
* Dr hab. Ro bert Ste fa nic ki – pro fe sor Uni wer sy te tu Wro cław skie go; kie row nik pro -
jek tu za ty tu ło wa ne go „Po ten cjał na uko wo -dy dak tycz ny Wy dzia łu Pra wa Ad mi ni stra -
cji i Eko no mii Uni wer sy te tu Wro cław skie go w słu˝ bie ochro ny praw nej kon su men ta”,
współ fi nan so wa ne go przez Uni´ Eu ro pej skà w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go.

1 Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 20.05.1997 r. w spra wie ochro ny
kon su men tów w przy pad ku umów za wie ra nych na od le głoÊç, O.J., L 144 z 4.06.1997 r.,
s. 19.

2 Zob.: P.Pod rec ki w: Han del elek tro nicz ny. Praw ne pro ble my, red. J.Bar ta, R.Mar -
kie wicz, Kra ków 2005, s. 719 i nast.
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Ro bert Ste fa nic ki*

Gra ni ce ochro ny kon su men ta 
w umo wach za wie ra nych na od le głoÊç 

– wy bra ne za gad nie nia

Z umo wa mi za wie ra ny mi przez kon su men ta z przed si´ bior cà za po -
mo cà tech nik po ro zu mie wa nia si´ na od le głoÊç wià ̋ e si´ z jed nej stro -
ny ogrom na szan sa dla roz wo ju ryn ku de ta licz ne go w trans gra nicz nym
wy mia rze, z dru giej zaÊ − wi´k sze nie bez pie czeƒ stwo po dej mo wa nia de -
cy zji przez słab szà stro n´ przy nie wy star cza jà cej wie dzy o sto sun kach
ryn ko wych i wa lo rach przed sta wio nej w ten spo sób ofer ty. A˝e by za bez -
pie czyç in te re sy kon su men ta przed nie ko rzyst ny mi dla nie go skut ka mi
de cy zji ryn ko wej, któ rej w in nych wa run kach by nie pod jàł, w dy rek ty -
wie 97/71 za war to pew ne me cha ni zmy słu ̋ à ce rze czy wi ste mu wy rów -
na niu po zy cji stron ta kiej umo wy. Re ali za cji te go ce lu ma sprzy jaç zwłasz -
cza roz bu do wa ny obo wià zek in for ma cyj ny, cià ̋ à cy na pro fe sjo na li Êcie ju˝
na eta pie po prze dza jà cym za war cie kon trak tu, oraz pra wo do od stà pie -
nia od umo wy w usta wo wym ter mi nie bez ne ga tyw nych dla upraw nio -
ne go skut ków. Ze staw in for ma cji, do któ rych upraw nio ny jest kon su -
ment, mu si mieç for m´ trans pa rent nà, aby mógł on wy ko rzy staç je
zgod nie z prze zna cze nie m.2 Za gwa ran to wa niu ochro ny ku pu jà ce go słu -
˝y wy móg pi sem ne go po twier dze nia do star cza nych mu in for ma cji.
Głów ny ak cent po ło ̋ o ny zo stał na in for ma cje od no szà ce si´ do pra wa



3 Dy rek ty w´ 97/7 im ple men tu je do pra wa pol skie go usta wa z 2.03.2000 r. o ochro -
nie nie któ rych praw kon su men tów oraz od po wie dzial no Êci za szko d´ wy rzà dzo nà przez
pro dukt nie bez piecz ny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.). Sze rzej: M.Ja giel ska, Umo wy
za wie ra ne po za lo ka lem przed si´ bior stwa i na od le głoÊç, „Mo ni tor Praw ni czy” 2000,
nr 9, s. 560 i nast.

4 P.Mi kła sze wicz, Obo wiàz ki in for ma cyj ne w umo wach z udzia łem kon su men tów na
tle pra wa Unii Eu ro pej skiej, War sza wa 2008, s. 269.

5 Spra wa C -205/07 Gys brechts and San tu rel In ter, ECR 2008, s. I -9947, http://www.
cu ria.eu ro pa.eu/en/con tent/ju ris/c2_ju ris.htm

6 Sze rzej: A.Bri go la, Die Fi gur der Mark tau strit ts be schränkun gen als Kor re lat der
Fi gur der Markt zu gangs be schränkun gen, „Eu ropäische Ze it schrift für Wirt scha ft s recht”
no. 14/2009, s. 479 i nast.; S.Was se rer, Mas snah men gle icher Wir kung wie Aus  fuhr be -
sch ränkun gen ble iben Di skri mi nie rung sver bo te, „Eu ro pe an Law Re por ter” no. 1/2009,
s. 136 i nast.
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od stà pie nia od umo wy, a tak ̋ e wa run ków ob słu gi po sprze da˝ nej i gwa -
ran cji. W pra wie eu ro pej skim obo wiàz ko wi pi sem ne go po twier dze nia
przy pi su je si´ in ne zna cze nie ni˝ nada ne mu w na szym po rzàd ku praw -
nym. Ce lem za sad ni czym jest tu taj utrwa le nie in for ma cji, jej do st´p -
noÊç dla kon su men ta.3 Usta wo daw ca kra jo wy gwa ran tu je wy˝ szy stan -
dard ochro ny ni˝ okre Êlo ny przez dy rek ty w´, gdy˝ wy móg pi sem no Êci
do ty czy wszyst kich in for ma cji do star cza nych kon su men to wi i z ta kim
za kre sem łà czo ne sà kon se kwen cje uchy bie nia wska za ne mu obo wiàz -
ko wi w po sta ci prze dłu ̋ e nia ter mi nu od stà pie nia od umo wy.4 Co oling -
-off pe riod za pew nia słab szej stro nie kon trak tu do dat ko wy czas do na -
my słu nad za sad no Êcià wcze Êniej pod j´ tej de cy zji.

Ma te ria ob j´ ta dy rek ty wà 97/7 cha rak te ry zu je si´ szcze gól nà ak tu -
al no Êcià i dy na mi kà w zwiàz ku z roz wo jem no wo cze snych tech nik kon -
trak to wa nia, zwłasz cza z wy ko rzy sta niem elek tro nicz nych Êrod ków, do
któ rych nie wàt pli wie na le ̋ y In ter net. Wy mie nio ny akt wtór ny pra wa UE
za wie ra klau zu l´ mi ni mal nej har mo ni za cji, upo wa˝ nia jà cà paƒ stwa
człon kow skie do utrzy ma nia lub pod no sze nia stan dar dów ochro ny kon -
su men ta po nad po ziom nim okre Êlo ny, przy za strze ̋ e niu re spek to wa -
nia wy mo gów pra wa wspól no to we go w pro ce sie im ple men ta cji. Trans -
po zy cja dy rek ty wy nie ogra ni cza si´ jed nak do har mo ni za cji prze pi sów
praw nych, ale obej mu je tak ̋ e ich wy kład ni´ w pro ce sie sto so wa nia. Ze
wzgl´ du na pod j´ ty te mat na szcze gól nà uwa g´ za słu gu je wy rok pre ju -
dy cjal ny Try bu na łu Spra wie dli wo Êci Unii Eu ro pej skiej (ETS) z 16 grud -
nia 2008 r.5 Roz strzy gni´ cie wst´p ne po ka zu je zło ̋ o noÊç pro ble ma ty ki
zwià za nej z pro ce sem do sto so wy wa nia we wn´trz nych stan dar dów
paƒstw człon kow ski ch6 do wy mo gów unij nych. Mi mo za bie gów or ga nów
wspól no to wych, zmie rza jà cych do kon wer gen cji sys te mów paƒstw człon -
kow skich, w po szcze gól nych kra jach funk cjo nu jà zró˝ ni co wa ne po ten -



7 Dy rek ty wa z 11.05.2005 r., do ty czà ca nie uczci wych prak tyk han dlo wych sto so wa -
nych przez przed si´ bior ców wzgl´ dem kon su men tów, Dz.Urz. UE L 149, z 11.06.2005 r.,
s. 22.

8 Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2008/48/WE z 23.04.2008 r. w spra -
wie umów o kre dyt kon su menc ki obo wià zu je od 12.05.2010 r. (j.w. L 133 z 22.5.2008 r.,
s. 66).

9 Wnio sek do ty czà cy dy rek ty wy WE w spra wie praw kon su men tów, COM (2008) 614.
10 W spra wie nie któ rych aspek tów sprze da ̋ y to wa rów kon sump cyj nych i zwià za nych

z tym gwa ran cji (O.J., L 171 z 7.07.1999 r., s. 1)
11 Za rów no na spo tka niach stu dyj nych zor ga ni zo wa nych w ra mach wzmian ko wa ne go

w przy pi sie pierw szym pro jek tu, jak rów nie˝ na kon fe ren cji „Ak tu al ne ten den cje w pra -
wie kon su menc kim”, któ ra od by ła si´ 8.04.2010 r. na Wy dzia le Pra wa, Ad mi ni stra cji i Eko -
no mii Uni wer sy te tu Wro cław skie go, kry tycz nie oce nio no wnio sek z 8.10.2008 r., po nie -
wa˝ wbrew przy j´ tym za ło ̋ e niom nie uspój nia i nie uprasz cza do rob ku wspól no to we go
w oma wia nej dzie dzi nie i wbrew za po wie dziom nie pod no si stan dar dów ochro ny kon su -
men ta. Po dob nie Ch.Twigg -Fle sner, Fit for pur po se? The pro po sals on sa les w: Mo der ni -
sing and har mo ni sing con su mer con tract law: with re fe ren ce to the plan ned ho ri zon tal
con su mer con tract di rec ti ve, eds. G.Ho wells, R.Schul ze, Mu nich 2009, s. 148.

