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DYREKTYWA 2014/104/UE A KSZTAŁTOWANIE PRYWATNOPRAWNEGO 
MODELU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH  

Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAWA KONKURENCJI  
W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH I W UNII EUROPEJSKIEJ

(Streszczenie)

Artykuł prezentuje regulacje prawne oraz orzecznictwo, które ukształtowały prywatnoprawny mo-
del dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w państwach 
członkowskich i w Unii Europejskiej. Autorka podejmuje próbę opisu i oceny rozwiązań prawnych 
przyjętych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. 
w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, na tle problemów, które przy-
jęta dyrektywa powinna rozwiązać. Równocześnie wskazuje na pewne wady przyjętych rozwiązań. 

Słowa kluczowe: dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE; dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych; naruszenie prawa konkurencji; prawo publiczne; prawo prywatne

1. Wstęp

Praktyki ograniczające konkurencję pozostają poważnym problemem wolnego 
rynku, dlatego walka z kartelami stała się priorytetem dla Komisji Europejskiej 
od końca lat 90. XX w. Przyjęta przez Komisję Europejską polityka walki z kar-
telami wpisuje się w proces wzmacniania ochrony interesów pokrzywdzonych, 
w tym także najsłabszej grupy podmiotów na rynku – konsumentów1. Do 2014 r. 

* Dr, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego UWM WPiA; e-mail: beatapachuca@gmail.com
1 Patrz wypowiedzi komisarza ds. konkurencji Joaquin Alumnia w referacie Competition Policy 

Looking back at five years of competition enforcement in the EU na Global Antitrust Enforcement 
Symposium (Georgetown USA), http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-588_en.htm; 
stan na 10.04.2016 r.; patrz szeroko na temat zagrożeń konkurencji i potrzeby walki z kartelami: 
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zasady dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych za szkody powstałe w wyniku 
naruszenia publicznoprawnego prawa konkurencji znacznie się różniły w poszcze-
gólnych krajach UE. Od 2009 r. Komisja Europejska rozpoczęła działania mające 
ujednolicić system prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń w UE, które zakoń-
czyło wydanie dyrektywy 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 
niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europej-
skiej2. Zasadne wydaje się pytanie, czy podejmowane na szczeblu UE działania 
przyczyniły się do zagwarantowania ofiarom naruszeń prawa antymonopolowego 
skutecznych regulacji do dochodzenia swoich roszczeń. Czy przyjęta dyrektywa 
2014/104/UE rozwiąże problemy, z którymi spotykali się poszkodowani przed jej 
wydaniem? Czy dyrektywa odszkodowawcza wzmocni pozycję poszkodowanych, 
w tym konsumentów, i przyczyni się do skuteczniejszego dochodzenia roszczeń 
we wszystkich państwach członkowskich UE.

2. Dochodzenie roszczeń prywatnoprawnych z tytułu naruszenia  
prawa konkurencji w świetle wybranych regulacji prawnych UE  

i orzecznictwa (ETS) TSUE

Prawo UE już w 1957 r. w Traktacie Rzymskim wprowadziło zakaz zawierania an-
tykonkurencyjnych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej. Obecnie 
zakazane praktyki ograniczające konkurencję regulują art. 101 i art. 102 (TFUE) 
i są one egzekwowanie na drodze publicznoprawnej przez Komisję Europejską 
oraz krajowe organy ds. konkurencji (NCA). Postanowienia TFUE przyznają 
ponadto przedsiębiorcom i konsumentom prawa i obowiązki, które powinny być 
egzekwowane przez sądy krajowe na drodze prywatnoprawnej, ale także mają 
swoje podstawy prawne poza Traktatem. Publicznoprawna ochrona interesów 
poszkodowanych ma źródło w regulacjach prawa prywatnego i wynika z odpo-
wiedzialności deliktowej3. 

