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Konsekwencje przyjęcia modelu zupełnej 
harmonizacji w dyrektywie 2005/29 
 Zasadniczo dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk 

handlowych oparta jest o klauzulę wyczerpującej regulacji, 
zamykającą państwom członkowskim swobodę regulacyjną  
w procesie implementacji, na rzecz statuowania wyższych 
standardów ochrony konsumenta niż nią oznaczone.  

 Jednak od powyższej metody, daleko idącego zbliżania 
standardów krajowych, jej przepisy wprowadzają uchylenie. 
Art. 3 ust. 9 stanowi, że:  w odniesieniu do „usług 
finansowych” zdefiniowanych w dyrektywie 2002/65/WE 
oraz w odniesieniu do nieruchomości Państwa Członkowskie 
mogą nakładać wymogi o charakterze bardziej 
restryktywnym lub nakazowym niż wymogi nałożone przez 
niniejszą dyrektywę w objętej nią dziedzinie zbliżania 
ustawodawstw. 



Konsekwencje przyjęcia modelu zupełnej 
harmonizacji w dyrektywie 2005/29 
 Na uwagę zasługuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

z dnia 10 lipca 2014 r., wydany w trybie art. 258 TFUE. 
 Różnice między trybem z art. 258 a 267 TFUE? 
 Uprawnienia Komisji Europejskiej do wniesienia skargi 

przed Trybunał Sprawiedliwości na uchybienia państwa 
członkowskiego w zakresie dokonania implementacji  
dyrektywy w sposób nieprawidłowy. 

 Przedmiot skargi: Komisja Europejska zarzuca Belgii 
naruszenie art. 2 lit. b i d dyrektywy 2005/29, ponieważ 
z zakresu oddziaływania tego aktu wyłączone zostały 
osoby wykonujące wolne zawody oraz dentyści  
i fizjoterapeuci. 
 



Podstawa prawna skargi 
 – art. art. 2 lit. b i d dyrektywy 2005/29  
 Art. 2 lit. b) stanowi, że „przedsiębiorca” oznacza „każdą 

osobę fizyczną lub prawną, która w ramach praktyk 
handlowych objętych niniejszą dyrektywą działa w celu 
związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wolnym zawodem, oraz każdą osobę 
działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy”; 

 Art. 2 lit. d) definiuje praktyki handlowe, jako „każde 
działanie przedsiębiorcy, jego zaniechanie, sposób 
postępowania, oświadczenie lub komunikat handlowy, w tym 
reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją, 
sprzedażą lub dostawą produktu do konsumentów”. 



Linia obrony Państwa Członkowskiego 

 Królestwo Belgii podnosi, że już Ustawa krajowa z dnia  
2 sierpnia 2002 r. chroni klientów przed skutkami reklamy 
wolnych zawodów wprowadzającej w błąd, co należy uznać  
za częściową harmonizację wymogów dyrektywy 2005/29.  

  Ponadto belgijski Trybunał Konstytucyjny uznał za 
niezgodne z konstytucją przepisy ustawy implementującej 
dyrektywę 2005/29 w zakresie, w jakim wyłącza ona z zakresu 
stosowania wolne zawody. Takie stwierdzenie 
niekonstytucyjności otwiera drogę do złożenia w terminie 
sześciu miesięcy skargi o stwierdzenie nieważności tej 
ustawy, która może prowadzić do stwierdzenia nieważności 
spornych przepisów wspomnianej ustawy ze skutkiem 
retroaktywnym.  



Odpowiedź Komisji Europejskiej 

 W pierwszej kolejności organ ten podniósł, że Ustawa 
belgijska z 2002 r., zakazująca reklamy wprowadzającej 
w błąd, także prowadzonej przez wolne zawody, 
wdrożyła jedynie przepisy dyrektywy 84/450 a ta 
dyrektywa nie wyznacza standardów ochrony 
konsumenta, wynikających z dyrektywy 2005/29.  

 Powołanie na wyroki Trybunału Konstytucyjnego jest 
niewystarczające dla usprawiedliwienia uchybienia 
Państwa Członkowskiego, ponieważ unieważniony 
przepis nie zostaje automatycznie wyłączony z ustawy.   