12 N.Re ich, H.W.Mic klitz, Unfa ir terms in the draft com mon fra me of re fe ren ce, „Ju -
ri di ca In ter na tio nal” no. XIV/2008, s. 67; Ch.Rie fa, A dan ge ro us ero sion of con su mer
ri ghts: the ab sen ce of a ri ght to wi th draw from on li ne auc tions w: G.Ho wells and
R.Schul ze eds., Mo der ni sing and Har mo ni sing Con su mer Con tract Law, Mu nich 2009,
s. 177 i nast.; por.: F.A.Schurr, Fer nab sat zrecht, Wien 2003, s. 74 i nast.
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cjal ne stan dar dy praw ne oraz prak ty ka ich wy ko ny wa nia. W wa run kach
mi ni mal nej har mo ni za cji ła twiej osià gnàç spój noÊç kra jo we go sys te mu
z wy mo ga mi okre Êlo ny mi dy rek ty wa mi opar ty mi na ta kim mo de lu.

Z uwa gi na nie do sta tecz ne re zul ta ty har mo ni za cji prze pro wa dza nej
zgod nie z mi ni mal ny mi stan dar da mi, wspól ny mi dla paƒstw człon kow -
skich, w ostat nich la tach or ga ny wspól no to we kon cen tru jà si´ na ak -
tach za wie ra jà cych zu peł ny mo del zbli ̋ e nia. W tym za kre sie na uwa g´
za słu gu je opar cie dy rek ty wy 2005/29 w spra wie nie uczci wych prak tyk
han dlo wy ch7 oraz no wej, do ty czà cej kre dy tu kon su menc kie go,8 na
wspo mnia nej kon cep cji. Nie mo ̋ e te˝ ujÊç uwa gi fakt, ˝e Ko mi sja Eu -
ro pej ska opu bli ko wa ła 8 paê dzier ni ka 2008 r. wnio sek dy rek ty wy w spra -
wie praw kon su men tó w.9 Je go przed mio to wym za kre sem ob j´ to czte ry
dy rek ty wy kon su menc kie, w tym dy rek ty wy 97/7 oraz 1999/44.10 Zwa -
˝yw szy, ˝e ni niej szy pro jekt za wie ra klau zu le zu peł nej har mo ni za cji, je -
go przy j´ cie ozna cza ło by gł´ bo kà wy rw´ w kra jo wych sys te mach pra wa
pry wat ne go. Chy ba ˝ad ne mu in ne mu pro jek to wi pra wa kon su menc kie -
go nie to wa rzy szà tak kry tycz ne oce ny jak tej ho ry zon tal nej dy rek ty wie.11

Mo del zu peł nej har mo ni za cji w od nie sie niu do pra wa kon su menc kie go
bu dzi za strze ̋ e nia, co do je go zgod no Êci z ogól ny mi za sa da mi trak ta to -
wy mi, zwłasz cza z za sa dà po moc ni czo Êci. 12



13 Na te mat za kre su za sto so wa nia dy rek ty wy F.A.Schurr, op.cit., s. 51 i nast. 
14 Zob. przy kła do wo: orze cze nie sà du au striac kie go w Wied niu z 30.11.2007 r., 3 R

131/07t, http://www.i4j.at/ent sche idun gen/olgw_131_07t.htm.
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Na tle dy rek tyw za wie ra jà cych klau zu le mi ni mal nej har mo ni za cji
po wstał du ̋ y do ro bek orzecz ni czy Try bu na łu, zmie rza jà cy do zbli ̋ e nia
stan dar dów ochro ny kon su men ta w paƒ stwach człon kow skich. Do ty -
czy to tak ̋ e wy kład ni prze pi sów dy rek ty wy 97/7. Wnio sek o wy da nie
orze cze nia pre ju dy cjal ne go, za wie ra jà ce go wy kład ni´ tej dy rek ty wy, zo -
stał zło ̋ o ny przez sàd bel gij ski (Hof Van Be ro ep te Gent) w ra mach po -
st´ po wa nia kar ne go wsz cz´ te go prze ciw ko fir mie San tu rel In ter BVBA
i za rzà dza jà ce mu nià L.Gys brecht so wi, w zwiàz ku z na ru sze niem pra -
wa z za kre su umów sprze da ̋ y na od le głoÊç za wie ra nych z udzia łem
kon su men tó w.13 W 2001 r. po wstał spór mi´ dzy spół kà San tu rel, spe -
cja li zu jà cà si´ w hur to wej i de ta licz nej sprze da ̋ y su ple men tów ˝yw no -
Êcio wych głów nie przez In ter net, a ku pu jà cym, za miesz ka łym we Fran -
cji, w zwiàz ku z nie uisz cze niem za pła ty za do r´ czo ne pro duk ty.
W wy ni ku po st´ po wa nia wsz cz´ te go przez spół k´ przed bel gij skim sà -
dem zo stał wy da ny wy rok za ocz ny prze ciw ko na byw cy pro duk tu, p. De -
la haye. Klient we wnie sio nej skar dze pod niósł, ˝e ode słał sprze daw cy
do star czo ne pro duk ty, nie przed sta wił jed nak sto sow nych do wo dów. Bel -
gij skie or ga ny kon tro li stwier dzi ły uchy bie nia do ty czà ce nie wy peł nie nia
obo wiàz ku pi sem ne go po ucze nia kon su men ta o je go pra wie do od stà -
pie nia od umo wy w prze wi dzia nym usta wo wo ter mi nie. 14 Spół ka uzu -
peł ni ła treÊç ofer ty na stro nie in ter ne to wej o in for ma cje, do któ rych
by ła zo bli go wa na na mo cy bez wzgl´d nie wià ̋ à cych prze pi sów, tj. ˝e za -
pła ta za pro duk ty po win na byç uisz czo na po upły wie ter mi nu na od -
stà pie nie oraz w ter mi nie pra wi dło we go wy ko na nia Êwiad cze nia. Za -
pła ta za to wa ry dys try bu owa ne w Bel gii mo ̋ e zo staç uisz czo na
prze le wem ban ko wym, prze ka zem pocz to wym lub kar tà kre dy to wà.
W przy pad ku dys try bu cji do in nych paƒstw je dy nym ak cep to wa nym
Êrod kiem płat ni czym jest kar ta kre dy to wa. Płat no Êci do ko ny wa ne za jej
po mo cà wcho dzà w za kres „no wych spo so bów płat no Êci”, znacz nie
uspraw nia jà cych ma so wy ob rót. Przede wszyst kim ta for ma wy peł nie -
nia zo bo wià za nia wy ni ka jà ce go z umo wy sprze da ̋ y po zwa la na ochro -
n´ oby dwu stron kon trak tu. W Êwie tle prak ty ki sto so wa nej w Bel gii
w ka˝ dym przy pad ku, gdy za pła ta jest do ko ny wa na kar tà kre dy to wà,
klient po wi nien wska zaç na for mu la rzu umo wy jej nu mer i da t´ wa˝ -
no Êci. Sàd bel gij ski stwier dził na ru sze nie przez sprze daw c´ prze pi sów
do ty czà cych sprze da ̋ y na od le głoÊç. Cho dzi ło przede wszyst kim o nie -
re spek to wa nie za war te go w art. 80 § 3 usta wy bel gij skiej za ka zu ˝à da -



15 W ju dy ka tu rze do mi nu je po glàd, wspie ra ny sta no wi skiem dok try ny, ˝e od stà pie nie
od sprze da ̋ y rze czy ru cho mej po wo du je sku tek po dwój ny, ob li ga cyj no -rze czo wy.

16 Loi du 14 ju il let 1991 sur les pra ti qu es du com mer ce et sur l’in for ma tion et la
pro tec tion du con som ma teur, http://www.ju ri dat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1991071430;
H.De Bauw, Rap port sur une série de probl¯mes d’ap pli ca tion de la loi du 14 ju il let 1991
sur les pra ti qu es du com mer ce et sur l’in for ma tion et la pro tec tion du con som ma -
teur z 30.06.2007 r., s. 250 i nast., http://www.eco no mie.fgov.be/pro tec tion_con su mer/
coun cils/con sump tion/pdf/Ver slag_He rzie ning_WHPC_fr.pdf.
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nia od kon su men ta za licz ki lub za pła ty przed upły wem usta wo we go ter -
mi nu na od stà pie nie od umo wy .15 W Êwie tle do ko na nej przez or gan kra -
jo wy oce ny wy móg wska za nia nu me ru kar ty kre dy to wej na for mu la rzu
za mó wie nia umo˝ li wia spół ce San tu rel po bie ra nie za pła ty za pro duk ty
przed upły wem sied mio dnio we go ter mi nu na od stà pie nie od umo wy, co
sprze ci wia si´ wy mo gom pra wa. W po st´ po wa niu kar nym sàd pierw szej
in stan cji ska zał spół k´ San tu rel i L.Gys brecht sa na grzyw n´. Stro ny po -
st´ po wa nia zło ̋ y ły ape la cj´ od wy ro ku.