Zasady stosowania art. 101 i art. 102 TFUE zostały szczegółowo uregulowane 
w szeregu aktów wykonawczych. Spośród wielu regulacji podstawowe znaczenie 

Ch. Harding, Cartel deterrence: The search for evidence and argument, The Antitrust Bulletin 
Summer 2011/56/2, s. 345–375.

2 Dz. Urz. z 2014 r., L 349, s. 1–19.
3 Patrz szerzej A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk 

ograniczających konkurencję, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 131, porównaj przedstawione tam poglądy i literaturę. 
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ma Rozporządzenie nr 1/20034, które w art. 5 przyznaje Komisji Europejskiej oraz 
krajowym organom ds. konkurencji kompetencje do bezpośredniego stosowania 
art. 101 i art. 102 TFUE oraz określa zasady egzekwowania prawa konkurencji UE 
na drodze publicznoprawnej. Natomiast art. 2 Rozporządzenia nr 1/2003 przyj-
muje zasadę, że ciężar dowodu, zarówno w przypadku egzekwowania prawa 
konkurencji na drodze publicznoprawnej, jak i prywatnoprawnej, spoczywa na 
stronie zarzucającej naruszenie prawa ochrony konkurencji. Reguły współpracy 
pomiędzy Komisją Europejską a sądami regulują artykuły 15 i 16 Rozporządze-
nia nr 1/2003. Kluczowe znaczenie dla określenia właściwej jurysdykcji mają 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych (Bruksela I) obecnie zmienione przez Rozporządze-
nie nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
(Bruksela II)5 regulujące zasady, na jakich sądy państw członkowskich są właści-
we do rozpatrywania powództw odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji oraz na jakich zasadach orzeczenia wydane przez sądy krajowe 
podlegają uznaniu i wykonaniu6. Dla zbadania i rozpoznania skomplikowanych 
spraw antymonopolowych szczególne znaczenie ma postępowanie dowodowe. 
W tym zakresie zasady współpracy między sądami poszczególnych państw 
członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów reguluje Rozporządzenie Rady 
nr 1206/2001, które obejmuje swoim zakresem także powództwa odszkodowaw-
cze z tytułu naruszenia prawa konkurencji7. Obowiązujące przepisy8 nie dały 
jednak podstaw do zbudowania jednolitego w całej UE modelu dochodzenia 

4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz. Urz. L 1 z 04.01.2003 r., s. 1. Od 
dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 Traktatu, 
treść tych przepisów nie uległa zmianie.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE L 351/1.

6 Patrz także szczegółowo na temat Rozporządzenia Bruksela I: G. Howells, S. Weatherill, 
Consumer protection law, wyd. 2, Ashagate, Surrey UK, s. 652–656.

7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między 
sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub 
handlowych, Dz. Urz. L 174 z 27.06.2001 r., s. 1.

8 Art. 6 ust. 3, Rozporządzenie nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE, art. 15 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 773/2004 – 
Obwieszczenie Komisji w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelo-
wych („obwieszczenie w sprawie łagodzenia kar”). 
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roszczeń odszkodowawczych przez poszkodowanych. Następną kluczową regu-
lacją jest Rozporządzenie nr 864/2007, które w artykule 6 ust. 3 określiło reguły 
dotyczące prawa właściwego przy rozpatrywaniu powództw odszkodowawczych 
z tytułu naruszenia prawa konkurencji9. Obowiązujące do 2014 r. przepisy prawne, 
regulujące dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji w państwach członkowskich UE nie gwarantowały skutecznego ich 
dochodzenia przez poszkodowanych. Pomimo wykorzystania przez ustawodawcę 
unijnego instytucji rozporządzenia do implementacji przepisów wykonawczych 
w większości państw członkowskich nie były one stosowane lub ich wykony-
wanie wiązało się z wieloma wątpliwościami i problemami, taki stan rzeczy 
potwierdziło także orzecznictwo.

