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SYSTEM WŁASNOŚCI PRYWATNEJ W POGLĄDACH 

JAMESA BUCHANANA 
 
Streszczenie: Korzyści płynące z systemu własności prywatnej są zwykle oparte na ar-
gumentach o jego efektywności ekonomicznej oraz ze względu na właściwą alokację  
zasobów w gospodarce. James Buchanan argumentuje jednak, że własność prywatna 
przyczynia się przede wszystkim do ochrony wolności jednostek. Korzyści z sytemu 
własności prywatnej będą możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, kiedy państwo zapewni 
stabilną strukturę prawa i odpowiedni stopień ochrony własności jednostek. Według Ja-
mesa Buchanana powinno to nastąpić w umowie przedkonstytucyjnej znacznie ograni-
czającej zakres władzy państwowej. 

Głównym celem artykułu jest ukazanie poglądów Jamesa M. Buchanana na system 
własności prywatnej i jego znaczenia dla wolności jednostki, a także prezentacja jego 
postulatów natury normatywnej, dotyczących zaprojektowania ram konstytucyjnych 
wzmacniających system własności prywatnej jednostek. 
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Wprowadzenie 
 

James M. Buchanan (1919-2013) był jednym z najwybitniejszych przedsta-
wicieli teorii wyboru publicznego, który w 1986 r. otrzymał Nagrodę Nobla za 
analizę konstytucyjnego oraz instytucjonalnego podłoża teorii ekonomii i decyzji 
politycznych. Buchanan jest uważany za czołowego reprezentanta ekonomii wy-
boru publicznego ze względu na nowatorskie ujęcie zasad państwa i jego instytucji  
w formie umowy społecznej: dystrybucyjnej, przedkonstytucyjnej i pokonstytu-
cyjnej. Sam określił teorię wyboru publicznego „polityką bez sentymentów”,  
a więc polityką opartą na chłodnej kalkulacji ekonomicznej. Specyfikę mechani-
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zmu politycznego systemu demokracji parlamentarnej, w której dominującą rolę 
odgrywają koalicje grup interesów, forsujące realizację swych partykularnych ce-
lów, Buchanan uznawał za zagrożenie dla wolności oraz własności jednostki, stąd 
opowiedział się za znacznym ograniczeniem władzy państwowej w umowie 
przedkonstytucyjnej. Działalność państwa w ramach kontraktu społecznego po-
winna, jego zdaniem, dotyczyć: warunków ograniczania działania poszczególnych 
obywateli do ram wyznaczonych interesami innych członków społeczności, sfor-
mułowania pozytywnych praw własności oraz zapewnienia warunków ich ochro-
ny, a także określenia zasad dostarczania i finansowania dóbr publicznych  
[Danowska-Prokop, Przybyła i Zagóra-Jonszta, 2005, s. 128].  

Według Jamesa Buchanana system prywatnej własności dostarcza jednost-
kom nie tyko motywację do wytwarzania większej liczby dóbr, ale przede wszyst-
kim jest gwarantem ich wolności. Buchanan w swoich pracach – w przeciwień-
stwie do innych autorów – podkreślał dominujące znaczenie własności prywatnej 
właśnie dla wolności jednostki, a nie tylko dla efektywności całego systemu go-
spodarczego i właściwej alokacji zasobów w gospodarce, pomimo zdecydowanej 
komplementarności tych dwóch celów względem siebie [Buchanan, 1993, s. 1].  

Głównym celem artykułu jest ukazanie poglądów Jamesa M. Buchanana na 
system prywatnej własności i jego znaczenie dla wolności jednostki, a także pre-
zentacja jego postulatów natury normatywnej, dotyczących zaprojektowania ram 
konstytucyjnych wzmacniających system własności prywatnej jednostek.  
 