Usta wa z 14 lip ca 1991 r. o prak ty kach han dlo wych, in for mo wa niu
i ochro nie kon su men ta 16 w art. 80 § 3 sta no wi: „zgod nie z art. 45 § 3
usta wy z 12 czerw ca 1991 r. o kre dy cie kon sump cyj nym ˝à da nie od
kon su men ta za licz ki lub za pła ty przed upły wem ter mi nu sied miu dni
na od stà pie nie od umo wy kre dy tu kon sump cyj ne go w ro zu mie niu § 1
jest nie do zwo lo ne. W przy pad ku sko rzy sta nia z pra wa do od stà pie nia
od umo wy w ro zu mie niu §§ 1 i 2 sprze daw ca jest zo bo wià za ny do bez -
płat ne go zwro tu kwot uisz czo nych przez kon su men ta. Zwrot ten po wi -
nien na stà piç naj póê niej w ter mi nie 30 dni od od stà pie nia od umo wy.
Za kaz, o któ rym mo wa w aka pi cie pierw szym, nie obo wià zu je, je ̋ e li
sprze daw ca wy ka ̋ e, ˝e prze strze ga prze pi sów do ty czà cych zwro tu kwot
uisz czo nych przez kon su men ta”.

Bel gij ski Sàd Ape la cyj ny stwier dził, ˝e wy ni ka jà cy z kra jo wej wy kład -
ni art. 80 § 3 usta wy o ochro nie kon su men ta za kaz umiesz cze nia na
for mu la rzu umo wy nu me ru kar ty kre dy to wej ku pu jà ce go nie sie ze so -
bà ry zy ko dla sprze daw cy bel gij skie go, po le ga jà ce na tym, ˝e b´ dzie on
miał trud no Êci z uzy ska niem za pła ty za to wa ry, szcze gól nie w przy pad -
ku do r´ cza nia ich klien tom za miesz ka łym w in nych paƒ stwach człon -
kow skich. Jest to zwłasz cza praw do po dob ne w przy pad ku umów na nie -
du ̋ e kwo ty, ta kich jak wy st´ pu jà ca w spra wie to czà cej si´ przed sà dem
kra jo wym. W zwiàz ku z po wsta niem wàt pli wo Êci do ty czà cych zgod no -
Êci kra jo wej re gu la cji z pra wem wspól no to wym sàd bel gij ski za wie sił po -
st´ po wa nie, aby wy stà piç do Try bu na łu z py ta niem pre ju dy cjal nym: „Czy
bel gij ska usta wa z 14 lip ca 1991 r. o prak ty kach han dlo wych, in for mo -
wa niu i ochro nie kon su men ta sta no wi Êro dek o skut ku rów no wa˝ nym,



17 Na uwa g´ za słu gu jà pro po zy cje Ko mi sji Eu ro pej skiej za war te w Zie lo nej Ksi´ dze
z 2007 r., wzmac nia jà ce po zy cj´ praw nà kon su men ta, do ty czà ce m.in. wy dłu ̋ o ne go ter -
mi nu bez wa run ko we go od stà pie nia od umo wy, sta no wià ce go jed no li ty Êro dek od wo ław -
czy w przy pad ku nie speł nie nia obo wiàz ków in for ma cyj nych, przy kła do wo: do trzech mie -
si´ cy.

18 Na uwa g´ za słu gu je art. 17 wnio sku z 8.10.2008 r. w spra wie dy rek ty wy Par la men -
tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie praw kon su men tów, COM/2008/0614 wer sja osta -
tecz na − COD 2008/0196, okre Êla jà cy jed no li ty, 14-dnio wy ter min na od stà pie nie. 
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za ka za ny na pod sta wie art. 28–30 TWE, w za kre sie, w ja kim za wie ra
ona w art. 80 § 3 za kaz ˝à da nia od kon su men ta za licz ki lub za pła ty
w cza sie bie gu usta wo we go ter mi nu na od stà pie nie od umo wy, wsku -
tek cze go rze czy wi sty wpływ tej usta wy na wy mia n´ han dlo wà w kra -
ju jest od mien ny od jej wpły wu na trans ak cje do ko ny wa ne z oby wa te -
la mi in ne go paƒ stwa człon kow skie go, i czy po wo du je to po wsta nie
rze czy wi stej prze szko dy w swo bod nym prze pły wie to wa rów, chro nio nym
na mo cy po sta no wieƒ TWE”.

Ra my praw ne sku tecz ne go od stà pie nia kon su men ta od umo wy 17 wy -
zna cza art. 6 dy rek ty wy 97/7/WE, sta no wià cy, ˝e: „w przy pad ku ka˝ dej
umo wy na od le głoÊç kon su ment mo ̋ e w ter mi nie usta lo nym na co naj -
mniej sie dem dni ro bo czych od stà piç od niej bez ˝ad nych sank cji i bez
ko niecz no Êci po da wa nia po wo du. Kon su ment z ty tu łu wy ko ny wa nia
swe go pra wa od stà pie nia od umo wy nie mo ̋ e po no siç ˝ad nych kosz -
tów, po za bez po Êred ni mi kosz ta mi zwro tu to wa rów”.

Z do star czo nej przez rzàd bel gij ski opi nii wy ni ka, ̋ e cy to wa ny art. 80
§ 3 usta wy kra jo wej ma na ce lu za pew nie nie wy so kie go po zio mu ochro -
ny in te re sów kon su men tów, co znaj du je uspra wie dli wie nie w art. 14 dy -
rek ty wy 97/7. Ostat ni z wy mie nio nych prze pi sów sta no wi, ̋ e aby za pew -
niç wy˝ szy po ziom ochro ny kon su men tów, paƒ stwa człon kow skie mo gà
wpro wa dziç lub utrzy maç w dzie dzi nie ob j´ tej ni niej szà dy rek ty wà bar -
dziej su ro we prze pi sy, zgod ne z trak ta tem za ło ̋ y ciel skim WE. Przy za -
strze ̋ e niu re spek to wa nia trak ta to wej za sa dy pro por cjo nal no Êci prze pi -
sy kra jo we mo gà za wie raç ko niecz ne ogra ni cze nia lub za ka zy ob ro tu
pew ny mi pro duk ta mi. Ze wzgl´ du na klau zu l´ mi ni mal nej har mo ni za -
cji za war tà w tym prze pi sie nie któ re paƒ stwa człon kow skie, w tym Pol -
ska, za sto so wa ły me cha ni zmy da lej idà cej ochro ny, w po sta ci wy dłu ̋ e -
nia ter mi nu od stà pie nia od umo wy przez kon su men ta.18 Pra wo to kreu je
art. 7 usta wy, zgod nie z któ rym kon su ment, któ ry za warł umo w´ na od -
le głoÊç, mo ̋ e od niej od stà piç bez po da nia przy czyn, w tym bez po no -
sze nia ja kich kol wiek kosz tów, skła da jàc sto sow ne oÊwiad cze nie na pi -
Êmie w ter mi nie dzie si´ ciu dni. Do za cho wa nia usta wo we go ter mi nu
wy star czy wy sła nie oÊwiad cze nia przed je go upły wem. Ko mi sja Eu ro pej -



19 Na uwa g´ za słu gu jà zmia ny po j´ cia umo wy za wie ra nej na od le głoÊç w zwiàz ku z no -
we li za cjà wzmian ko wa nej usta wy z 2.03.2000 r. przez usta w´ z 18.06.2002 r. o Êwiad -
cze niu usług dro gà elek tro nicz nà (Dz.U. 144, poz. 1204). Zgod nie z art. 6 ust. 1 w no -
wym brzmie niu umo wy za wie ra ne z kon su men tem bez jed no cze snej obec no Êci obu stron,
przy wy ko rzy sta niu Êrod ków po ro zu mie wa nia si´ na od le głoÊç, w szcze gól no Êci dru ko -
wa ne go lub elek tro nicz ne go for mu la rza za mó wie nia nie za adre so wa ne go lub za adre so -
wa ne go, li stu se ryj ne go w po sta ci dru ko wa nej lub elek tro nicz nej, re kla my pra so wej z wy -
dru ko wa nym for mu la rzem za mó wie nia, re kla my w po sta ci elek tro nicz nej, ka ta lo gu,
te le fo nu, te le fak su, ra dia, te le wi zji, au to ma tycz ne go urzà dze nia wy wo łu jà ce go, wi zjo fo -
nu, wi de otek stu, pocz ty elek tro nicz nej lub in nych Êrod ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej
w ro zu mie niu usta wy z 18.07.2002 r., sà umo wa mi na od le głoÊç, je ̋ e li kon tra hen tem
kon su men ta jest przed si´ bior ca, któ ry w ta ki spo sób zor ga ni zo wał swo jà dzia łal noÊç.

20 W ar ty ku le sto so wa na jest, zgod nie z po wo ła nym orzecz nic twem, do tych cza so wa
nu me ra cja w Trak ta cie usta na wia jà cym Wspól no t´ Eu ro pej skà. Od po wied ni kiem w no -
wej nu me ra cji w Trak ta cie o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej jest art. 34 i nast. Zob.:
wer sje skon so li do wa ne Trak ta tu o Unii Eu ro pej skiej i Trak ta tu o funk cjo no wa niu Unii
Eu ro pej skiej wraz z pro to ko ła mi i za łàcz ni ka mi w wer sji uwzgl´d nia jà cej zmia ny
wprowa dzo ne Trak ta tem Li zboƒ skim pod pi sa nym 13.12.2007 r. w Li zbo nie, Dz.Urz. UE,
C 115 z 9.05.2008 r., s. 369.

