwestią polityki ustawodawczej byłby już tylko sposób, w
jaki należałoby to robić: prawne odwrócenie ciężaru dowodowego poprzez fałszywe domniemania,
prawne bezpośrednie odwrócenie ciężaru dowodowego, prawne odwrócenie ciężaru dowodowego za
pomocą domniemania sensu stricto lub poprzez zamieszczenie w ustawie upoważnienia dla sędziów,
by w przypadku czynności średnio niebezpiecznych rozkładali ciężar dowodu w inny sposób niż ten
ustanowiony w ogólnej zasadzie (sądowe odwrócenie ciężaru dowodu)(Kubica, 2015, s. 250-268).

Ewolucja teorii ryzyka w Hiszpanii i dogmatyczna konstrukcja
zaniechania–upadki w lokalach otwartych dla publiczności

Klasycznym przykładem orzeczeń, które odzwierciedlają ewolucje teorii ryzyka są przypadki szkód
doznanych na skutek upadków w lokalach otwartych dla publiczności. Można w nich wyróżnić trzy
dobrze zróżnicowane pod względem zasad odpowiedzialności i trudniejsze do określenia w kategoriach
czasowych etapy. Pierwszy etap odznacza się nadmiernym wykorzystywaniem różnych instrumentów
prawnych, charakterystycznych dla tej doktryny, takich jak odwrócenie ciężaru dowodu, domniemanie
winy lub zaostrzenie należytej staranności w przypadku profesjonalistów (Kubica, 2015, s. 285-290;
Bercovitz Rodríguez Cano, 2001, s. 49-65). W ramach drugiego etapu Sądu Najwyższy systematycznie
podejmuje decyzje o wykluczeniu przypadku upadków z zakresu stosowania teorii ryzyka. W tym
okresie orzecznictwo ogranicza się do uzasadnienia tej decyzji, wykorzystując w tym celu cztery
argumenty przewodnie: że „fakt prowadzenia działalności otwartej dla publiczności nie może być
uważany za działalność stwarzającą ryzyko’‘; brak niebezpieczeństwa w zachowaniu potencjalnych ofiar
(sic) lub brak niebezpieczeństwa działalności wykonywanej przez pozwanego uniemożliwia zastosowanie
instrumentów obiektywizujących odpowiedzialność opartą na winie; lub wreszcie, że decydujący w tym
przypadku jest brak niebezpieczeństwa pewnych obiektów, to znaczy pewnych rzeczy (Kubica, 2015, s.
291-315). W trzecim etapie Sąd Najwyższy uznaje, iż: 1.przypadek upadku w lokalach otwartych dla
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publiczności stanowi typowy przypadek, w którym szkoda wynika z zaniechania, 2. utrzymuje swoją
decyzję, w oparciu o którą zastosowanie instrumentów „obiektywizujących” odpowiedzialność opartą na
winie nie nie ma zastosowania do upadków w lokalach otwartych dla publiczności, 3. ustala podstawy
teorii ryzyka, stwierdzając, że obiektywizacja odpowiedzialności opartej na winie jest właściwa tylko w
przypadku podwyższonego ryzyka, nieproporcjonalnej szkody lub braku współpracy ze strony sprawcy
szkody, gdy jest on do tego specjalnie zobowiązany zgodnie z „zasadą łatwości i dostępności dowodów”
(Kubica, 2015, s. 334-342).