 
1. Wpływ poglądów Franka H. Knighta na Jamesa Buchanana 
 

Teorie Jamesa M. Buchanana kształtowały się m.in. pod znaczącym wpły-
wem liberalnych poglądów Kennetha J. Arrowa, a zwłaszcza Franka H. Knighta, 
pod kierunkiem którego obronił swoją pracę magisterską. Frank Hyneman Kni-
ght (1885-1972) był współtwórcą szkoły i tradycji chicagowskiej. Rozprawę 
doktorską obronił na Cornell University, następnie wykładał w Chicago i Iowa, 
by od 1927 r. do 1955 r. być już na stałe związanym ze szkołą chicagowską.  
Jego dysertacja doktorska, zatytułowana: Ryzyko, niepewność i zysk (Risk, Un-
certainty and Profit), stała się dziełem jego życia. Knight obronił ją w 1916 r.,  
a została opublikowana w 1921 r. Z punktu widzenia metodologii i teorii eko-
nomicznej rozprawa ta stanowiła istotny wkład w dzieło umacniania paradygma-
tu neoklasycznego. Podobnie w innych swoich pracach Knight zawarł oryginalne 
myśli wspierające ekonomię neoklasyczną nawet poprzez krytykę jej zwolenni-
ków. Za przykład może posłużyć jego zbiór esejów pt. Etyka konkurencji (The Ethics 
of Competition, 1935), w którym można znaleźć rzeczową polemikę z Pigou, uza-
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sadniającym potrzebę ingerencji państwa w sytuacjach, w których występuje kon-
flikt pomiędzy interesem prywatnym i społecznym. Zdaniem Knighta takim przy-
padkom powinno zapobiegać dobre prawo własności prywatnej. 

Frank Knight akcentował, że system prywatnej własności dostarcza jednost-
kom bodźców do oszczędzania i opierania się na własnym osądzie ekonomicznym 
w celu zwiększania osobistego posiadania. Własność prywatna według niego stymu-
luje jednostki do dokonywania następujących wyborów [Gunning, 2001, s. 72]: 
1. Jednostki wybierają zawody na podstawie własnych osądów i zapotrzebowa-

nia na ich umiejętności. 
2. Jednostki przeświadczone, że dysponują większymi zdolnościami przewidy-

wania, wybierają sobie stanowiska, na których ta właściwość jest cechą naj-
istotniejszą. 

3. Jednostki wybierają sobie stanowisko pracownika lub pracodawcy na podsta-
wie własnych osądów umiejętności przewidywania i kierowania innymi. 

4. Jednostki ufające swoim osądom oraz posiadające środki do realizacji swych 
założeń wybierają sobie specjalizację, która pociąga za sobą podejmowanie 
większego ryzyka. 

Poglądy Franka Knighta ze szkoły chicagowskiej na temat znaczenia wła-
sności prywatnej dla efektywności gospodarki wywarły największy wpływ na 
koncepcje Jamesa Buchanana w zakresie optymalnej alokacji zasobów dokony-
wanej przez państwo i instytucje kolektywne. 
 
 
1.1. Podstawowe założenia teorii Jamesa Buchanana  

oraz idea umowy społecznej 
 

Podstawowym twierdzeniem ekonomii Jamesa Buchanana jest założenie 
jedności zachowań jednostki we wszystkich dziedzinach życia społecznego, za-
równo politycznego, jak i ekonomicznego. Niezależnie od kontekstu, w jakim 
działa jednostka, zawsze dąży do osiągnięcia własnych, przez siebie wyznaczo-
nych celów. Buchanan koncentrował wysiłki badawcze na ekonomicznych i po-
litycznych procesach podejmowania decyzji przez jednostkę, dzięki którym za-
chowuje ona swoją wolność. 

Podobnie jak zdecydowana większość ekonomistów, Buchanan uważał, że 
gospodarka oparta na mechanizmie rynkowym minimalizuje zakres i liczbę de-
cyzji politycznych: „Gospodarka zorganizowana na podstawie zasad rynkowych 
skutecznie minimalizuje liczbę decyzji, jakie musi podejmować mechanizm po-
lityczny. W praktyce oznacza to, że gospodarka rynkowa minimalizuje znaczenie 
politycznej biurokracji” [Buchanan, 1990, s. 2]. 
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Buchanan, analizując proces polityczny w rozwiniętych demokracjach, za-
uważył, że nie tylko gospodarowanie jest procesem. Jest nim również sfera poli-
tyki, która jest złożonym procesem wymiany, wymagającym zbioru ograniczeń 
instytucjonalnych i moralnych. Z tego procesu wyłania się porządek, który pro-
wadzi do maksymalizacji jednostkowych wartości. W przypadku polityków 
chodzi o realizację ich własnych celów w działalności publicznej, a także ich 
własne wąsko określone i krótkowzroczne cele [Danowska-Prokop, Przybyła  
i Zagóra-Jonszta, 2005, s. 127]. 