Koncepcja równoległego wykonywania prawa konkurencji w interesie publicz-
nym oraz w interesie poszkodowanych za pomocą instytucji prawa prywatnego 
kształtowała się w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (wcześniej ETS) 
ponad 10 lat. Orzeczeniem najwcześniej wydanym i mającym wpływ na analizo-
wany problem był wyrok TSUE z 1974 r.10, w którym Trybunał potwierdził bezpo-
średni skutek i podstawy do bezpośredniego stosowania traktatowych przepisów 
konkurencji przez sądy krajowe UE na drodze prywatnoprawnej. Dochodzenie 
odszkodowania za naruszenie reguł konkurencji na drodze prywatnoprawnej 
potwierdził TSUE w orzeczeniach wydanych po 2000 r., pierwszym z nich był 
wyrok w sprawie Courage i Crehan11.

Podsumowaniem wieloletniego dorobku orzeczniczego ETS/TSUE jest wyrok 
wydany w 2014 r. w sprawie Kone AG, w którym Trybunał wskazał wypracowaną 
przez lata linię orzeczniczą i przywołał najważniejsze orzeczenia kształtujące 
zasady prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia publicznego 
prawa konkurencji. Trybunał ponownie odwołał się do Traktatowych przepisów 
antymonopolowych, które wywołują bezpośrednie skutki w stosunkach między 
jednostkami i przyznał im prawa, które sądy krajowe są zobowiązane chronić12. 
W wyroku Kone AG Trybunał potwierdził, że z żądaniem naprawienia wyrzą-
dzonej szkody może wystąpić każdy podmiot, jeśli pomiędzy powstałą szkodą 

 9 Art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 864/2007, Rozporządzenie nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE, art. 15 ust. 4 rozporządzenia 
Komisji nr 773/2004 – Obwieszczenie Komisji w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych 
w sprawach kartelowych („obwieszczenie w sprawie łagodzenia kar”). 

10 Wyrok z 27.03.1974 – CASE 127/73.
11 Wyrok w sprawie C-453/99.
12 Kone AG pkt 20, a także zob. wyroki: BRT/SABAM, 127/73, EU:C:1974:25, pkt 16; Courage 

i Crehan, EU:C:2001:465, pkt 23; Manfredi i in., EU:C:2006:461, pkt 39.
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a porozumieniem lub praktyką zakazaną przez art. 101 TFUE istnieje związek 
przyczynowy13. 

W przywołanych wyrokach Trybunał wskazywał na brak jednolitych uregulo-
wań w wewnętrznych porządkach prawnych państw członkowskich, określających 
zasady wykonywania prawa do odszkodowania z tytułu szkody wynikającej z na-
ruszenia art. 101 TFUE. Problem bezpośredniego stosowania prawa UE powstaje 
na styku stosowania prawa UE regulującego ochronę konkurencji a przepisami 
wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich. Trybunał wskazał 
na brak zasad stosowania pojęcia „związku przyczynowego”, a jednocześnie 
zaznaczył, że winno być ono przestrzegane w oparciu o zasady równoważności 
i skuteczności14. Zasada skuteczności ma zagwarantować wykonywanie praw 
Unii Europejskiej, natomiast zasada równoważności stanowi, że prawo krajowe 
regulujące dochodzenie roszczeń opartych na prawie unijnym nie może być 
mniej korzystne niż prawo regulujące dochodzenie roszczeń opartych na prawie 
krajowym15. Ponadto, w obszarze prawa konkurencji zasady te nie mogą naruszać 
skutecznego stosowania art. 101 TFUE i art. 102 TFUE16.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w większości przypadków szkody 
powstałe w wyniku naruszenia zasad konkurencji UE zostały niewyrównane 
z powodu braku skutecznych prywatnoprawnych reguł egzekwowania roszczeń 
przez poszkodowanych. Wielkość nienaprawionych szkód, powstałych w wyniku 
naruszenia art. 101 i art. 102 TFUE, szacuje się na 23 mld € rocznie17, z uwagi 
na rezygnację poszkodowanych z dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych. 
W grupie złożonych przez poszkodowanych roszczeń dominują trzy państwa 
UE, które mają najlepiej uregulowaną drogę sądową: Wielka Brytania, Niemcy 
i Holandia. W krajach, w których ofiary wniosły roszczenia prywatnoprawne, obo-
wiązują regulacje sprzyjające dochodzeniu prywatnoprawnych roszczeń, należy 
jednak zaznaczyć, że były one w większości przypadków wniesione przez duże 
kancelarie prawnicze, które skupują roszczenia od pokrzywdzonych18. W grupie 