Badanie przeprowadzone z punktu widzenia zasad odpowiedzialności służy jednocześnie analizie, choćby
powierzchownej, dogmatycznej konstrukcji zaniechań. Podnosi się, że brak zastosowania do przypadków
upadku instrumentów paliatywnych obiektywizujących odpowiedzialność opartą na winie (z wyjątkiem
może zwiększonego rygoru w wymaganym standardzie postępowania w przypadku odpowiedzialności
opartej na winie) nie jest usprawiedliwiony brakiem niebezpieczeństwa działalności prowadzonej przez
właścicieli lokali otwartych dla publiczności. W omawianej kategorii spraw zaobserwować można zmianę
podejścia, przez przeniesienie uwagi z działania powodującego szkodę na „sposób jego wykonania”.
Pod uwagę bierze się, że w ramach wykonywania działalności pominięte zostały określone środki
bezpieczeństwa, konserwacji, kontroli i sygnalizacji (poślizgnięcia są prawie zawsze spowodowane tymi
samymi, trywialnymi przyczynami- na przykład mokra lub poplamiona olejem podłoga )(Kubica, 2015,
s. 270). Mając na uwadze fakt, iż w zaniechaniach element winy jako podstawa odpowiedzialności
pokrywa się z czynem niedozwolonym, ponieważ winę można zdefiniować jako zaniechanie wprowadzenia
środków niezbędnych do przewidzenia lub uniknięcia szkody [Díez Picazo, 1999, s. 94; Roca Trías,
2007, s. 73 i F.2 OHSN z 12-07-1994 (RJ 1994,6390)] brak możliwości zastosowania odwrócenie ciężaru
dowodowego lub domniemania w przypadkach, w których szkoda wynika z zaniechania, wynika z faktu,
że instrumenty te mają zastosowanie jedynie do dowodu winy, a nie do dowodu czynu niedozwolonego
pozwanego (Kubica, 2015, s. 298). Działania, które zostały pominięte, muszą również być możliwe
do przeprowadzenia. Możliwość działania stanowi zatem podstawowy ontologiczny i koncepcyjny
element zaniechania, którego brak uniemożliwia jego klasyfikację jako czynu niedozwolonego (Muñoz
Conde/García Arán, 2007, s. 238). Stąd ominięcie czynności wynikającej z obowiązku prawnego,
jednoznaczne z zaniechaniem na gruncie prawa, nie stanowi obiektywnego stanu, który łatwo udowodnić,
i które w niektórych przypadkach oddziela się od moralnego zarzutu charakterystycznego dla winy
i które prowadzi do odpowiedzialności obiektywnej, jak twierdzą niektórzy (Lacruz Berdejo/Rivero
Fernández,2009, s. 510). Przypadki, w których szkoda wynika z zaniechania, są typowymi przypadkami
odpowiedzialności opartej na winie (Kubica, 2015, s. 299-302).

Jak jest powszechnie wiadomo, nie wszystkie zaniechania skutkują odszkodowaniem. Prawo wymaga,
aby pozwany był wcześniej obciążony obowiązkiem działania (Díez Picazo, 1999, s. 288; Martín
Casals/Solé Feliu, 2010, s. 2046; Muñoz Conde/García Arán, 2007, s. 243-247; Dobbs, 2000, s. 854). W
Hiszpanii, zgodnie z doktryną większościową, źródło tych obowiązków stanowią ustawa lub umowa (Díez
Picazo, 1999, s. 290; Arcos Vieira, 2005, s. 128). Stanowisko takie nie odpowiada jednak wymaganiom
narzuconym przez aktualną rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Mając na uwadze powyższą sytuację,
autorka niniejszej pracy postuluje rozszerzenie katalogu wyżej wymienionych źródeł obowiązków
prawnych również na specjalną relację, która łączy strony, na fakt stworzenia i kontroli niebezpiecznej
sytuacji oraz sytuacji, w której rozmiar szkody z jednej strony i łatwość jej uniknięcia, z drugiej,
wskazują na istnienie takiego obowiązku (EGTL, 2005, art. 4:103). Hiszpańska praktyka prawnicza jest
dowodem na to, iż źródła obowiązków prawnych nie mieszczą się w dychotomicznym numerus clausus
ustanowionym przez doktrynę. Analiza współczesnego orzecznictwa pozwala stwierdzić z przekonaniem,
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że w ramach wyżej wymienionego katalogu wymienia się także stworzenie i kontrolę ryzyka powstania
szkody [F.3 OHSN z 22-02-2001 (RJ 2001, 2243), F.4 SAP Lleida z 08-02-2001 (AC 2001, 450) i
F. 1 i 2 OHSN z 20-06-2003 (RJ 2003, 4250), F. 4 SAP Madrid z 7-04-2005 (JUR 2005, 106656)].
Należy jednak podkreślić, że niebezpieczeństwo, które powoduje powstanie prawnego obowiązku
działania, niekoniecznie jest kwalifikowanym niebezpieczeństwem, które usprawiedliwia odwrócenie
ciężaru dowodu, a tym bardziej nadzwyczajnym niebezpieczeństwem, leżącym u podstaw nałożenia
odpowiedzialności opartej na ryzyku (EGTL, 2005, art. 4:103 ). Podobnie jak w przypadku działania,
także w przypadku zaniechania wzorzec dołożenia należytej staranności, do którego przestrzegania
zobowiązany jest pozwany, ulega zaostrzeniu wraz ze zwiększeniem się niebezpieczeństwa, o którym
mowa (EGTL, 2005, s. 117). W tym samym punkcie, w którym analizowany jest stopień należytej
staranności, współistnieją inne elementy, które są uważane za kontrowersyjne i które czasami wpływają
na wypaczenie dialektycznego związku między odpowiedzialnością opartą na winie i tą opartą na
ryzyku. Brak czynu, który zapobiegałby szkodom, konstytuuje nie tylko zawinione działanie, ale także
wskazuje na istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zaniechaniem (Arcos Vieira, 2005, s.
139). Mechanizm mający na celu ustanowienie tego związku przyczynowego polega na porównaniu
zachowania oczekiwanego i pominiętego przez pozwanego z tym, które zapobiegłoby lub mogło zapobiec
realizacji szkody (Martín Casals/ Solé Feliu, 2010, s. 2046). W skrajnych przypadkach taka technika
może prowadzić do tego, iż obowiązek staranności nałożony na oskarżonego staje się zobowiązaniem
rezultatu (Arcos Vieira, 2005, s. 135), powodując, że granice odpowiedzialności opartej na winie
niebezpiecznie zbliżają się do granic odpowiedzialności obiektywnej.