21 Zob.: wy rok z 11.12.2003 r. w spra wie C -322/01 Deut scher Apo the ke rver band,
ECR 2003, s. I -14887, pkt 64, wy rok w spra wach po łà czo nych VTB -VAB NV (C -261/07)
oraz Ga la tea BVBA (C -299/07) z 23.04.2009 r., pkt 33 i 67.
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ska mia ła pew ne wàt pli wo Êci co do pra wi dło wo Êci kra jo wej im ple men -
ta cji w tym za kre sie, z uwa gi na prio ry tet za sa dy swo bod ne go prze pły -
wu to wa rów i usług na jed no li tym ryn ku.19 Jed nak art. 6 ni niej szej dy -
rek ty wy wy raê nie wska zu je, ˝e kon su ment po wi nien mieç co naj mniej
sie dem dni ro bo czych na od stà pie nie, z cze go bez po Êred nio wy ni kał mar -
gi nes swo bo dy le gi sla cyj nej kra jów człon kow skich w kwe stii wy dłu ̋ e nia
ter mi nu. Wzmoc nie niu po zy cji słab szej stro ny mia ły słu ̋ yç rów nie˝ spor -
ne roz wià za nia bel gij skie. Na tle po st´ po wa nia to czà ce go si´ przed sàdem
kra jo wym ujaw ni ły si´ wàt pli wo Êci, czy wo bec re gu la cji przed mio to wej
ma te rii w dy rek ty wie na le ̋ y po wo ły waç prze pi sy pra wa pier wot ne go,
w tym wy pad ku art. 28 i na st´p nych Trak ta tu UE.20

Zgod nie z utrwa lo nà li nià orzecz nic twa pre ju dy cjal ne go Try bu na łu
wszyst kie Êrod ki kra jo we w ra mach dzie dzi ny b´ dà cej przed mio tem wy -
czer pu jà cej har mo ni za cji wspól no to wej po win ny byç oce nia ne w Êwie -
tle tych prze pi sów har mo ni zu jà cych, a nie pra wa pier wot ne go.21 W przy -
pad ku mi ni mal nej har mo ni za cji paƒ stwa człon kow skie mo gà usta no wiç
lub utrzy maç w ob sza rze ob j´ tym ta kà dy rek ty wà bar dziej re stryk tyw ne
prze pi sy w ce lu za gwa ran to wa nia wy˝ sze go po zio mu ochro ny kon su men -
ta, z wy jàt kiem sy tu acji, gdy prze pi sy wspól no to we w spo sób nie bu dzà -
cy wàt pli wo Êci okre Êla jà wy ma ga ny po ziom ochro ny kon su men ta. Gra -
ni cà swo bo dy le gi sla cyj nej paƒ stwa człon kow skie go jest re spek to wa nie



22 Por.: ostat nie orze cze nie z 11.03.2010 r. w spra wie C -522/08 Te le ko mu ni ka cja Pol -
ska SA w War sza wie prze ciw ko pre ze so wi Urz´ du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej. 

23 Zob.: pkt 26 opi nii rzecz ni ka ge ne ral ne go wy da nej w zwiàz ku z ko men to wa nà
sprawà.

24 Z 16.12.2008 r., w spra wie C -210/06, pkt 67.
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za sad trak ta to wych. Z po wy˝ sze go wy ni ka, ˝e prze pis kra jo wy – ta ki jak
art. 80 § 3 usta wy bel gij skiej – mo ̋ e byç po Êred nio oce nia ny przez pry -
zmat je go zgod no Êci z art. 28–30 Trak ta tu UE.22 Try bu nał nie jest bo -
wiem upraw nio ny do bez po Êred niej in ter pre ta cji kra jo wych re gu la cji,
ale przez wy kład ni´ prze pi sów pra wa wspól no to we go da je u˝y tecz ne
wska zów ki wła dzom paƒ stwa człon kow skie go do oce ny we wn´trz nych
re gu la cji.

Po wo ła ny prze pis pra wa kra jo we go nie do ty czy przy wo zu, lecz wy -
wo zu to wa rów z Bel gii do in nych paƒstw człon kow skich.23 Art. 28 Trak -
ta tu UE nie ma tu taj za sto so wa nia, po nie wa˝ nie wy ka zu je zwiàz ku
z przed mio tem spo ru w to czà cym si´ po st´ po wa niu przed sà dem bel -
gij skim. Tre Êcià wnio sku pre ju dy cjal ne go (w try bie art. 234 Trak ta tu UE)
mo gà byç je dy nie kwe stie u˝y tecz ne dla władz kra jo wych, a wi´c po zo -
sta jà ce w zwiàz ku z to czà cym si´ kon kret nym po st´ po wa niem w paƒ -
stwie człon kow skim. Przy czym ETS, zwłasz cza w ostat nim swo im
orzecz nic twie, roz wi ja kon cep cj´ do mnie ma nia zna cze nia roz strzy gni´ç
wst´p nych dla spra wy kra jo wej. Mi´ dzy in ny mi w wy ro ku w spra wie Car -
te sio 24 stwier dził, ˝e zgod nie z utrwa lo nym je go orzecz nic twem py ta nia
do ty czà ce wy kład ni pra wa wspól no to we go, wy sto so wa ne przez sàd kra -
jo wy w ra mach sta nu praw ne go i fak tycz ne go, za któ re go usta le nie jest
on od po wie dzial ny i któ re go pra wi dło woÊç nie pod le ga oce nie Try bu na -
łu, ko rzy sta jà z do mnie ma nia zna cze nia dla spra wy. Ina czej mó wiàc, sàd
luk sem bur ski za kła da w ten spo sób, ˝e tyl ko w wy jàt ko wych sy tu acjach
mo ̋ e nie przed sta wiç wła dzom kra jo wym sto sow nej wy kład ni. Od mó -
wiç wy da nia wy ro ku wst´p ne go mo ̋ e za tem tyl ko wte dy, gdy jest oczy -
wi ste, ̋ e wy kład nia pra wa wspól no to we go, o któ rà wnio sko wa no, nie ma
˝ad ne go zwiàz ku ze sta nem fak tycz nym lub przed mio tem spo ru przed
sà dem kra jo wym, gdy pro blem jest na tu ry hi po te tycz nej bàdê gdy ETS
nie dys po nu je da ny mi na te mat sta nu fak tycz ne go al bo praw ne go, ko -
niecz ny mi do udzie le nia u˝y tecz nej od po wie dzi na przed sta wio ne py ta -
nia. Try bu nał przez do ko ny wa nà wy kład ni´ art. 234 Trak ta tu UE pra -
gnie stwo rzyç sà dom kra jo wym jak naj szer sze mo˝ li wo Êci ko rzy sta nia
z in sty tu cji py taƒ pre ju dy cjal nych. A˝e by cel ten mo˝ na by ło w peł ni
urze czy wist niç, ETS in ter pre tu je na ko rzyÊç wnio sku jà cych prze słan ki
for mal ne i ma te rial no praw ne, ogra ni cza jà ce czer pa nie z oma wia nej in -



25 Za uspój nie niem oby dwu de fi ni cji opo wia da si´ m.in. P.C.Müller -Graff w: Kom -
men tar zum Ver trag über die Eu ropäische Union und zur Gründung der Eu ropäischen
Ge me in schaft, ed. H.von der Gro eben, J.Schwa rze, wy da nie 6, Ba den -Ba den, No mos
2003, tom 1, ko men tarz do art. 29 Trak ta tu UE, s. 1082 i nast.

26 Zob. zwłasz cza: wy ro ki ETS z 12.06.2003 r. w spra wie C -112/00 Schmid ber ger,
ECR 2003, s. I -5659 oraz z 15.11.2005 r. w spra wie C -320/03 Ko mi sja prze ciw ko Au -
strii, ECR 2005, s. I -9871. Por.: orze cze nia z 8.11.2005 r. w spra wie C -293/02 Jer sey
Pro du ce Mar ke ting Or ga ni sa tion ECR 2005, s. I -9543, pkt 73; z 8.11.1979 r. w spra -
wie C -15/79. ECR 1979, s. 3409.

27 Stwier dza m.in., ̋ e orzecz nic two ETS w tej ma te rii jest zró˝ ni co wa ne, co nie sprzyja
umoc nie niu wy mia ny han dlo wej na Jed no li tym Ryn ku. Zob. zwłasz cza: pkt 65 i 75 opinii.
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sty tu cji przez wła dze kra jo we. In sty tu cja orzecz nic twa wst´p ne go wy ra -
sta bo wiem z po trze by umac nia nia dia lo gu mi´ dzy sà da mi, a pod j´ cie
te go dia lo gu za le ̋ y od do ko na nej przez sàd kra jo wy oce ny zna cze nia py -
ta nia dla roz strzy gni´ cia głów ne go.

