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Recenzja

Robert Stefanicki, Nieuczciwe praktyki handlowe w �wietle
prawodawstwa Unii Europejskiej � dyrektywa 2005/29,

Warszawa 2007, s. 280
Recenzowana ksi¹¿ka podejmuje niezwykle aktualn¹ problematykê

ochrony konsumenta w ramach porz¹dku prawnego Unii Europejskiej.
Owa aktualno�æ przejawia siê przede wszystkim w tym, ¿e zagadnienia
ochrony pasywnego uczestnika obrotu gospodarczego w ostatnich latach
staj¹ siê jednym z podstawowych obszarów aktywno�ci prawodawczej
Komisji Europejskiej, a co za tym idzie, krajowego ustawodawcy. Co
jednak szczególnie istotne, praca zawiera analizê aktu, którego znaczenie
w polskiej legislaturze w³a�nie w chwili obecnej jest szczególne z uwagi
na przygotowywany projekt ustawy implementuj¹cej dyrektywê 2005/29.
Fakt ten ma istotne znaczenie dla rangi opracowania. Z satysfakcj¹ nale¿y
bowiem odnotowaæ, ¿e tak ca³o�ciowa oraz interesuj¹ca monografia pojawia
siê na rynku wydawniczym, zanim jeszcze zosta³y zakoñczone prace nad
stosown¹ ustaw¹. Jest to sytuacja niezwykle rzadka. A szkoda, gdy¿
wielokrotnie analizuj¹c teksty ustaw � zw³aszcza tych implementuj¹cych
rozwi¹zania unijne � mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e autorzy nie zawsze
zdawali sobie sprawê z prawdziwych intencji twórców dyrektywy albo
w sposób opaczny je zrozumieli, albo te¿ w niedostatecznie precyzyjny
sposób skonstruowali przepisy. Wypada mieæ nadziejê, ¿e w przypadku
ustawy o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym bêdzie
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inaczej. Autor recenzowanego opracowania podj¹³ bowiem znaczny trud,
aby wspomóc twórców ustawy i uchroniæ ich od b³êdów przy redago-
waniu krajowego aktu normatywnego.

Monografia nie jest jednak adresowana wy³¹cznie do legislatora. Jej
walor jest uniwersalny. Mog¹ z niej skorzystaæ zarówno teoretycy zaj-
muj¹cy siê problematyk¹ ochrony konsumenta, jak i praktycy, którzy
wraz z wej�ciem w ¿ycie nowej regulacji zapewne napotkaj¹ wiele trud-
no�ci w prawid³owej interpretacji ustawy. Omawiana ksi¹¿ka bêdzie dla
nich cennym �ród³em informacji praktycznych oraz warto�ciowych
wskazówek interpretacyjnych. Wszak w zakresie uregulowañ krajowych
wydanych w ramach implementacji prawa unijnego obowi¹zuje zasada,
zgodnie z któr¹ wyk³adnia przepisów nie mo¿e pozostawaæ w sprzecz-
no�ci z za³o¿eniami, celami oraz tzw. duchem uregulowania wspólnoto-
wego. Elementy te, czêsto trudne do jednoznacznego sprecyzowania,
zosta³y bowiem w opracowaniu opisane w sposób przystêpny, zwiêz³y
i, co szczególnie istotne, z powo³aniem siê na bogate orzecznictwo.

Opracowanie zosta³o podzielone na piêæ rozdzia³ów. W pierwszym
z nich, zatytu³owanym �Zagadnienia ogólne�, Autor wychodzi od omó-
wienia zagadnieñ natury generalnej. Omawia podstawy europejskiej po-
lityki ochrony konsumenta, wskazuje, jaka by³a geneza i cel dyrektywy
2005/29 oraz jakie s¹ jej relacje z innymi aktami prawnymi.