Odpowiedzialność oparta na ryzyku–część szczególna

Analiza poszczególnych przypadków, w których obowiązuje odpowiedzialność obiektywna w hiszpańskim
porządku prawnym prowadzi do wniosku, że u podstawy prawie wszystkich z nich leży abstrakcyjne i
nieuchronne ryzyko (Martín Casals/Ribot/Solé Feliu, 2002, s. 301; Kubica, 2015, s. 774). Jedynymi
przypadkami, które stanowią wyjątek od tej reguły, są odpowiedzialność za wadliwe produkty, w
którym to przypadku główną podstawą wprowadzenia odpowiedzialności bez winy jest konkretne
ryzyko (Koch/Koziol, 2002, s. 413), a także odpowiedzialność za usługi, które obejmują obligatoryjnie
gwarancję pewnych poziomów wydajności i bezpieczeństwa. W tym ostatnim przypadku nałożenie
odpowiedzialności obiektywnej wydaje się uzasadnione „zasadą łatwości i dostępności dowodów” (Kubica,
2015, s. 630-631). Konkluzja ta uzasadniona jest faktem, iż pomimo tego, ze wśród wyżej wymienionych
usług, które zgodnie z przepisami hiszpańskimi podporządkowane są odpowiedzialności na zasadzie
ryzyka, znajdują się takie przypadki jak dostawa gazu czy energii elektrycznej, które w innych krajach,
takich jak Austria, zostały uznane za czynności, z których wynika wysokie ryzyko wytworzenia szkody
(na przykład dostawa gazu), zakres zastosowania zasady odpowiedzialności obiektywnej z art. 148
TRLGDCU rozciąga się również na usługi, które w żaden sposób nie mogą być sklasyfikowane jako
takie - na przykład naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego.

Można stwierdzić, że hiszpańska doktryna prawna bierze pod uwagę, w ten lub inny sposób, wszystkie
elementy ryzyka, które sprawią, iż dana działalność podlega odpowiedzialności obiektywnej, opracowane
przez doktrynę porównawcza, chociaż do tej pory praktyka ta nie ma charakteru powszechnego. Nie
spotyka się przy tym poglądów, które uznałyby wszystkie wyżej wymienione elementy jednocześnie jako
niezbędny warunek nałożenia tego systemu odpowiedzialności. Przeprowadzone badanie unaocznia, ze
decyzja ustawodawcy co do uwzględnienia w katalogu przypadków, które podlegają odpowiedzialności
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bez winy niektórych zdarzeń i pozostawienie innych poza zakresem reguły, nie została poprzedzona
wcześniejszą systematyzacją koncepcji odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Taka systematyzacja
miała miejsce później, została przeprowadzona przez doktrynę prawną i aktualnie znajduje się w
początkowej fazie rozwoju. Konstrukcja podmiotu odpowiedzialnego za czyn niedozwolony doskonale
odzwierciedla ten status quo, ponieważ początkowe mozaiki konfiguracji i względów, które miały wpływ
na zakres podmiotowy stosowania zasady odpowiedzialności obiektywnej, zależały w dużym stopniu od
autora, który dokonywał analizy. Dziś można stwierdzić, ze wszystkie te konfiguracje sprowadzone
zostały do wspólnego mianownika w postaci „osoby, która zarządza i kontroluje ryzyko, uzasadniające
nałożenie odpowiedzialności bez winy” (Kubica, 2015, s. 775).