Na uwa g´ za słu gu je grun tow na ana li za rzecz ni ka ge ne ral ne go, za -
war ta w opi nii przed sta wio nej Try bu na ło wi w zwiàz ku z oma wia nà spra -
wà, od no Ênie do po trze by zmia ny sà do wej de fi ni cji Êrod ka o skut ku rów -
no wa˝ nym. Wpraw dzie opi nio daw ca przyj mu je, ˝e w oko licz no Êciach
spo ru przed sà dem bel gij skim art. 28 Trak ta tu UE nie ma za sto so wa -
nia, ale opo wia da si´ za spój no Êcià de fi ni cji Êrod ków o skut ku rów no -
wa˝ nym do ogra ni czeƒ ilo Êcio wych w wy wo zie i przy wo zie, aby ob jàç za -
kre sem de fi ni cji wszel kie istot ne prze szko dy, któ re utrud nia jà wyj Êcie
z ryn ku 25. Zwłasz cza ˝e oby dwa prze pi sy, tj. art. 28 i 29, re ali zu jà wspól -
ny cel, od no szà cy si´ do znie sie nia wszel kich istot nych prze szkód w wy -
mia nie han dlo wej na Jed no li tym Ryn ku.26 Au tor opi nii wy raê nie opo -
wia da si´ za roz sàd nym roz sze rze niem de fi ni cji Êrod ka o skut ku
rów no wa˝ nym do ogra ni czeƒ ilo Êcio wych w wy wo zie, przed sta wia jàc
w tym za kre sie grun tow nà ar gu men ta cj´.27

W oko licz no Êciach ba da nej spra wy przed mio tem oce ny Try bu na łu
po zo sta je kwe stia, czy spor ny w po st´ po wa niu przed sà dem bel gij skim
prze pis jest zgod ny z art. 29 Trak ta tu UE. ETS bie rze pod uwa g´ nie
tyl ko brzmie nie prze pi su paƒ stwa człon kow skie go ma jà ce go tu za sto so -
wa nie, ale rów nie˝ je go in ter pre ta cj´ do ko ny wa nà w cza sie sto so wa nia,
zgod nie z któ rà do staw cy nie ma jà pra wa ˝à daç od kon su men tów nu -
me rów kart kre dy to wych, na wet je Êli zo bo wià ̋ à si´, ˝e nie sko rzy sta jà
z nich w ce lu po bra nia za pła ty za do star czo ny to war przed upły wem ter -
mi nu od stà pie nia od umo wy. Ina czej mó wiàc, przy oce nie art. 80 ust. 3
bel gij skiej usta wy o ochro nie kon su men ta bie rze si´ pod uwa g´ dwa pod -
sta wo we aspek ty. W pierw szej ko lej no Êci przed mio tem ba da nia jest oce -
na, czy art. 29 Trak ta tu UE stoi na prze szko dzie prze pi so wi kra jo we mu,



28 Sze rzej: P.Oli ver, So me fur ther re flec tions on the sco pe of ar tic les 28–30 (Ex 30–36)
EC, „Com mon Mar ket Law Re view” no. 4/1999, s. 799 i nast.

29 Zob.: pkt 68 opi nii.
30 Wzgl´ dy tech nicz ne i ogra ni cze nia Êrod ka prze ka zu nie mo gà pro wa dziç do znie -

kształ ce nia za cho waƒ ryn ko wych kon su men ta, sze rzej: C.Co te anu, Cy ber con su mer law
and unfa ir tra ding prac ti ces, Ash ga te Pu bli shing 2005, s. 115 i nast. Nie spo sób nie za -
uwa ̋ yç przy prze ka zach w In ter ne cie istot nych za gro ̋ eƒ dla po szcze gól nych grup od -
bior ców, szcze gól nie dla dzie ci, po nie wa˝ ce cha mi te go in stru men tu sà ła twoÊç ko mu -
ni ka cji po nad gra ni ca mi i, jak wska za no, trud no Êci z wy eg ze kwo wa niem wy mo gów
nor ma tyw nych, zob.: R.Ste fa nic ki, Usta wa o prze ciw dzia ła niu nie uczci wym prak ty kom
ryn ko wym. Ko men tarz, War sza wa 2009, ko men tarz do art. 9 pkt 5.

31 Por.: G.Da vies, Na tio na li ty di scri mi na tion in the eu ro pe an in ter nal mar ket, Klu -
wer Law In ter na tio nal 2003, s. 83, 111.
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ta kie mu jak spor ny w oma wia nej spra wie, za wie ra jà ce mu za kaz ˝à da -
nia od kon su men ta za licz ki lub za pła ty przed upły wem ter mi nu sied -
miu dni ro bo czych na od stà pie nie od umo wy. W na st´p nym eta pie przed -
mio tem we ry fi ka cji jest okre Êle nie zna cze nia wy kład ni prze pi su
bel gij skie go w prak ty ce je go sto so wa nia w za kre sie zgod no Êci z art. 29
Trak ta tu UE.28 Cho dzi tu taj o usta lo nà (po wszech nà) wy kład ni´ sà do -
wà wzmian ko wa ne go prze pi su kra jo we go, któ ra w ta ki spo sób wpły wa
na prak ty k´, ˝e sprze daw ca nie mo ̋ e ˝à daç od kon su men ta nu me ru je -
go kar ty kre dy to wej, na wet je Êli zo bo wià ̋ e si´, ˝e nie sko rzy sta z niej
w ce lu po bra nia za pła ty w cza sie sied miu dni ro bo czych b´ dà cych ter -
mi nem od stà pie nia od umo wy .29

Fak tem jest, ˝e za kaz ˝à da nia wcze Êniej szej za pła ty od bie ra za in te -
re so wa nym dys try bu to rom sku tecz ny in stru ment ochro ny przed ry zy -
kiem jej nie uzy ska nia. Dzie je si´ tak, tym bar dziej ̋ e spor ny prze pis kra -
jo wy jest in ter pre to wa ny prze wa˝ nie przez sà dy bel gij skie ja ko za ka zu jà cy
do staw com ˝à da nia od kon su men tów umiesz cza nia w for mu la rzu za -
mó wie nia nu me rów kart kre dy to wych i to tak ̋ e w sy tu acji, gdy zo bo -
wià ̋ à si´, ˝e nie sko rzy sta jà z nich w ce lu po bra nia za pła ty przed upły -
wem usta wo we go ter mi nu od stà pie nia od umo wy. Te go ro dza ju za kaz
ro dzi pew ne skut ki, zwłasz cza w przy pad ku umów za wie ra nych za po -
Êred nic twem In ter ne tu, mi´ dzy in ny mi w zwiàz ku z po ja wia jà cy mi si´
trud no Êcia mi do cho dze nia w in nym paƒ stwie człon kow skim Êwiad czeƒ
od ku pu jà cych nie speł nia jà cych zo bo wià zaƒ.30 Try bu nał stwier dza, ˝e
choç spor ny za kaz nie jest dys kry mi nu jà cy (ma bo wiem za sto so wa nie
do wszyst kich przed si´ bior ców pro wa dzà cych dzia łal noÊç na te ry to rium
kra ju oraz do ko nu jà cych sprze da ̋ y trans gra nicz nej), to wpły wa jed nak
w wi´k szym stop niu na wy wóz pro duk tów z ryn ku paƒ stwa człon kow -
skie go ni˝ na ob rót ni mi na ryn ku we wn´trz nym.31 Na uwa g´ za słu gu -
je sta no wi sko przed sta wio ne w opi nii do ni niej szej spra wy. Zda niem



32 O.J., L 12, 2000, s. 1.
33 O.J., L 143, 2004, s. 15.
34 O.J., L 399, 2004, s. 1.
35 COM(2005) 87 wer sja osta tecz na – 2005/0020 (COD).
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rzecz ni ka ge ne ral ne go spor ny prze pis bel gij ski i je go wy kład nia nie wpro -
wa dza jà od mien ne go trak to wa nia, ani z punk tu wi dze nia praw ne go, ani
fak tycz ne go, han dlu we wn´trz ne go w ob r´ bie te go paƒ stwa człon kow -
skie go i han dlu w dro dze wy wo zu. W isto cie nie zga dza si´ on z ar gu -
men tem przy wo ła nym przez sàd kra jo wy, ˝e Êro dek ten wy wie ra in ny
wpływ na kra jo wà wy mia n´ to wa rów ni˝ na trans ak cje za wie ra ne z oby -
wa te la mi po zo sta łych paƒstw człon kow skich. Nie po dzie la te˝ obaw ju -
dy ka tu ry bel gij skiej, ˝e trud niej sze i zwià za ne z wy˝ szy mi kosz ta mi jest
od zy ska nie kwot od kon su men tów za miesz ku jà cych w in nych paƒ stwach
człon kow skich.

Rzecz nik zbyt opty mi stycz nie oce nia efek tyw noÊç Êrod ków ochro ny
uczest ni ków ob ro tu, w tym w szcze gól no Êci kon su men ta, na pod sta wie
ist nie jà cych ju˝ w pra wie wspól no to wym in sty tu cji. Za rów no Ko mi sja Eu -
ro pej ska, jak i Par la ment do strze ga jà du ̋ e ró˝ ni ce mi´ dzy za kła da ny mi,
po ten cjal ny mi, wy ni ka jà cy mi z tre Êci prze pi sów a rze czy wi sty mi re zul -
ta ta mi wy ko ny wa nia pra wa. Fak tem jest, ˝e Wspól no ta przy j´ ła ju˝ wie -
le Êrod ków w dzie dzi nie współ pra cy sà do wej w spra wach cy wil nych o cha -
rak te rze trans gra nicz nym, któ re przy czy nia jà si´ do wła Êci we go
funk cjo no wa nia ryn ku we wn´trz ne go. Zgod nie z art. 65 Trak ta tu UE
Êrod ki te obej mu jà po pra w´ i uprosz cze nie sys te mu do star cza nia ak tów
sà do wych i po za sà do wych, współ pra c´ w dzie dzi nie gro ma dze nia do wo -
dów, uzna wa nia, a tak ̋ e wy ko ny wa nia orze czeƒ w spra wach cy wil nych
oraz han dlo wych i wspie ra jà zgod noÊç norm ko li zyj nych, usu wa jàc w ten
spo sób prze szko dy w na le ̋ y tym bie gu pro ce dur cy wil nych. Na le ̋ à do
nich: roz po rzà dze nie (WE) nr 44/2001 z 22 grud nia 2000 r. w spra wie
ju rys dyk cji i uzna wa nia orze czeƒ sà do wych oraz ich wy ko ny wa nia
w spra wach cy wil nych i han dlo wych,32 roz po rzà dze nie (WE) nr 805/
2004 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 21 kwiet nia 2004 r. w spra wie
utwo rze nia eu ro pej skie go ty tu łu eg ze ku cyj ne go dla rosz czeƒ bez spor -
nych,33 roz po rzà dze nie (WE) nr 1896/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy z 12 grud nia 2006 r., usta na wia jà ce po st´ po wa nie w spra wie eu -
ro pej skie go na ka zu za pła ty,34 a tak ̋ e pro jekt roz po rzà dze nia Par la men -
tu Eu ro pej skie go i Ra dy usta na wia jà ce go eu ro pej skie po st´ po wa nie
w spra wach drob nych rosz czeƒ.35