Buchanan wprowadził pojęcie rynku politycznego, na którym, analogicznie 
jak w gospodarce, politycy dążą do realizacji własnych celów na zlecenie spo-
łeczności w zakresie wyznaczonym przez kontrakt społeczny, zaś jego granice są 
wyznaczane przez wielość instytucji, które dodatkowo ograniczają działania po-
lityków. Opowiadał się za wyborem państwa o zasadniczo nierozbudowanych 
funkcjach − państwa ograniczonego, które stanowi integralny element społe-
czeństwa, a jego decyzje ekonomiczne są czynnikiem endogenicznym. Kryte-
rium wydatków publicznych staje się natomiast maksymalizowanie społecznej 
użyteczności lub dobrobytu ogólnego [Owsiak, 2001, s. 50]. Buchanan uważał, 
że współczesne eksploatatorskie państwo może ograniczyć tylko umowa prawna 
ostro regulująca zakres działań i funkcji państwa [Buchanan, 1994, s. 6]. Był 
orędownikiem porządku społeczno-gospodarczego opartego właśnie na umowie 
zawartej przez społeczeństwo w systemie demokratycznym. Cechą charaktery-
styczną systemu demokratycznego są przede wszystkim dwie właściwości: sys-
tem przedstawicielski i rządy prawa. Pierwsza właściwość oznacza, że preferen-
cje każdego obywatela wyrażane są w procesie tworzenia i egzekwowania 
prawa. Rządy prawa oznaczają z kolei, że decyzje o tym, czy jednostka dokonała 
wykroczenia prawa oraz o jej ukaraniu są podejmowane zgodnie z ogólnymi zasa-
dami zawartymi w prawie najwyższej instancji, a więc konstytucji. Buchanan zde-
finiował konstytucję w najprostszy sposób jako zestaw reguł ograniczających ak-
tywność osób i jednostek w dążeniu do realizacji swoich celów [Buchanan, 1977, 
s. 292]. Konstytucja była traktowana przez Jamesa Buchanana jako umowa, która 
pomaga członkom społeczeństwa w osiąganiu kilku podstawowych celów. Według 
niego, konstytucja-minimum powinna zawierać następujące elementy: 
−  ograniczenia dla zachowań ludzkich wobec innych jednostek, 
−  prawa własności, 
−  postanowienia dotyczące egzekwowania tych praw, 
−  reguły dotyczące produkcji i finansowania dóbr publicznych. 

Ten zestaw elementów Buchanan nazwał mieszanką konstytucyjną.  
Należy dodać, że sama idea umowy społecznej regulująca relacje między 

społeczeństwem a władzą rządu sięga już czasów starożytnych – można doszu-
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kać się jej już w utworach Platona. Następnie była rozwijana przez Johna Locka 
i Thomasa Hobbesa w XVII w. Buchanan w swoich dziełach często wychodził 
od teorii tego drugiego myśliciela. Sfera polityki jawiła mu się jako hobbesow-
ska anarchia. Zdaniem Hobessa korzenie umowy społecznej tkwią w egoistycz-
nej naturze ludzkiej. Jednostki godzą się na przestrzeganie określonych reguł  
w celu osiągnięcia korzyści i minimalizowania niekorzyści „stanu wojny”  
[Danowska-Prokop, Przybyła i Zagóra-Jonszta, 2005, s. 126].  

Buchanan należał do zwolenników umiarkowanej koncepcji umowy spo-
łecznej, podkreślając, że bez odpowiednich praw i instytucji zawierających okre-
ślone, respektowane i egzekwowane prawa własności prywatnej i procedur gwa-
rantujących przestrzegania umów, rynek nie mógłby wytworzyć porządku 
uosabiającego efektywność, rozumianą jako maksymalizacja wartości [Danow-
ska-Prokop, Przybyła i Zagóra-Jonszta, 2005, s. 126]. Według Buchanana nowy 
ład osadzony na umowie społecznej wyłania się tylko wtedy, gdy instytucjonalne 
ograniczenia działają efektywnie. „Prawa, zwyczaje, tradycje, nakazy moralne – 
wszystkie one są pomyślane i rozwijają się, by ograniczyć albo opanować dzia-
łanie takiego krótkowzrocznego egoizmu” [Buchanan, 1994, s. 119]. 