W rozdziale drugim, pt. �Zakres zastosowania Dyrektywy� w sposób
szczegó³owy omówiony zosta³ wp³yw Dyrektywy na istniej¹ce stosunki
zarówno prawne, jak i faktyczne. Ma ona bowiem charakter ramowy i w
za³o¿eniu twórców powinna w mo¿liwie najszerszy sposób oddzia³ywaæ
na tzw. regulacje sektorowe. W rozdziale tym zwracaj¹ uwagê bardzo
interesuj¹ce odes³ania do dokumentów organów wspólnotowych. War-
to�ciowe s¹ tak¿e rozwa¿ania po�wiêcone przybli¿eniu tak trudnych do
jednoznacznego zdefiniowania pojêæ jak praktyki handlowe, reklama czy
choæby kluczowe dla podejmowanej materii pojêcie konsumenta.

Rozdzia³ trzeci, w przeciwieñstwie do dwóch poprzednich, ma bardzo
szczegó³owy przedmiot. Wskazuje na to ju¿ choæby tytu³: �Generalnie ujêty
zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych i jego konkretyzacja
(art. 5 Dyrektywy)�. Zgodnie z t¹ zapowiedzi¹ w omawianej czê�ci opra-
cowania Autor koncentruje siê zasadniczo na jednym z postanowieñ
Dyrektywy, mianowicie art. 5. Jest to przepis kluczowy dla ca³ej regulacji,
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o niezwykle rozbudowanej strukturze. Autor sporo miejsca po�wiêca jego
analizie, drobiazgowo badaj¹c nie tylko elementy tre�ciowe, ale przede wszystkim
funkcjê. Z jednej bowiem strony statuuje on ogólny zakaz nieuczciwych
praktyk rynkowych (art. 5.1), z drugiej za� zawiera konkretyzacjê dwóch
najczêstszych typów tego rodzaju praktyk, tj. dzia³añ i zaniechañ wpro-
wadzaj¹cych w b³¹d oraz agresywnych zachowañ rynkowych. W tej czê�ci
ksi¹¿ki zwraca uwagê interesuj¹ce spostrze¿enie, ¿e prawodawca europej-
ski zastosowa³ w tym przypadku formu³ê tzw. klauzuli generalnej. Wpraw-
dzie jest to technika legislacyjna znana i powszechnie stosowana, zw³aszcza
w niektórych krajowych porz¹dkach prawnych, ale jednak w zakresie prawa
wspólnotowego stanowi swoiste novum.

Omówienie typologii form nieuczciwych praktyk rynkowych zosta³o
przeprowadzone w rozdziale czwartym o tytule �Nieuczciwe praktyki
handlowe stypizowane w Dyrektywie�. W tym zakresie nowe rozwi¹-
zania bazuj¹ czê�ciowo na regulacji Dyrektywy 84/450 i w du¿ym stopniu
stanowi¹ jej rozwiniêcie, uzupe³nienie i uporz¹dkowanie. Nowa Dyrek-
tywa pos³uguje siê tak¿e du¿o bardziej precyzyjnym jêzykiem, wprowadza
kategorie definicyjne oraz odwo³uje siê do empirycznie dobrze ju¿ znanych
zjawisk, takich m.in. jak propozycja nabycia towaru, niedope³nienie
obowi¹zku transparentno�ci czy kryptoreklama. Sporo miejsca po�wiê-
cono tak¿e tzw. nieuczciwym praktykom rynkowym o charakterze
agresywnym. Jest to stosunkowo nowe pojêcie, które jednak, bior¹c pod
uwagê wystêpowanie w obrocie bardzo wyspecjalizowanych napastli-
wych technik marketingowych, w praktyce powinno okazaæ siê szcze-
gólnie przydatne.