Efek tyw noÊç kra jo wych sys te mów eg ze kwo wa nia pra wa ma te rial ne -
go w paƒ stwach człon kow skich wy ka zu je w dal szym cià gu ró˝ ni ce, co



36 PGTA -PRV (2007) 0383 AC -0281/2007.
37 Zbli ̋ o ne sta no wi sko w kwe stii skut ków mo de lu mi ni mal nej har mo ni za cji dla in te -

gra cji ryn ku przed sta wił Ch. Rie fa, The re form of elec tro nic con su mer con tracts in Eu -
ro pe: to wards an ef fec ti ve le gal fra me work?, Lex Elec tro ni ca, no. 2/2009, s. 21
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wy wo łu je nie pew noÊç za rów no kon su men tów, jak i przed si´ bior ców przy
po dej mo wa niu ini cja tyw do ty czà cych za war cia umo wy w prze strze ni
trans gra nicz nej. Nie wàt pli wie w in te re sie przed si´ bior ców le ̋ y ujed no -
li ce nie stan dar dów praw nych prze kła da jà ce si´ na wy raê ne ob ni ̋ e nie
ogól nych kosz tów trans ak cyj nych. Mo tyw eko no micz ny udzia łu ak tyw -
nych uczest ni ków w we wn´trz nym ryn ku jest kon se kwent nie pod no szo -
ny w ró˝ nych do ku men tach i w uza sad nie niach ostat nich dy rek tyw, opar -
tych na mo de lu zu peł nej har mo ni za cji. Wspie ra jà cy t´ po li ty k´
Par la ment Eu ro pej ski w do ku men cie z 6 wrze Ênia 2007 r., w spra wie
prze glà du do rob ku praw ne go w dzie dzi nie ochro ny kon su men tów,36

stwier dził, ˝e po dej Êcie po le ga jà ce na mi ni mal nej har mo ni za cji mi ja si´
z jej ce lem. Par la ment swo je sta no wi sko na rzecz zu peł nej har mo ni za -
cji, wspie ra ar gu men tem, ˝e w cià gu 20 lat prac nad pra wem wspól no -
to wym w za kre sie ochro ny kon su men ta nie uda ło si´ zin te gro waç ryn -
ku we wn´trz ne go z ko rzy Êcià dla tej gru py uczest ni ków wy mia ny
sto su jàc za sa d´ mi ni mal nych stan dar dó w.37 Nie ma jed nak mo im zda -
niem pew no Êci, czy tak da le ko po su ni´ ta kon wer gen cja kra jo wych sys -
te mów praw nych wzmoc ni na ty le za ufa nie kon su men tów do trans gra -
nicz nej wy mia ny, ˝e zwi´k szy si´ ich udział w ryn ku. Kra jo we tra dy cje
w za kre sie pra wa pry wat ne go sà zró˝ ni co wa ne, wi´c paƒ stwa ta kie jak
Fran cja, utrzy mu jà ce wy˝ szy po ziom ochro ny kon su men ta, zo bli go wa -
ne by ły by do ob ni ̋ e nia stan dar dów. Po nad to pro jekt dy rek ty wy z 8 paê -
dzier ni ka 2008 r. w za sa dzie, mi mo za pew nieƒ w uza sad nie niu wnio -
sku, nie pod no si zna czà co stan dar dów ochro ny kon su men ta. Wpraw dzie
w Zie lo nej Ksi´ dze z 2007 r. Ko mi sja Eu ro pej ska za war ła am bit ne pro -
po zy cje wpro wa dze nia w in stru men cie prze kro jo wym, ta kim jak ni niej -
szy pro jekt, po wszech ne go pra wa kon su men ta do od szko do wa nia za na -
ru sze nie umo wy, jed nak we wzmian ko wa nym wnio sku utrzy ma no w tym
za kre sie au to no mi´ pra wa kra jo we go. Wpraw dzie po li ty ka da le ko idà cej
in ge ren cji nor mo daw cy unij ne go w pra wo pry wat ne paƒstw człon kow -
skich od no szà ce si´ do dzie dzin nie na le ̋ à cych do je go wy łàcz nej kom -
pe ten cji ma wie lu prze ciw ni ków, to jed nak wy pra co wa nie spój nych dla
kul tu ry eu ro pej skiej za sad jest ko niecz ne w ce lu zwi´k sze nia za ufa nia
kon su menc kie go do trans ak cji po nadna ro do wych. Ta kà funk cj´ obec -
nie wy peł nia przede wszyst kim orzecz nic two pre ju dy cjal ne.

W ko men to wa nym wy ro ku Try bu nał przy jàł, ˝e spor ny za kaz, od no -
szà cy si´ do ˝à da nia przez do staw ców w umo wach sprze da ̋ y na od le -



38 Od mien nie przy jàł rzecz nik ge ne ral ny w pkt 40 opi nii.
39 Z 8.11.1979 r. w spra wie 15/79 ECR 1979, s.3409. W wy ro ku tym orzekł, ˝e art.

29 Trak ta tu UE (daw niej art. 34 Trak ta tu WE) obej mu je Êro dek lub Êrod ki, któ re zmie -
rza jà wła Ênie do ogra ni cze nia wy wo zu i wpro wa dze nia w ten spo sób od mien ne go trak -
to wa nia han dlu we wn´trz ne go w ob r´ bie te go paƒ stwa człon kow skie go i han dlu w dro -
dze wy wo zu w ta ki spo sób, aby za pew niç szcze gól nà prze wa g´ pro duk cji na ro do wej lub
we wn´trz ne mu ryn ko wi za in te re so wa ne go paƒ stwa, na nie ko rzyÊç han dlu lub pro duk -
cji in nych paƒstw człon kow skich.
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głoÊç za licz ki lub za pła ty przed upły wem ter mi nu od stà pie nia od umo -
wy, sta no wi Êro dek o skut ku rów no wa˝ nym z ogra ni cze nia mi ilo Êcio wy -
mi w wy wo zie. Po dob nie za kwa li fi ko wał na ło ̋ o ny na do staw ców za kaz
˝à da nia od kon su men tów nu me rów kart kre dy to wych, i to na wet w sy -
tu acji, gdy zo bo wià ̋ à si´, ˝e nie sko rzy sta jà z nich w ce lu po bra nia za -
pła ty przed upły wem usta wo we go ter mi nu.38 Tym sa mym Try bu nał po -
rzu cił w ko men to wa nym wy ro ku wà skà de fi ni cj´ Êrod ka o skut ku
rów no wa˝ nym, utrzy my wa nà w za sa dzie w tym orzecz nic twie od wy ro -
ku Gro enveld.39

Âro dek kra jo wy nie zgod ny z art. 29 Trak ta tu UE mo ̋ e zo staç uza -
sad nio ny jed nym ze wzgl´ dów wska za nych w art. 30 oraz nad rz´d ny mi
wy mo ga mi in te re su ogól ne go, pod wa run kiem ˝e jest on pro por cjo nal -
ny do za kła da ne go ce lu i nie wy kra cza po za to, co ko niecz ne. Ochro na
kon su men tów mo ̋ e sta no wiç zgod ny z pra wem cel in te re su ogól ne go,
uza sad nia jà cy w okre Êlo nych przy pad kach ogra ni cze nie swo bod ne go
prze pły wu to wa rów. Wpro wa dza ne ko niecz ne uchy le nia od po wy˝ szej
za sa dy nie mo gà na ru szaç isto ty pra wa do wol ne go prze pły wu dóbr na
Wspól nym Ryn ku. Spor ny prze pis pra wa bel gij skie go ukie run ko wa ny zo -
stał na wzmoc nie nie upraw nie nia kon su men ta do od stà pie nia od sto -
sun ku umow ne go. Za kaz ˝à da nia za pła ty lub za licz ki przed upły wem
ter mi nu sied miu dni ro bo czych na od stà pie nie od umo wy i sto so wa na
wy kład nia prze pi su kra jo we go, zgod nie z któ rà sprze daw ca nie mo ̋ e
przed upły wem te go ter mi nu ˝à daç od kon su men ta nu me ru je go kar ty
kre dy to wej, ma na ce lu rze czy wi stà ochro n´ kon su men tów na po zio mie
wy˝ szym ni˝ okre Êlo ny mi ni mal ny mi stan dar da mi dy rek ty wy 97/7. Za -
bra nia jàc ˝à da nia za pła ty lub za licz ki przed upły wem ter mi nu na od stà -
pie nie od umo wy, Bel gia zmie rza ła do wzmoc nie nia przy słu gu jà ce go kon -
su men to wi pra wa do od stà pie nia od umo wy w przy pad ku sprze da ̋ y na
od le głoÊç, czy li do stwo rze nia ko rzyst nych dla nie go wa run ków czer pa -
nia z przy słu gu jà ce go mu pra wa bez ˝ad ne go ry zy ka.