13 Kone AG pkt 22 wyroki: Manfredi i in., EU:C:2006:461, pkt 61; a także Otis i in., EU:C:2012:684, 
pkt 43.

14 Kone AG pkt 24, wyrok Manfredi i in., EU:C:2006:461, pkt 64.
15 Kone AG pkt 25, zob. także wyroki: Courage i Crehan, EU:C:2001:465, pkt 29; Manfredi 

i in., EU:C:2006:461, pkt 62; Pfleiderer, EU:C:2011:389, pkt 24; a także Donau Chemie i in., 
EU:C:2013:366, pkt 27.

16 Kone AG pkt 26, zob. wyroki: VEBIC, C 439/08, EU:C:2010:739, pkt 57; Pfleiderer, 
EU:C:2011:389, pkt 24; a także Donau Chemie i in., EU:C:2013:366, pkt 27.

17 Copetition Policy Brief, styczeń 2015, s. 2, http://ec.europa.eu/competition/publications/
cpb/2015/001_en.pdf; stan na 10.04.2016 r.

18 Ibidem.
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poszkodowanych jest liczna grupa konsumentów, która wymaga uwagi ze względu 
na synergię pomiędzy ochroną konkurencji a ochroną konsumenta. W kontekście 
polityki konkurencji konsumenci stanowią integralny element rynku, ponieważ 
odpowiadają za popyt na tym rynku19. Po 2000 r. zauważana jest konsumencka 
perspektywa dla prywatnego egzekwowania zakazów praktyk ograniczających 
konkurencję, przejawiająca się choćby w dążeniu do uregulowania roszczeń 
zbiorowych20.

3. Czy potrzebne jest jednolite prawo regulujące dochodzenie  
roszczeń odszkodowawczych?

Orzecznictwo potwierdza nieskuteczność obowiązującego prawa regulującego 
dochodzenie roszczeń prywatnoprawnych z tytułu naruszenia prawa konkuren-
cji. Duże dysproporcje pomiędzy liczbą naruszeń prawa konkurencji a ilością 
roszczeń, z którymi występowali pokrzywdzeni przez prawo antymonopolowe, 
zwróciły uwagę Komisji Europejskiej, która uznała potrzebę uregulowania re-
lacji pomiędzy egzekwowaniem prawa konkurencji na drodze prywatnoprawnej 
i publicznoprawnej. Ponadto, znaczne różnice dotyczące zasad występowania 
z roszczeniami odszkodowawczymi w poszczególnych krajach UE doprowadziły 
do nierównej sytuacji poszkodowanych praktykami antymonopolowymi i w re-
zultacie do utrwalania niejednolitych zasad uzyskania odszkodowania w różnych 
państwach członkowskich. Taki stan rzeczy różnicował także sytuację przedsię-
biorców, którzy tylko w nielicznych krajach byli narażeni na wypłatę prywatno-
prawnych roszczeń odszkodowawczych. Podjęte przez Komisję działania mają 
zagwarantować każdemu równe szanse do uzyskania i wypłaty odszkodowania 
niezależnie od miejsca zamieszkania.