Ten ostatni wniosek nie dotyczy wymagania, by „ryzyko nie wynikało z czynności życia codziennego”,
który jako taki stanowi jedyny element, który nie został odnotowany ani przez doktrynę, ani przez
hiszpańskie orzecznictwo. Niemniej jednak, jak wspomniano powyżej, fakt, że dana działalność nie ma
charakteru powszechnego, świadczy o jej wyjątkowo niebezpiecznym charakterze. Podporządkowanie
działalności wyjątkowo niebezpiecznej regule odpowiedzialności opartej na ryzyku, postrzegane jest na
poziomie europejskim jako standard minimalny i nie wyłącza stosowania odpowiedzialności obiektywnej
do innych przypadków. Wprowadzenie tego systemu odpowiedzialności tylko w przypadku wyżej
wspomnianego rodzaju działalności oznaczałoby nadmierne ograniczenie zakresu reguły (EGTL, 2005,
145). W Hiszpanii, na przykład, jedynym przypadkiem odpowiedzialności bez winy, który można by
uznać za wyjątkowo niebezpieczny, byłoby wykorzystanie energii jądrowej i materiałów radioaktywnych
oraz, ewentualnie, innego rodzaju emisji.

W świetle powyższego oraz biorąc pod uwagę fakt, że w innych systemach prawnych eksplozje są
zwykle wskazywane jako typowy przykład wyjątkowo niebezpiecznej działalności, można stwierdzić, że
regulacja poszczególnych przypadków odpowiedzialności deliktowej byłaby bardziej spójna w Hiszpanii,
gdyby stany faktyczne z art. 1908 º1 HKC ( odpowiedzialność za eksplozje maszyn, które nie były
doglądane z należytą starannością i za zapłon substancji wybuchowych, które nie były przechowywane
w bezpiecznym i odpowiednim miejscu) podporządkować odpowiedzialności opartej na ryzyku, zamiast
stosować do nich odpowiedzialność na zasadzie winy z odwróconym ciężarem dowodu. Zgodnie z
wiekszoscia ówczesnej doktryny, bowiem, to właśnie ten ostatni system obowiązuje w przypadku
art. 1908°1 HKC (Yzquierdo Tolsada, 2016, s. 396; Santos Briz, 1989, s.783; Peña López, 2013, s.
13039; del Olmo García, 2016, s. 1410) . De facto, przypadki te w sposób ukryty skonfigurowane
zostały w wyżej opisany sposób przez orzecznictwo hiszpańskie, które stosując do nich tzw. doktrynę
„wyczerpania staranności” w ramach wymaganego wzorca postępowania, zaostrzały tak standard
wymaganej staranności, że niemożliwością było jego spełnienie (del Olmo García, 2016, s. 1410). W
rzeczywistości praktyka taka przekłada się na ukryte nałożenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka
(Kubica, 2015, s. 776).