W rozumieniu Buchanana umowa społeczna jest abstrakcją pozwalającą na 
normatywną ocenę oraz konstytucyjną reformę istniejących społeczności pań-
stwowych. Taka umowa ma także sens poznawczy, gdyż przybliża powstanie 
państwa jako podmiotu regulującego [Fiedor, Czaja i Jakubczyk, 1992, s. 188]. 
Według Buchanana umowa społeczna składa się z następujących faz: naturalnej 
dystrybucji, umowy przedkonstytucyjnej oraz umowy pokonstytucyjnej.  

Faza naturalnej dystrybucji odpowiada klasycznym koncepcjom natury  
i prawa natury, które demonstrują jednostki takimi, jakimi one są przed przystą-
pieniem do umowy. Według Buchanana należy odróżnić reguły zachowań, które 
są pierwotne względem rozumu i stanowią trwałe ograniczenie jednostek gospo-
darujących, od struktur instytucjonalnych umożliwiających działalność gospodar-
czą [Klimczak, 1999, s. 147-148]. Jednostkom, które przystępują do umowy, to-
warzyszy niepewność, ale wybór reguł działania pozwala założyć, że jednostki  
w przyszłości osiągną większe korzyści, niż wynikałoby to z doraźnych interesów. 
Zdaniem Buchanana wynik umowy społecznej nie może mieć nigdy sumy równej 
zero, oznaczającej, że niektóre jednostki korzystają, a niektóre tracą. Wynik musi 
stanowić sumę pozytywną, oznaczającą, że korzystają wszystkie jednostki. 

Z punktu widzenia systemu prywatnej własności najistotniejsza jest treść 
umowy przedkonstytucyjnej, określająca zespół reguł politycznych i prawnych, 
których jednostki zobowiązują się przestrzegać. Reguły te nie tylko definiują po-
jęcie wolności i własności jednostek, ale również wyznaczają zasady ich ochro-
ny oraz wskazują na dopuszczalne i niedopuszczalne sposoby wzajemnego po-
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stępowania. Według Buchanana gwarantem tych praw jest państwo przedkonsty-
tucyjne, które nazywa on protekcyjnym lub ochronnym. Państwo ochronne eg-
zekwuje wypełnianie postanowień umów prywatnych przez ich strony [Wilkin, 
2012, s. 115]. Umowa przedkonstytucyjna powinna być zawarta na zasadzie 
jednomyślności, tzn. każda jednostka bez wyjątku musi wyrazić zgodę na regu-
lację jej fundamentalnych praw: wolności i własności oraz relacji z pozostałymi 
uczestnikami umowy i z państwem. 

Umowa pokonstytucyjna tworzy natomiast instytucje, za pośrednictwem któ-
rych dokonuje się wyborów kolektywnych. Podstawową instytucją w ustrojach 
demokratycznych staje się parlament, który na drodze politycznych kompromi-
sów, targów, negocjacji ułatwia podjęcie decyzji mającej na względzie powiększe-
nie dobrobytu, prowadzącego do pomyślności społeczeństwa. Ten typ umowy sta-
nowi byt wtórny wobec umowy przedkonstytucyjnej, nie narusza jej reguł  
i tworzy państwo produkcyjne – w koncepcji Buchanana instytucję, poprzez którą 
jednostki zaopatrują się w dobra publiczne [Wilkin, 2012, s. 115]. W przeciwień-
stwie do umowy przedkonstytucyjnej, która wymaga jednomyślności, decyzje po-
konstytucyjne zapadają większością głosów, mają zatem mniejsze znaczenie. 
 
 
1.2. System własności prywatnej jako gwarant wolności jednostki 
 

System własności prywatnej jest niezbędny dla zapewnienia efektywności 
systemu gospodarczego. Szeroka specjalizacja produkcji jest niezbędna dla re-
alizacji ekonomii skali produkcji. Jednostki muszą skoncentrować swoje możli-
wości wejścia na rynek, pomimo posiadanej wiedzy, iż w ten sposób zwiększy 
się ich zależność od innych podmiotów, poza ich własnym wpływem i kontrolą, 
bezpośrednio lub pośrednio. Nawet w skomplikowanych nowoczesnych gospo-
darkach specjalizacja nie musi być jednak całkowita. Zdaniem Jamesa Buchana-
na właśnie przez system własności prywatnej jednostka może znacząco zmniej-
szyć swoją zależność od rynków. Przykładowo, posiadanie dóbr trwałych, w tym 
nieruchomości, stwarza nowe możliwości dla własnej produkcji i dystrybucji 
usług, a tym samym łagodzi potrzeby zakupu na rynku. Ponadto, posiadanie ak-
tywów finansowych przynoszących dochód pozwala na wygładzenie wzorców 
konsumpcyjnych w czasie [Buchanan, 1993, s. 57]. 