W celu zapewnienia skutecznego korzystania z unijnego prawa do odszko-
dowania Komisja Europejska od 2011 r. podejmowała działania w celu uregulo-
wania relacji pomiędzy egzekwowaniem unijnego prawa konkurencji na drodze 

19 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Regulacja konkurencji 
a ochrona konsumentów, INT/280 CESE 949/2006 (Dz. Urz. UE 2006 C 309/1).

20 Przykładem może być Zalecenie Komisji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad 
dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych 
praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń 
praw przyznanych na mocy prawa Unii (2013/396/UE); patrz także: A. Jurkowska-Gomułka, 
Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Warszawa 
2013, s. 186.
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publicznoprawnej i prywatnoprawnej21. Przeszkodami w realizacji skutecznego 
dochodzenia roszczeń i uzyskania pełnego odszkodowania były m.in. trudności 
z pozyskiwaniem dowodów, a także brak mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, w szczególności dla konsumentów i SME (małych i średnich przedsię-
biorstw). Ograniczenia dla ofiar wiązały się także z brakiem zasad regulujących 
odwrócenie ciężaru dowodu i nieokreślenie wartości dowodowej rozstrzygnięć 
wydanych przez organy krajowe ds. konkurencji. Obowiązujące dotychczas 
przepisy uniemożliwiały wytoczenie powództwa w następstwie stwierdzenia 
naruszenia prawa konkurencji przez krajowy organ ds. konkurencji i stanowiło to 
poważne utrudnienie dla poszkodowanych. Szeroko dyskutowanym problemem 
był także sposób wyliczenia wartości szkody powstałej w wyniku naruszenia 
publicznego prawa konkurencji22. W szczególności problematyczne okazało 
się dochodzenie roszczeń przez konsumentów. W przypadku indywidualnego 
konsumenta wartość powstałej szkody jest najczęściej niewielka w porównaniu 
z korzyściami osiąganymi przez przedsiębiorców naruszających przepisy anty-
monopolowe. Co zastanawiające, nawet wysokie kary nakładane na podmioty 
łamiące prawo antymonopolowe nie są ani wystarczające, ani odstraszające naru-
szycieli23. Na podkreślenie zasługuje kwestia asymetrii kosztów w dochodzeniu 
praw przez strony postępowania. Ofiary naruszeń prawa konkurencji, starające 
się o uzyskanie odszkodowania, muszą ponieść wysokie koszty postępowania 
oraz liczyć się ze stosunkowo niewysokim odszkodowaniem. Takie rozwiązanie 
stoi w sprzeczności z fundamentalnym prawem do skutecznej ochrony sądowej 
przewidzianym w art. 47 Karty praw podstawowych UE24. Ponadto niepewność 
prawna i rozbieżność pomiędzy przepisami krajowymi regulującymi prawo do 
odszkodowania prowadzą często do nieskutecznego private enforcement oraz 
nierównego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji deficytu 

21 Patrz szerzej A. Piszcz, „Pakiet” Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania 
z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń, iKAR 
2013/5(2), s. 52 i n.

22 Szerzej na ten temat w dokumencie: Wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami 
prawa krajowego, s. 5, Strasburg, dnia 11.6.2013 COM(2013) 404 final 2013/0185 (COD), 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013) 0404_/
com_com(2013)0404_pl.pdf ; stan na 10.04.2016 r.

23 http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf, a także sprawa producentów che-
mii gospodarczej, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-473_en.htm; stan na 10.04.2016 r.

24 Patrz szerzej: A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. 1169 i n. 
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sprawiedliwości wyrównawczej25. Przemawia to zdecydowanie za koniecznością 
odrębnego uregulowania prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń z tytułu na-
ruszenia prawa konkurencji. 