Lakoniczna i nieco anachroniczna regulacja szczególnych przypadków odpowiedzialności cywilnej w
HKC nie tylko utrudnia czasami koncepcyjną racjonalizację zasady odpowiedzialności opartej na
ryzyku, ale także naraża te przepisy, jak w przypadku na przykład odpowiedzialności obiektywnej za
nadmierny dym, na rozszeżającą wykładnię doktryny, która mając na celu ich lepsze dostosowanie do
nowej rzeczywistości, doprowadza do tego, de facto, że zasługują one na miano martwego przepisu,
biorąc pod uwagę fakt, iż orzecznictwo woli stosować do stanów faktycznych regulowanych tymi
normami instrumenty obiektywizujące odpowiedzialność opartą na winie. Można również powiedzieć,
że przypadki takie jak odpowiedzialność za upadek drzew (art. 1908,3º HKC) i za upadek i wyrzucenie
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rzeczy z budynków (art. 1910 HKC) to „klasyczne” przypadki odpowiedzialności opartej na ryzyku w
tym sensie, iż niebezpieczeństwo, które te przypadki kreowały w momencie redagowania HKC można
nazwać anegdotycznym, w porównaniu do zagrożeń wynikających z działań generowanych przez postęp
technologiczny (Kubica, 2015, s.776). Późniejsza regulacja przypadków odpowiedzialności na zasadzie
ryzyka w ustawach szczególnych pozwala stwierdzić jednak istnienie zależności między wielkością
ryzyka stwarzanego przez czynności podlegające temu systemowi odpowiedzialności a ochroną ofiar w
tym sensie, że im większe niebezpieczeństwo tej działalności, tym większa ochrona poszkodowanego.
Niestety również w tym przypadku reguła staje się względna. Choć prawdą jest, że wykorzystywanie
energii jądrowej stwarzając skrajne ryzyko powstania szkody, podlega systemowi odpowiedzialności
prawie absolutnej, która umożliwia zwolnienie od odpowiedzialności operatora obiektu jedynie w
przypadku wojny i konfliktu zbrojnego, a system odpowiedzialności obiektywnej za szkody wynikające
z korzystania z materiałów radioaktywnych, z reguły mniej niebezpieczny, zawiera miedzy przesłankami
ograniczającymi lub wyłączającymi odpowiedzialność oprócz wyżej wymienionych także katastrofę
naturalną. Niemniej jednak, odpowiedzialności za szkody spowodowane osobom trzecim w przypadku
wypadku lotniczego, pomimo tego, iż znajduje usprawiedliwienie w ryzyku, które nie jest obiektywnie
porównywalne z tym, które charakteryzuje wykorzystywanie energii jądrowej, aczkolwiek można je
zakwalifikować również jako nadzwyczajne, biorąc pod uwagę rozmiar szkody spowodowanej wypadkiem,
jest skonfigurowana zgodnie z prawem hiszpańskim jako odpowiedzialność absolutna (Kubica, 2015, s.
776-777). Nic wiec dziwnego, że taka regulacja spotkała się z krytyką ze strony doktryny hiszpańskiej
(Bustos Moreno, 2003, s. 84), która powołując się na przepisy regulujące tą samą kwestię w innych
jurysdykcjach (Francia: art. 141-2 Code de l’aviation civile, Niemcy: §34 LuftVG i §254 del BGB,
Wielka Brytania: secc. 76(2) Civil Aviation Act 1982, Austria: §161 LuftFG i §1304 ABGB, Szwajcaria:
Keller, 2002, s. 275, Portugalia: Art. 12 (2) Decreto Lei n.º 321/89), a także na konwencje rzymską,
którą implementuje hiszpańska Ustawa o lotnictwie, wysunęła postulaty włączenia do przyczyn
ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność przewoźnika zachowanie poszkodowanego, wojnę
i konflikt zbrojny (Quintana Carlo, 1977, s. 202-208; Monfort Ferrero, 2000, s. 4; Botana Agra, 2000, s.
66- 67; Medina Alcoz, 2003, s. 282-283). Nie wydaje się konsekwentne także, by z zakresu zastosowania
odpowiedzialności obiektywnej wykluczyć lotnictwo akrobacyjne lub prace lotnicze (Ustawa o lotnictwie
nie jest stosowana do tych przypadków w związku z tym, że nie zaliczają się one do kategorii transportu
lotniczego). Przesłanki, które uzasadniają nałożenie odpowiedzialności obiektywnej w przypadku
transportu lotniczego są identyczne z tymi, które usprawiedliwiałyby nałożenie tego samego systemu
prawnego na lotnictwo akrobacyjne lub prace lotnicze. Nawet w tych stanach Ameryki Północnej, gdzie
powszechnie stosowane lotnictwo z odpowiedzialności opartej na ryzyku z powrotem podporządkowane
zostało odpowiedzialności opartej na winie, z uwagi na rosnące bezpieczeństwo tego środka transportu
(Orr, 1954, s. 54-55), loty akrobatyczne, eksperymentalne i ponaddźwiękowe w dalszym ciągu podlegają
odpowiedzialności obiektywnej (Leloudas, 2009, s. 165).