Rzecz nik ge ne ral ny stwier dza, ˝e w przy pad ku za wie ra nia umo wy
sprze da ̋ y bez fi zycz nej obec no Êci stron kon su ment sty ka si´ ze Êwiad -
cze niem do pie ro po je go za mó wie niu. Za kaz ˝à da nia za licz ki lub za pła -



ty przed upły wem ter mi nu od stà pie nia od umo wy oraz za kaz ˝à da nia
od ku pu jà cych nu me rów kart kre dy to wych mie Êci si´ w ob sza rze ce lów
od no szà cych si´ do za pew nie nia wy so kie go po zio mu ochro ny kon su men -
tów w ra mach sprze da ̋ y na od le głoÊç. Uzna je on, ˝e art. 29 Trak ta tu
UE nie stoi na prze szko dzie spor ne mu prze pi so wi kra jo we mu, któ ry
w przy pad ku sprze da ̋ y na od le głoÊç za bra nia ̋ à da nia za licz ki lub ja kiej -
kol wiek za pła ty od kon su men ta przed upły wem ter mi nu od stà pie nia od
umo wy.

Przy oce nie za sad no Êci Êrod ka ogra ni cza jà ce go swo bod ny prze pływ
ETS kon se kwent nie ba da, czy jest on nie zb´d ny dla osià gni´ cia za kła -
da nych stan dar dów ochro ny kon su men ta i czy nie mo˝ na zre ali zo waç
te go ce lu, sto su jàc in stru men ty mniej re stryk cyj ne dla han dlu trans gra -
nicz ne go. Wpraw dzie za kaz ˝à da nia za pła ty za do r´ czo ny to war w ter -
mi nie od stà pie nia od umo wy zwi´k sza nie pew noÊç do staw ców co do jej
uzy ska nia, ale zda niem Try bu na łu jest on ko niecz ny dla za pew nie nia
po zio mu ochro ny prze wi dzia ne go oma wia nym prze pi sem. ETS, oce nia -
jàc, czy re gu la cja pra wa wspól no to we go stoi na prze szko dzie prze pi so -
wi kra jo we mu, bie rze pod uwa g´ nie tyl ko brzmie nie we wn´trz ne go prze -
pi su, lecz rów nie˝ sto so wa nà przez or ga ny kra jo we je go wy kład ni´.

Pra wo wspól no to we mo ̋ e staç na prze szko dzie za rów no brzmie niu
prze pi sów kra jo wych, jak i spo so bo wi ich wy kład ni, po nie wa˝ jest sto so -
wa na na po zio mie kra jo wym i wià ̋ e wszyst kich ad re sa tów. Or ga ny paƒ -
stwa człon kow skie go po win ny sto so waç wy kład ni´ trans po no wa ne go
prawa zgod nie z do rob kiem wspól no to wym. Za tem dla wy peł nie nia zo -
bo wià zaƒ im ple men ta cyj nych cià ̋ à cych na paƒ stwach człon kow skich
ko niecz na jest za rów no sta tycz na trans po zy cja dy rek tyw, jak i dy na micz -
na. Zda niem rzecz ni ka ge ne ral ne go wy kład nia art. 80 § 3 bel gij skiej usta -
wy, zgod nie z któ rà sprze daw ca nie mo ̋ e ˝à daç od kon su men ta nu me -
ru je go kar ty kre dy to wej przed upły wem ter mi nu od stà pie nia od umo wy,
wy cho dzi po za to, co jest nie zb´d ne dla osià gni´ cia ce lu, ja ki sta no wi
za gwa ran to wa ny pra wem kra jo wym wy˝ szy stan dard ochro ny kon su men -
tów. Na po par cie swo je go sta no wi ska opi nio daw ca przed sta wia na st´ pu -
jà ce uza sad nie nie. Przede wszyst kim sprze daw ca nie ˝à da nu me ru kar -
ty kre dy to wej w ce lu po bra nia płat no Êci za to wa ry, lecz je dy nie, ˝e by si´
za bez pie czyç na wy pa dek nie za pła ce nia przez kon su men ta ce ny do star -
czo ne go mu pro duk tu. Je Êli wy Êle to wa ry, nie ̋ à da jàc nu me ru kar ty kre -
dy to wej, ry zy ku je, ˝e mo ̋ e nie otrzy maç za nie za pła ty.

W przy pad ku, gdy sprze daw ca nie po bie rze za pła ty z kar ty kre dy to -
wej, po ziom ochro ny kon su men ta w ˝a den spo sób si´ nie zmniej szy. Mo˝ -
na oczy wi Êcie zro zu mieç oba wy władz bel gij skich, ˝e sprze daw ca w nie -
upraw nio ny spo sób u˝y je kar ty kre dy to wej do po bra nia za pła ty przed
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upły wem ter mi nu od stà pie nia od umo wy lub wr´cz po bie rze jà z kar ty
kre dy to wej, nie wy sy ła jàc w ogó le to wa ru. Nie mniej jed nak wy kład nia
prze pi su pra wa bel gij skie go, za po mo cà któ rej wła dze kra jo we usi łu jà
za po bie gaç nad u˝y ciom te go ro dza ju, jest nie pro por cjo nal na do ce lów,
któ rych re ali za cj´ wy ko na nie pra wa ma za pew niç. ̊ à da nie nu me ru kar -
ty kre dy to wej ma umo˝ li wiç za cho wa nie rów no wa gi mi´ dzy wy so kim
pozio mem ochro ny kon su men ta a po trze bà uwzgl´d nie nia in te re su dru -
giej stro ny umo wy. Spo so by do ko ny wa nia za pła ty, z któ ry mi łà czà si´
wzgl´ dy bez pie czeƒ stwa płat no Êci, ła twoÊç jej do ko ny wa nia, a tak ̋ e
ochro na wszyst kich za in te re so wa nych stron, mu szà byç do sto so wa ne do
roz wo ju tech no lo gicz ne go, któ ry umo˝ li wia za wie ra nie trans ak cji i han -
del elek tro nicz ny. W isto cie, je Êli kon su ment nie od stà pi od umo wy i nie
za pła ci, sprze daw ca mo ̋ e po braç na le˝ noÊç z kar ty kre dy to wej. Słusz -
nie w zwiàz ku z ba da nà spra wà pod nie sio no, ˝e spor ny w po st´ po wa -
niu kra jo wym prze pis na le ̋ y po strze gaç w kon tek Êcie po zo sta łych re gu -
la cji we wn´trz nych, któ re sta no wiç po win ny spój ne roz wià za nia, ni czym
na czy nia po łà czo ne. W Bel gii obo wià zu jà su ro we prze pi sy o od po wie -
dzial no Êci kar nej sprze daw cy w przy pad ku na ru sze nia spo czy wa jà ce go
na nim obo wiàz ku nie po bie ra nia z kar ty kre dy to wej za pła ty przed upły -
wem ter mi nu od stà pie nia od umo wy. W wy ni ku zgo dy na prze ka za nie
nu me ru kar ty kre dy to wej do pusz cza si´ wpraw dzie mo˝ li woÊç sprzecz -
ne go z pra wem, nie wła Êci we go wy ko rzy sta nia kon su menc kiej kar ty przez
pro fe sjo na li st´, ale ska la ne ga tyw nych, ubocz nych skut ków ra dy kal nie
zmniej sza si´ w zwiàz ku z ist nie niem w tym sys te mie su ro wych sank cji
za na ru sze nie oraz spraw ne go sys te mu eg ze ku cji.

Oma wia ny za kaz wy ni ka z po trze by ochro ny kon su men ta − za pew -
nie nia mu sku tecz ne go wy ko na nia pra wa do od stà pie nia od umo wy
i unik ni´ cia ry zy ka, ˝e do staw ca po bie rze za pła t´ przed wy ga Êni´ ciem
ter mi nu od stà pie nia od umo wy. Przed si´ bior ca, któ ry do ko nał by ta kie -
go po bra nia, na ru szył by za kaz usta no wio ny w art. 80 § 3 usta wy bel gij -
skiej, któ ry we dług oce ny ETS na le ̋ y uznaç za Êro dek wła Êci wy do re -
ali za cji za mie rzo ne go ce lu i pro por cjo nal ny do nie go. Jed nak na ło ̋ o ny
na do staw ców za kaz ˝à da nia od kon su men tów nu me rów kart kre dy to -
wych wy kra cza po za to, co ko niecz ne do re ali za cji za mie rzo ne go ce lu.
Na py ta nie przed ło ̋ o ne przez sàd kra jo wy Try bu nał udzie la od po wie -
dzi, ˝e art. 29 Trak ta tu UE nie sprze ci wia si´ ist nie niu prze pi su kra jo -
we go na kła da jà ce go na do staw ców, w ra mach trans gra nicz nej sprze da -
˝y na od le głoÊç, za kaz ̋ à da nia od kon su men tów za licz ki lub za pła ty przed
upły wem ter mi nu od stà pie nia od umo wy, lecz sprze ci wia si´ te mu, by
sto so waç je go wy kład ni´ roz sze rza jà cà, za ka zu jà cà ˝à da nia przed upły -
wem usta wo we go ter mi nu nu me rów kart kre dy to wych kon su men tów.
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40 Wy rok z 3.09.2009 r. w spra wie C -489/07 Pia Mes sner prze ciw ko Ste fa no wi Krü -
ge ro wi.

41 Przy kła do wo ko rzy sta nie przez kon su men ta z przy słu gu jà ce go mu upraw nie nia do
od stà pie nia nie po win no pro wa dziç do bez pod staw ne go wzbo ga ce nia. 