4. Rola Dyrektywy 2014/104/UE w procesie ujednolicania  
regulacji dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w UE

Potrzeba równoległego uregulowania wykonywania prawa konkurencji w inte-
resie publicznym oraz w interesie poszkodowanych za pomocą instytucji prawa 
prywatnego została potwierdzona w Dyrektywie z 2014/104/UE. W artyku-
le 1 Dyrektywy 2014/104/UE ustawodawca unijny wskazał, że celem dyrektywy 
jest określenie przepisów niezbędnych do zapewnienia, by każdy, kto poniósł 
szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji, mógł skutecznie korzystać 
z prawa dochodzenia pełnego odszkodowania od przedsiębiorstwa lub związku 
przedsiębiorców, które spowodowało szkodę26. 

Z uwagi na heterogeniczność zasad regulujących dochodzenie roszczeń 
w państwach członkowskich ustawodawca unijny zdecydował się wykorzystać 
dyrektywę, jako najodpowiedniejszy instrument prawny do wprowadzenia oma-
wianej regulacji. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek osią-
gnięcia wskazanych w jej treści celów, ale także wdrożenia odpowiednich środków 
prawnych do krajowych systemów prawa materialnego i procesowego. Jednak 
to państwa członkowskie dokonują wyboru odpowiedniego sposobu wdrożenia 
przepisów dyrektywy. Takie rozwiązanie daje możliwość zapewnienia spójności 
implementowanych przepisów z obowiązującymi regulacjami, a nawet umożli-
wia wprowadzenie regulacji idącej dalej niż rozwiązania przyjęte w dyrektywie. 
Ponadto, pozwala nie wdrażać przepisów, jeśli wewnętrzne regulacje są zgodne 
z dyrektywą27. Wykorzystanie instrumentu dyrektywy umożliwia państwom 
członkowskim skuteczne uregulowanie powództw odszkodowawczych, które 
mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. Niemniej 

25 A. Howard, Too little, too late? The European Commission’s Legislative Proposals on Anti-
Trust Damages Actions, Journal of European Competition Law & Practice 2013/4/6, s. 462.

26 Art. 1 dyrektywy 2014/104/UE.
27 Wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów re-

gulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji 
państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, s. 15, Stras-
burg, dnia 11.06.2013 COM(2013) 404 final 2013/0185 (COD), http://www.europarl.europa.
eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0404_/com_com(2013)0404_pl.pdf; 
stan na 10.04.2016 r.
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jednak pewne zastrzeżenia może budzić oparcie implementacji na modelu har-
monizacji fragmentarycznej28. KE postanowiła na gruncie prawa krajowego nie 
regulować kompleksowo problemu dochodzenia roszczeń w oparciu o prawo 
konkurencji i nie zdecydowała się na harmonizację maksymalną. Komisja wpro-
wadziła jedynie elementy zwiększenia efektywności reguł konkurencji. Przyjęte 
rozwiązanie może, zatem, budzić pewne wątpliwości, ponieważ nie eliminuje 
tzw. forum shopping. Problem ten budzi pewien niepokój w doktrynie, który 
podnosi A. Piszcz i A. Howard29.

Dyrektywa 2014/104/UE wprowadziła do systemu kilka istotnych modyfi-
kacji, które mają poprawić sytuację poszkodowanych naruszeniem prawa kon-
kurencji. Ważną zmianą wprowadzoną przepisami dyrektywy są kazuistyczne 
regulacje dotyczące dowodów. W celu poprawy sytuacji powodów i zmniejszenia 
asymetrii informacyjnej unijny ustawodawca w rozdziale drugim dyrektywy 
uregulował zasady ujawniania dowodów. Rozwiązania przyjęte w artykułach 
od 5 do 8 dyrektywy dają sądom krajowym możliwość żądania ujawnienia do-
wodów znajdujących się w posiadaniu stron lub osób trzecich (w tym organów 
ochrony konkurencji). Przepis ten ma na celu zniesienie asymetrii informacyjnej 
w dostępie do dowodów będących w posiadaniu kontrahenta lub osoby trze-
ciej (art. 5. ust. 2)30. Sądy krajowe mają możliwość, na wniosek pozwanego, 
nakazać powodowi lub osobie trzeciej ujawnienie istotnych dowodów (in fine 
art. 5 ust. 1 dyrektywy). Przepisy dyrektywy zobowiązują sądy do zapewnienia, 
że ujawnienie poufnych informacji jest proporcjonalne do złożonego roszcze-
nia. Ponadto, sądy krajowe zobowiązane są uwzględniać uzasadnione interesy 
wszystkich zainteresowanych stron i osób trzecich (art. 5 ust. 3 dyrektywy)31. 
Ważenie interesów stron w dostępie do dowodów ma nie tylko zagwarantować 
ochronę tajemnicy handlowej, ale przede wszystkim ma stać na straży interesów 
tych podmiotów, które skorzystały z programu leniency (art. 6)32. Dyrektywa 
przyjęła bezwzględny zakaz ujawniania dokumentów wewnętrznych organów 