Wyżej wspomniana racjonalizacja, zgodnie z którą „im większe ryzyko, tym surowsza odpowiedzial-
ność’‘, nie znajduje odniesienia również do hiszpańskich przepisów dotyczących wypadków drogowych.
Niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, bowiem, identyczne we wszyst-
kich przypadkach, z trudnością uzasadnia podział systemu odpowiedzialności, wprowadzony przez
ustawodawcę hiszpańskiego. Zgodnie z tym ostatnim szkody wyrządzone danej osobie (szkody fizyczne)
podlegają odpowiedzialności obiektywnej, a szkody materialne- odpowiedzialności opartej na winie. W
tym celu należy pamiętać, że pierwszy projekt Ustawy o odpowiedzialności deliktowej i ubezpieczeniu w
przypadku ruchu pojazdów mechanicznych wprowadzony został przez Ustawę z 1962 r. wprowadził ten
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sam system odpowiedzialności obiektywnej w przypadku wszystkich rodzajów szkód. Obecny kształt
wyżej wymieniona ustawa zawdzięcza jednej z inicjatyw rządowych, mających na celu dostosowanie
hiszpańskiego ustawodawstwa do europejskich przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia. W
wyniku wyżej wymienionej inicjatywy prawodawca wyraźnie rozszerzył swoje uprawnienia, biorąc pod
uwagę fakt, iż odpowiedzialność subiektywna nigdy nie była przewidziana w normatywie europejskiej.
Ustalenie dokonane w Projekcie Ustawy o odpowiedzialności deliktowej i ubezpieczeniu w przypadku
ruchu pojazdów mechanicznych z 1995 r., zawierające zapis, iż jednolity system odpowiedzialności byłby
sprzeczny ze wszystkimi obecnymi trendami w prawie porównawczym, nie odpowiada rzeczywistości
(Reglero Campos, 2007,s. 249-250). Można zatem stwierdzić, że obecnie odpowiedzialność za wypadki
drogowe w prawie wszystkich krajach europejskich opiera się, bez zróżnicowania, na odpowiedzialności
obiektywnej (Koch/Koziol, 2002, s. 399-340). Jedynym krajem, którego regulacja w omawianej kwestii
przypomina tą wprowadzoną w Hiszpanii, jest Belgia (Cousy/Droshout, 2002, s. 50-51). Należy również
zauważyć, że „ryzyko stwarzane przez prowadzenie pojazdu”, wymienione przez nową Ustawę jako
tytuł nałożenia odpowiedzialności, w przypadku obu systemów stosowanych tak do szkód materialnych,
jak i do fizycznych, ostatecznie doprowadził hiszpański Sąd Najwyższy do interpretacji przepisu w
sensie, że zarówno szkoda na osobie, jak i szkoda materialna podlegają odpowiedzialności za ryzyko.
Niemniej jednak wymóg ustanowiony przez Ustawę co do szkód materialnych, w wyniku którego
podporządkowane one zostały systemowi z art. 1902 HKC (odpowiedzialność oparta na winie) nie
dopuszcza innej interpretacji niż ta, która pozwala na stosowanie do tych przypadków obiektywnych
form odpowiedzialności opartej na winie z odwróconym ciężarem dowodu [OHSN z 16.12.2008 (RJ
2009, 1353)]. Jednolite zastosowanie do wypadków drogowych odpowiedzialności obiektywnej zaleca
również doktryna zagraniczna (Oertel, 2010, s. 86; Esser/ Weyers, 2000, s. 267), stwierdzając, że
ryzyko wynikającego z pojazdów silnikowych cechuje się szczególnie wysokim prawdopodobieństwem
powstania szkody, że szczególny charakter tego niebezpieczeństwa wynika z jego nieuchronności z uwagi
na praktyczną niemożliwość uniknięcia przez osobę postronną ryzyka wynikającego z utraty kontroli nad
pojazdem, oraz, że ryzyko wynikające z prowadzenia pojazdów mechanicznych nie da się wyeliminować
nawet przy użyciu wszystkich rozsądnych środków staranności. Ryzyko to jest jednocześnie ryzykiem
abstrakcyjnym.
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