 



Stanowisko Państwa Członkowskiego 

 Krytyczna ocena stanowiska Komisji Europejskiej: 

- w związku z nieuznaniem przez nią korekcyjnej 
funkcji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

- z powodu niedookreśloności  zarzutu jej 
uczynionego przez wymieniony organ. 

- Jakie jest stanowisko Państwa w tym sporze? 

- Komu należałoby przyznać rację? 



Ocena Trybunału Sprawiedliwości 

 Istnienie środków prawnych przed sądami krajowymi, takich 
jak orzeczenie o niezgodności ustawowego wyłączenia 
wolnych zawodów  nie przesądza  automatycznie o braku 
możliwości wniesienia skargi przez Komisję Europejską,  

 Dyrektywa 2005/29 wymaga, w ramach transpozycji 
krajowej, objęcia zakresem jej oddziaływania także wolnych 
zawodów (art. 2 lit. b). Wyrok belgijskiego Trybunału 
Konstytucyjnego nie rodzi takiego skutku, jak wyłączenie 
spornej normy z ustawy a to byłoby konieczne dla spełnienia 
wymogu prawidłowej implementacji. 

 Gdzie należy upatrywać powodów tak restrykcyjnej wykładni 
(zasada zupełnej harmonizacji, autonomiczność definicji)? 



Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

 Królestwo Belgii,   

 wyłączając osoby wykonujące wolny zawód oraz dentystów 
i fizjoterapeutów z zakresu stosowania Ustawy z dnia 
14 lipca 1991 r. o praktykach handlowych oraz 
informowaniu i ochronie konsumenta,  zmienionej przez 
Ustawę z dnia 5 czerwca 2007 r., transponującej dyrektywę 
2005/29/WE (a także utrzymując w mocy art. 20, 21 i 29 Ustawy 
z dnia 6 kwietnia 2010 r. o praktykach handlowych i ochronie 
konsumentów oraz art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1993 r. 
o prowadzeniu i organizacji działalności obwoźnej i jarmarcznej, 
zmienionej przez Ustawę z dnia 4 lipca 2005 r. oraz art. 5 ust. 1 
Rozporządzenia królewskiego z dnia 24 września 2006 r. w sprawie 
prowadzenia i organizacji działalności obwoźnej),  

 uchybiło zobowiązaniom, jakie na nim ciążą na mocy 
 art. 2 lit. b) i d), art. 3 i 4 dyrektywy 2005/29. 
 



Konsekwentne podejście Trybunału Sprawiedliwości  
w odniesieniu do włączania wolnych zawodów  
do definicji przedsiębiorcy  
 Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 15 stycznia 

2015 r. potwierdził szerokie rozumienie tytułowego 
pojęcia.  

 Stan faktyczny: B.Š. zawarła z A.D., działającym 
w charakterze adwokata, wzorcowe umowy o odpłatne 
świadczenie usług prawnych. W umowach nie 
określono szczegółowych zasad zapłaty honorarium 
i terminów, w jakich powinna być ona uiszczona. Nie 
określono także poszczególnych usług prawnych, 
w odniesieniu do których wspomniana zapłata 
honorarium była wymagana. 



Postępowanie sądowe 

  Zważywszy, że B.Š. nie zapłaciła A.D. honorarium 
w wyznaczonym terminie, ten ostatni złożył wniosek do 
sądu o wydanie nakazu zapłaty z tytułu należnego 
honorarium. 

 Postępowanie w instancjach rozstrzygających 
merytorycznie kończyło się wyrokami niekorzystnymi 
dla klientki.  Od wyroku B.Š. wniosła skargę kasacyjną, 
którą uzasadniła tym, sądy niższej instancji nie 
uwzględniły jej statusu konsumenta, a tym samym, 
wbrew obowiązującemu w tym zakresie 
ustawodawstwu krajowemu, nie dokonały wykładni 
spornych umów na jej korzyść.  



Wątpliwości sądu krajowego, co do zgodności 
wewnętrznych przepisów z prawem UE 

 Poprzez pytania, zgłoszone przez litewski Sąd 
Najwyższy, sąd ten zmierzał do ustalenia, w trybie 
art. 267 TFUE, czy dyrektywę 93/13 należy 
interpretować w ten sposób, że ma ona 
zastosowanie do umów zawieranych według 
wzorca standardowego, świadczenie usług 
prawnych, takich jak rozpatrywane w sprawie 
w postępowaniu głównym, zawartych przez 
adwokata z osobą fizyczną, która działa w celach 
niezwiązanych z jej działalnością zawodową. 