Jednostki doceniają system własności prywatnej, który pozwala na zdefi-
niowanie „sfery prywatnej” aktywności, nawet w najbardziej współzależnych 
uwarunkowaniach rynkowych. Przykładowo: jednostka, która oferuje wysoko 
wyspecjalizowane usługi – mimo że jej dochód z tych usług jest zależny od ryn-
ku − może pozwolić sobie na wybór strony kupującej. Zdaniem Buchanana kry-
tycznie istotny związek zachodzący między konkurencją rynkową a wolnością 
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jednostki może nie być w pełni dostrzegany przez tych, którzy nadal będą prefe-
rować posiadanie aktywów, nawet takich, dla których warunki transakcyjne wy-
dają się niekorzystne. Siły rynkowe mogą nie cieszyć się zaufaniem jednostek  
z kilku powodów, w tym z braku zrozumienia ich działania. Rynki mogą być 
także narażone na ingerencje polityków. Jednostki, które są uzależnione od ryn-
ku, mogą poszukiwać większej ochrony swoich wolności właśnie poprzez dy-
wersyfikację struktury systemu własności prywatnej [Buchanan, 1993, s. 55]. 

Przykładowo, można dokonać rozróżnienia między aktywami prywatnymi, 
za pomocą których dostarczane są usługi i które są następnie sprzedawane przez 
właściciela w zamian za środki pieniężne, a tymi aktywami, które dają bezpo-
średni zwrot w postaci pieniężnej bez konieczności sprzedaży pośredniej. W obu 
przypadkach własność prywatna powoduje przepływ dochodu pieniężnego, któ-
ry zmniejsza zależność od sprzedaży kolejnych aktywów na rynku. Buchanan 
zwracał uwagę na fakt, że mogą wystąpić tu różne ekspozycje na działanie sił ryn-
kowych, będące poza kontrolą właściciela. W pierwszym przypadku, gdy aktywa 
dostarczają usługi, które muszą być następnie sprzedane w celu zabezpieczenia 
dochodu pieniężnego, dochód właściciela pozostaje podatny na zmienne wahania 
rynkowe charakterystyczne dla podobnych aktywów. W drugim przypadku, gdy 
własność daje prawo do bezpośredniego zwrotu środków pieniężnych, podatność 
na wahania ogranicza się do ogólnych zmian w warunkach transakcji pomiędzy 
środkami pieniężnymi a towarami. Podatność na wahania jest maksymalna wtedy, 
gdy własność prywatna przybiera postać pieniężną w rozumieniu dosłownym lub 
w roszczeniach, które gwarantują nominalne zyski w określonych jednostkach 
pieniężnych. W drugim przypadku istotne znaczenie ma jakość prowadzonej poli-
tyki makroekonomicznej, a więc polityki fiskalnej i monetarnej. 

Powyższe rozumowanie zaprowadziło Buchanana do konstatacji, że wła-
sność prywatna chroni wolność jednostek w ten sposób, iż zapewnia opłacalne 
wyjście z lub uniknięcie wejścia w potencjalne stosunki gospodarcze, które mo-
gą być niekorzystne dla jednej ze stron transakcji. Tak długo, jak dana jednostka 
ma swobodę wyboru spośród alternatyw i tak długo, jak istnieje wiele alterna-
tywnych rozwiązań, z których wybór może być dokonywany, zdaniem Buchana-
na, nie należy przejmować się obserwowaną zależnością jednostki od zachowań 
innych jednostek uczestniczących w wymianie rynkowej. W takiej wizji konku-
rencyjnej gospodarki rynkowej, przynajmniej przy pierwszym spojrzeniu anali-
tycznym, argument bodźcowy prowadzący do wzrostu ogólnej wydajności  
i efektywności gospodarczej wydaje się jedynym argumentem dla jednostki na 
poparcie systemu własności prywatnej. Innymi słowy, dodatkowy argument  
o znaczeniu własności prywatnej dla wolności jednostki wydaje się nieobecny  
w wyidealizowanym modelu konkurencyjnej gospodarki.  
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Według tego modelu posiadanie aktywów finansowych jest po prostu alter-
natywą dla świadczenia usług, a każdy wybór tych możliwości instytucjonal-
nych powinien być dokonany racjonalnie na podstawie ścisłych porównań kosz-
towych. Rynki funkcjonują bowiem w taki sposób, aby zapewnić tym 
alternatywom względnie porównywalną wartość. Upolitycznione ingerencje  
w rynki mogą oczywiście zakłócać ten wybór (np. poprzez zmiany opodatkowa-
nia), jednak na konkurencyjnym rynku nie ma wyraźnych przypadków wystę-
powania szeroko rozproszonej indywidualnej własności aktywów finansowych, 
poza dywersyfikacją niezbędną do zapewnienia skutecznego funkcjonowania 
samego procesu konkurencyjnego. 