28 D. Wolski, Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych 
przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji (2014/104/UE), w: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji 25 lat, Warszawa 2016, 
s. 306; patrz także: A. Piszcz, Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE – przegląd niektórych 
rozwiązań, iKAR 2015/4, s. 82. 

29 Por. A. Piszcz, Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE…, s. 82; A. Howard, op. cit.
30 B. Caravita di Toritto, Overview on the Directive 2014/104/EU, Italian Antitrust Review 

2015/2, s. 47, http://iar.agcm.it/article/view/11574/10728; stan na 10.04.2016 r.
31 Por. także recital 15 i 16, 18 dyrektywy 2014/104/UE.
32 Por. wyrok z 14.06.2011 r., C-360/09 Pfleiderer AG przeciwko Bundeskartellamt, ECR 2011, 

s. I–05161.
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ochrony konkurencji i korespondencji między organem a przedsiębiorcą korzy-
stającym z leniency (czarna lista)33. Prawodawca unijny dopuszcza jednak pewne 
wyjątki dowodowe, a dotyczą one zakończonego postępowania uregulowanego 
w art. 6 ust. 5 (szara lista) oraz dowodów zgromadzonych przez urząd w toku 
postępowania niezależnie od programu łagodzenia kar (biała lista)34. 

Kolejnymi istotnymi rozwiązaniami wprowadzonymi przepisami dyrek-
tywy są uregulowania rozdziału trzeciego dotyczące skutków rozstrzygnięć 
krajowych, terminów przedawnienia i odpowiedzialności solidarnej. Od dawna 
szeroko dyskutowane było wprowadzenie ułatwienia w dochodzeniu roszczeń 
przez związanie sądu decyzją organu antymonopolowego. Pomimo pewnych 
wątpliwości związanie sądu rozstrzygającego w sprawie prywatnoprawnej 
publicznoprawną decyzją organu antymonopolowego potwierdziło w Polsce 
orzeczenie z 2007 r., w którym Sąd Najwyższy uznał, że „sąd jest związany 
ostateczną decyzją administracyjną wydaną przez organ administracyjny”35. 
W art. 9 dyrektywy przyjęto, że ostateczna decyzja krajowego organu ochrony 
konkurencji (NCA), stwierdzająca naruszenie konkurencji, automatycznie stanowi 
wiążący dowód naruszenia przed sądem tego samego państwa członkowskiego. 
Oznacza to, że jest automatycznie dowodem wiążącym w procesie cywilnym 
o odszkodowanie. Celem tego przepisu jest zapewnienie spójności publicznego 
i prywatnego egzekwowania prawa konkurencji i zmniejszenie obciążenia powoda 
do udowodnienia naruszenia prawa konkurencji. Art. 9 ust. 2 budzi jednak pewne 
wątpliwości z uwagi na zastosowanie harmonizacji minimalnej oraz wskazanie, 
że państwa członkowskie zapewniają, by ostateczne rozstrzygnięcie (decyzja 
lub wyrok) wydane w innym państwie członkowskim mogły być przedstawiane 
przed ich sądami krajowymi, co najmniej jako domniemanie faktyczne. Domnie-
manie, które przede wszystkim ma potwierdzić naruszenie prawa konkurencji, 
ale także w odpowiednim przypadku będzie oceniane wraz z innymi dowodami 
powoływanymi przez strony. Przyjęte rozwiązanie wartościuje ostateczne roz-
strzygnięcia krajowych organów konkurencji i sądów krajowych, ale nie realizuje 
postulatu ujednolicenia, ponieważ zawsze stawia w uprzywilejowanej pozycji 
rozstrzygnięcia własnych organów względem rozstrzygnięć wydanych w innym 
państwie członkowskim. Przyjęte w dyrektywie rozwiązanie może być właściwe 