Zakres przedmiotowej ochrony 

 Przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie, jak wynika z jej art. 1 
ust. 1 i art. 3 ust. 1, do warunków w umowach zawieranych pomiędzy 
sprzedawcą (dostawcą) a konsumentem, które nie były 
indywidualnie negocjowane. W jej zakres wchodzą zarówno umowy, 
których treść stanowi sprzedaż towaru, jak i usług. 

 W odniesieniu do umów o świadczenie usług prawnych, takich jak  
w omawianym wypadku usługi adwokackie, z reguły istnieje 
nierówność między usługobiorcami, mieszczącymi się w definicji 
konsumenta a profesjonalnymi usługodawcami w zakresie usług 
prawnych. 

 Adwokaci dysponują bowiem wysokim poziomem wiedzy fachowej, 
którą niekoniecznie posiadają konsumenci, w związku z czym 
konsumenci mogą mieć trudności w ocenie jakości usług 
świadczonych na ich rzecz.  

 Czy wykonywanie działalności przez adwokatów mieści się w definicji przedsiębiorcy? 



Opinia Komisji Europejskiej 

 Wykluczenie z przedmiotowego zakresu dyrektywy 
93/13 umów zawartych przez nieprofesjonalnych 
usługobiorców z osobami wykonującymi wolne 
zawody, charakteryzujące się niezależnością 
i wymogami deontologicznymi, jakim oni podlegają, 
pozbawiałoby słabszą stronę takich umów ochrony 
przyznanej przez wspomnianą dyrektywę. 

 Z powyższym stanowiskiem zbieżne są ustalenia 
Trybunału Sprawiedliwości. 



Poufność umów a ochrona konsumenta przed  
nieuczciwymi postanowieniami umownymi 

  W świetle określonego dyrektywą celu 
polegającego na ochronie konsumentów 
publiczny lub prywatny charakter działalności 
przedsiębiorcy, podobnie jak szczególne zadania, 
które on realizuje, nie mogą automatycznie 
przesądzać o możliwości lub wyłączeniu 
zastosowania wspomnianej dyrektywy. 

 Czy oznacza to wyłączenie zasady poufności  
przy wdrażaniu dyrektywy? 



Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

 Dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że 
ma ona zastosowanie do umów o standardowym 
wzorcu o świadczenie usług prawnych, takich jak 
umowy rozpatrywane w sprawie w postępowaniu 
głównym, zawartych przez adwokata z osobą fizyczną, 
która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością 
zawodową. 

 Jak definiowana jest osoba chroniona z dyrektywy? 



 
Przykład pytania testowego – Pojęcie przedsiębiorca, w rozumieniu 
dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, oznacza: 

 
a) każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach praktyk handlowych, 

działa w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wolnym zawodem, 

b) każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach praktyk handlowych, 
działa w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą z wyłączeniem wolnych zawodów,  

c)  każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach praktyk handlowych, 
działa w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą z wyłączeniem osób działających w imieniu lub na rzecz 
przedsiębiorcy, 

d)  każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach praktyk handlowych, 
działa w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą z wyłączeniem przedsiębiorców sektora publicznego. 



Przykład pytania testowego – Dyrektywa 
2005/29 oparta została na: 

 

 a) modelu minimalnej harmonizacji, 

 b) wyłącznie zasadzie wyczerpującej regulacji, 

 c) modelu zupełnej harmonizacji, z zastrzeżeniem 
możliwości podwyższania standardów ochrony 
konsumenta w zakresie usług finansowych  
i nieruchomości, 

 d) zasadzie swobody regulacyjnej pozostawionej 
Państwom Członkowskim  

 



Przykład pytania problemowego 

 Czy toczące się postępowanie przed krajowym 
Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sprzeczności  
z Konstytucją określonych regulacji zamyka drogę 
sądom odsyłającym do wniesienia pytań 
prejudycjalnych w trybie art. 267 TFUE? 

 Jakie znaczenie dla sądów krajowych ma domniemanie 
istotności pytań wstępnych zgłoszonych w ww. trybie? 

 Czy w praktyce współpracy sądów krajowych z sądami 
unijnymi mamy do czynienia z dialogiem w ramach 
istniejącego multicentrycznego systemu prawnego? 