42 Na szcze gól ne zna cze nie art. 14 usta wy wska zał J.Go ła czyƒ ski w wy kła dzie na te -
mat Ochro na kon su men ta w han dlu elek tro nicz nym: za gro ̋ e nia i ko rzy Êci przed sta -
wio nym na wzmian ko wa nej w przy pi sie 11 kon fe ren cji. Zgod nie z tym prze pi sem kon -
su ment mo ̋ e ˝à daç unie wa˝ nie nia na koszt przed si´ bior cy do ko na nej za pła ty w ra zie
nie wła Êci we go jej wy ko rzy sta nia przy wy ko na niu umo wy za wie ra nej na od le głoÊç. Nie
uchy la to obo wiàz ku na pra wie nia po nie sio nej przez kon su men ta szko dy. 
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Przed sta wio ny wy rok jest jed nym z wie lu orze czeƒ wst´p nych, do -
ty czà cych wy kład ni art. 6 dy rek ty wy i trak ta to wej za sa dy pro por cjo nal -
no Êci sto so wa nych Êrod ków słu ̋ à cych pod no sze niu stan dar dów ochro -
ny kon su men ta. Wspól nym mia now ni kiem te go orzecz nic twa sà
gwa ran cje sku tecz ne go wy ko ny wa nia przez słab szà stro n´ kon trak tu pra -
wa do od stà pie nia od umo wy. Mi´ dzy in ny mi w jed nym z ostat nich wy -
ro kó w40 Try bu nał wska zał, ˝e wy kład ni po sta no wieƒ art. 6 ust. 1 zda -
nie dru gie i ust. 2 dy rek ty wy 97/7/WE na le ̋ y do ko ny waç w ten spo sób,
˝e sto jà na prze szko dzie ure gu lo wa niu kra jo we mu prze wi du jà ce mu mo˝ -
li woÊç ̋ à da nia przez sprze daw c´ od kon su men ta od szko do wa nia za u˝y -
wa nie rze czy, za ku pio nej w dro dze umo wy za war tej na od le głoÊç, w przy -
pad ku gdy kon su ment sko rzy stał ze swe go pra wa do od stà pie nia
w usta wo wym ter mi nie. Jed nak ̋ e – stwier dza Try bu nał – te sa me po -
sta no wie nia nie sto jà na prze szko dzie te mu, by kon su ment był zo bo -
wiàza ny do za pła ty od szko do wa nia za u˝y wa nie rze czy, je Êli ko rzy stał
z niej w spo sób nie zgod ny z za sa da mi pra wa cy wil ne go, 41 pod wa run -
kiem ˝e nie na ru sza to ce lu tej dy rek ty wy, a w szcze gól no Êci funk cjo -
nal no Êci i sku tecz no Êci pra wa do od stà pie nia, cze go usta le nie jest za -
da niem sà du kra jo we go.

Im ple men ta cja dy rek tyw wspól no to wych do po rzàd ków nor ma tyw -
nych paƒstw człon kow skich jest pro ce sem zło ̋ o nym, wie lo aspek to wym.
Oprócz ter mi no wej trans po zy cji ak tu nie zb´d na jest im ple men ta cja dy -
na micz na, wy ra ̋ a jà ca si´ w prak ty ce sto so wa nia kra jo wych prze pi sów.
Wy ko na nie cià ̋ à ce go na paƒ stwie człon kow skim obo wiàz ku pra wi dło -
wej im ple men ta cji wià ̋ e si´ za tem rów nie˝ z do ko ny wa nà przez or ga -
ny kra jo we in ter pre ta cjà zgod nà z pra wem UE. Ko men to wa ny wy rok Try -
bu na łu po twier dził te z´, ̋ e na re zul ta ty za kła da ne tym pra wem skła da jà
si´ za rów no po ten cjal ne, jak i rze czy wi ste stan dar dy ochro ny kon su men -
ta.42 Trans po zy cja sta tycz na dy rek ty wy od no szà cej si´ do umów za wie -
ra nych na od le głoÊç, do ko na na przez le gi sla cj´ kra jo wà, by ła zgod na
z pra wem UE, na to miast roz sze rza jà ca wy kład nia sà du bel gij skie go po -



43 Sze rzej R.Ste fa nic ki, Usta wa..., op. cit., s. 345 i nast.
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zo sta wa ła w sprzecz no Êci z eu ro pej skim sys te mem, któ ry wa ̋ y war to Êci
wcho dzà ce w gr´ − z jed nej stro ny pra wo przed si´ bior cy do kon ku rowa -
nia na jed no li tym ryn ku, z dru giej zaÊ pra wa kon su men ta do po dej mo -
wa nia de cy zji w opty mal nych wa run kach za wie ra nia umów sprze da˝y.
W od nie sie niu do dy rek tyw opar tych na mo de lu zu peł nej har mo ni za cji
ETS bie rze za pod sta w´ ocen ten akt wtór ny. Na to miast w od nie sie niu
do ak tów ta kich jak dy rek ty wa 97/7, wy zna cza jà cych mi ni mal ne stan -
dar dy, pro por cjo nal noÊç i nie zb´d noÊç kra jo wych Êrod ków, słu ̋ à cych da -
lej idà cej ochro nie kon su men tów, oce nia ne sà z uwzgl´d nie niem za sad
trak ta to wych. Re gu łà w po rzàd ku pier wot nym Wspól no ty jest swo bod -
ny prze pływ to wa rów, usług i przed si´ bior czo Êci, a je go ogra ni cze nia, ja -
ko wy jà tek od po wy˝ szej za sa dy, pod le ga jà w pro ce sie sto so wa nia prze -
pi su re stryk cyj nej wy kład ni w tym ce lu, aby nie zo sta ły za chwia ne re la cje
mi´ dzy re gu łà a wy jàt kiem.

Trans gra nicz ny po ten cjał sprze da ̋ y na od le głoÊç, zwłasz cza przy u˝y -
ciu no wo cze snych in stru men tów dys try bu cji, ta kich jak In ter net, po wi -
nien byç jed nym z głów nych osià gni´ç ryn ku we wn´trz ne go. Jed nak wy -
ni ki ba daƒ te go ryn ku, zle ca nych przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà, wska zu jà,
˝e udział kon su men tów w trans gra nicz nej wy mia nie jest nie wiel ki, co
ozna cza, ˝e nie czer pià oni opty mal nych ko rzy Êci ze wspól ne go ryn ku.
Nie wàt pli wie pra wo eu ro pej skie jest obec nie na eta pie gł´ bo kiej trans -
for ma cji. Gwa ran cjà je go pra wi dło we go funk cjo no wa nia w sys te mach
kra jo wych b´ dzie ta kie ukształ to wa nie, któ re nie po zba wi go ela stycz -
no Êci w wy cho dze niu na prze ciw no wym po trze bom spo łecz nym i zmie -
nia jà ce mu si´ oto cze niu praw ne mu. Ostat nio lan so wa ny przez or ga ny
unij ne mo del zu peł nej har mo ni za cji pra wa kon su menc kie go bu dzi za -
strze ̋ e nia z wie lu wzgl´ dów. Jed nak w nie któ rych ob sza rach ta me to da
re gu la cji znaj du je peł ne uza sad nie nie. Do ty czy to m.in. prze ciw dzia ła -
nia nie uczci wym prak ty kom ryn ko wym, któ re re gu lu je wzmian ko wa na
ju˝ dy rek ty wa 2005/29. B´ dzie ona wy wie raç istot ny wpływ na wy ko ny -
wa nie pra wa zo bo wià zaƒ, w tym tak ̋ e re ali za cj´ umów za wie ra nych za
po mo cà tech nik na od le głoÊç. Akt ten za wie ra bo wiem wie le za ka zów
o cha rak te rze bez wzgl´d nym, któ re wià ̋ à or ga ny wszyst kich paƒstw
człon kow ski ch.43 Przy kła do wo na „czar nej li Êcie” zna la zło si´ ˝à da nie
na tych mia sto wej lub od ro czo nej za pła ty bàdê zwro tu lub prze cho wa nia
pro duk tów, któ re zo sta ły do star czo ne przez przed si´ bior c´, ale nie by ły
za mó wio ne przez kon su men ta (do sta wa nie za mó wio na), z wy jàt kiem sy -
tu acji, gdy pro dukt jest to wa rem za st´p czym, do star czo nym zgod nie z art.
7 ust. 3 dy rek ty wy 97/7/WE. Pro blem oce ny zna cze nia no wych roz wià -
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zaƒ z za kre su eu ro pej skie go pra wa kon su menc kie go wy ma ga jed nak od -
r´b ne go i po gł´ bio ne go po trak to wa nia. W mo men cie im ple men ta cji dy -
rek ty wy do kra jo we go po rzàd ku trud no prze wi dzieç kie ru nek roz wo ju
wy kład ni no wych prze pi sów i sto pieƒ uzy ska nia za kła da nych re zul ta tów.

Abs tract

The limits of consumer protection in Internet contracts 
– selected issues

Is su es ad dres sed in the ar tic le re gard the trans po si tion of di rec ti ves
ba sed on mi ni mum har mo ni sa tion clau ses as exem pli fied by the Di rec -
ti ve 97/7 on di stan ce sel ling. One of re cent judg ments of the Co urt of
Ju sti ce in Lu xem bo urg brings re vi sion of the de fi ni tion of me asu res that
ha ve equ iva lent ef fect on qu an ti ta ti ve re stric tions wi thin the me aning
of Ar tic le 29 of the TEU. The Co urt held that the Ar tic le 29 EC did not
prec lu de na tio nal ru les which pro hi bit a sup plier, in cross -bor der di -
stan ce sel ling, from re qu iring an ad van ce or any pay ment from a con -
su mer be fo re the expi ry of the wi th dra wal pe riod, ho we ver, that the Ar -
tic le 29 EC did prec lu de a pro hi bi tion, un der tho se ru les, to re qu est
the num ber of the con su mer’s pay ment card be fo re the expi ry of that
pe riod.

The im por tan ce of the ca se when re fer red to the prac ti ce of na tio -
nal le gi sla tion, is that it aims to wards har mo ni sa tion of le gal stan dards.