Podsumowując, zdaniem Buchanana, korzyści płynące z systemu własności 
prywatnej ze względu na właściwą alokację zasobów w gospodarce, ale przede 
wszystkim z punktu widzenia wolności jednostek, będą możliwe do osiągnięcia 
tylko wtedy, kiedy państwo zapewni stabilną strukturę prawa i odpowiedni sto-
pień ochrony własności jednostki. Według niego powinno to nastąpić w umowie 
przedkonstytucyjnej znacznie ograniczającej zakres władzy państwowej. 
 
 
Podsumowanie 
 

Korzyści płynące z systemu własności prywatnej są zwykle oparte na ar-
gumentach o jego efektywności ekonomicznej oraz właściwej alokacji zasobów 
w gospodarce. James Buchanan argumentuje, że obrona prywatnej własności 
przyczynia się przede wszystkim do ochrony wolności jednostek. Własność 
prywatna służy jako gwarant wolności jednostki i nie jest zależna od decyzji po-
litycznych lub zbiorowych. Bezpośrednią implikacją płynącą z przeprowadzonej 
analizy jest to, że skuteczne ograniczenia muszą być zawarte w umowie przed-
konstytucyjnej. Ograniczenia te będą skutecznie chronić przed ingerencjami po-
litycznymi w prywatny system praw własności, ale również będą się odnosić do 
dobrowolnych ustaleń umownych dotyczących swobodnego transferu praw wła-
sności. Jeśli wolność jednostki ma być chroniona, takie ograniczenia konstytu-
cyjne muszą być ustanowione niezależnie i przed podjęciem realizacji zadań 
przez rządy demokratyczne. Według Buchanana tyrania większości wyłaniająca 
się z systemu demokracji przedstawicielskiej jest nie mniej obecna niż jakiekol-
wiek inne tyranie i może być nawet bardziej niebezpieczna, ponieważ opiera się 
na idealistycznej iluzji, że uczestnictwo jest wszystkim tym, co ma znaczenie. 

Zrozumienie priorytetów w tym zakresie może stanowić podstawę do roz-
szerzenia ograniczeń konstytucyjnych w większościowych procesach legislacyj-
nych w nowoczesnych systemach politycznych, co powinno również zapobiec 
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potencjalnym skutkom ekspansywnej polityki pieniężnej i fiskalnej, zagrażającej 
korzyściom płynącym z sytemu własności prywatnej dla wolności jednostki, 
oraz pomóc właściwej alokacji zasobów w gospodarce. 
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SYSTEM OF PRIVATE PROPERTY IN VIEWS OF JAMES BUCHANAN 
 
Summary: The benefits of the system of private property are usually based on argu-
ments about its economic efficiency and due to proper allocation of resources in the 
economy. James Buchanan argues, however, that private property is the primary con-
tributor to protect freedom of individuals. These benefits will be achievable only if the 
state is to provide a stable structure of law and an adequate level of protection of indi-
viduals’ private property. According to James Buchanan, this should be done in the 
“prior to-constitutional contract” significantly restricting the scope of state power. 

The main objective of the paper is to present the views of James M. Buchanan on 
the system of private property and its importance for liberty of an individual, as well as 
the presentation of his normative nature recommendations concerning the design of con-
stitutional framework strengthening the system of private property of individuals. 
 
Keywords: system of private property, individual liberty, constitution, democracy. 