Opracowanie koñczy rozdzia³ pi¹ty: �Aneksy do Dyrektywy�. Ten
lakonicznie brzmi¹cy tytu³ nie oddaje jednak dostatecznie zawartych
w rozdziale tre�ci, nies³usznie sugeruj¹c, ¿e Autor ograniczy³ siê w tej
czê�ci publikacji jedynie do przytoczenia stosownych aneksów. Jest jednak
inaczej. Ten fragment opracowania zgodnie z systematyk¹ zapropono-
wan¹ przez legislatora unijnego zosta³ podzielony na dwie czê�ci, tj.
�Za³¹cznik I: Praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w ka¿dych
okoliczno�ciach� oraz �Za³¹cznik II: Przepisy prawa wspólnotowego
okre�laj¹ce zasady reklamy i komunikacji handlowej�. W obu tych swoistych
podrozdzia³ach Autor omawia wspólnotow¹ regulacjê, dokonuj¹c oceny
tzw. �czarnej listy�. Zajmuje siê tak¿e takimi pojêciami, jak: stosowanie
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reklamy �przynêty�, demonstrowanie �wadliwej� próbki produktu, imitacja
oraz na�ladownictwo produktu podobnego, systemy promocyjne typu
�piramida� czy wreszcie wywieranie presji na dzieci. Ju¿ z racji samej
problematyki s¹ to rozwa¿ania bardzo interesuj¹ce i wci¹gaj¹ce, a owo
zainteresowanie pobudza tak¿e sposób prezentacji materii � rzeczowy oraz
odwo³uj¹cy siê do wielu �róde³. Ta ostatnia cecha jest zreszt¹ w³a�ciwa
ca³ej monografii. Niezaprzeczalnym jej atutem jest bowiem niezwykle
sumienne podej�cie do wszelkiego rodzaju materia³ów �ród³owych. Przy-
pisy równie¿ opracowane s¹ w sposób bardzo rzetelny, a ich ogromna ilo�æ
pozwala potraktowaæ opracowanie tak¿e jako �ród³o informacji, zbiór
wskazówek i odniesieñ pomocnych przy prowadzeniu ró¿norodnych prac
badawczych zwi¹zanych z problematyk¹ konsumenck¹. Przek³ada siê to
tak¿e na ponadprzeciêtn¹ bibliografiê, która zajmuje ponad 20 stron ksi¹¿ki.
Warto dodaæ, ¿e ilo�æ idzie tu w parze z jako�ci¹. Bibliografia obok pozycji
krajowych obejmuje tak¿e wiele opracowañ obcojêzycznych.

Podsumowuj¹c trzeba stwierdziæ, ¿e omawiana pozycja wydawnicza
bez w¹tpienia warta jest zainteresowania. Autor nie tylko omówi³ regulacje
wspólnotowe, ale tak¿e wskaza³ na nowe elementy strategii ochrony
konsumenta wyznaczone analizowan¹ Dyrektyw¹. Oprócz zasadniczo
stosowanej ochrony przez informacjê wprowadzone zosta³y zakazy ex
lege niektórych praktyk rynkowych. Opieraj¹c siê na przeprowadzonych
badaniach, Autor twierdzi, ¿e próba skodyfikowania szczególnych form
zjawiskowych nieuczciwych dzia³añ rynkowych  zakazanych z mocy
prawa nie w pe³ni siê powiod³a. Autor prezentuje tak¿e swoje w¹tpliwo�ci,
co do zasadno�ci wprowadzenia rozbudowanego katalogu przepisów za-
wartych w aneksie, zw³aszcza ¿e powtarzaj¹ siê w nich pewne wymogi
informacyjne. Jego zdaniem �wiadczy to o braku spójno�ci koncepcji
doboru przepisów z ró¿nych dyrektyw oraz dyskusyjn¹ u¿yteczno�ci¹
zestawiania zawartego w aneksie.

Warto skorzystaæ z tej monografii. Daje ona szansê poznania �od
zaplecza� �róde³ krajowej � w³a�nie rodz¹cej siê � regulacji. Ods³oni tak¿e
problemy, z jakimi boryka siê legislator unijny, a przede wszystkim uka¿e
stopieñ z³o¿ono�ci prawa ochrony konsumenta. Lektura opracowania daje
sporo satysfakcji tak¿e z tego wzglêdu, ¿e nie oferuje prostych odpo-
wiedzi, pobudza do refleksji, a przede wszystkim jest doskona³ym �ród³em
inspiracji dla dalszych rozwa¿añ.
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