33 W dyrektywie 2014/104/UE przyjęto odmienne rozwiązanie od tego z wyroków Pfleiderer oraz 
Donau Chemie.

34 B. Caravita di Toritto, op. cit., s. 47–48.
35 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9.10.2007 r. (III CZP 46/07); a także wyrok Sądu Najwyższe-

go z dnia 16.12.2009 r. (I CSK 175/09). Por. wcześniejszy pogląd: P. Podrecki, Porozumienia 
monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, Zakamycze 2000, s. 194 i n. 
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ze względu na wewnętrzne regulacje krajowe, niemniej jednak jego przyjęcie 
stwarza podstawy dla rozwoju forum shopping36. Należy jednak podzielić pogląd 
Beniamino Caravita di Toritto, który słusznie zauważa, że przepis ten pomimo 
swoich ułomności eliminuje jednak ryzyko zmniejszenia ochrony sądowej przy-
jętej w artykule 48 ust. 2 Karty Praw Podstawowych37.

Dyrektywa 2014/104/UE reguluje także kwestie terminów przedawnienia 
w art. 10 i art. 11, niemniej jednak są one zagadnieniem budzącym szereg 
wątpliwości. Ustawodawca unijny ponownie wskazał metodę harmonizacji 
minimalnej, jako sposób implementacji, zobowiązując w art. 10 ust. 3 państwa 
członkowskie do zapewnienia co najmniej pięcioletniego terminu przedawnienia 
dla roszczeń o odszkodowanie. Przyjęta metoda harmonizacji pozwala państwom 
członkowskim na utrzymanie dłuższych terminów przedawnienia. Przyjęte 
w art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/104/UE zasady określenia biegu terminów nie 
ułatwiają implementacji i ujednolicenia regulacji w UE. Zgodnie z przepisem 
bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się zanim nie ustanie naruszenie 
prawa konkurencji ani zanim powód nie dowie się lub zanim nie będzie można 
od niego zasadnie oczekiwać wiedzy: a) o danym działaniu oraz o fakcie, że 
stanowi ono naruszenie prawa konkurencji; b) o fakcie, że naruszenie prawa 
konkurencji wyrządziło mu szkodę; oraz c) o tożsamości sprawcy naruszenia. Na 
gruncie tego przepisu należy podzielić pogląd A. Piszcz i D. Wolskiego, którzy 
podnoszą, że „sądy będą polegały na ustaleniach organu ochrony konkurencji” co 
do rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, bo same nie będą miały możliwości 
jego określenia38. Pewne wątpliwości budzi także art. 10 regulujący zawieszenie 
i przerwanie biegu przedawnienia. Problemy dotyczyć mogą sytuacji, kiedy 
mamy wielość podmiotów naruszających prawo konkurencji, jednak nie wszyscy 
zainteresowani wnoszą środek zaskarżenia przeciwko rozstrzygnięciu. Przyjęty 
w dyrektywie termin jest zatem korzystniejszy od obowiązującego w art. 4421 k.c. 

W przypadku dochodzenia roszczeń, których źródłem jest szkoda spowo-
dowana przez kilka podmiotów, dla poszkodowanych ma znaczenie regulacja 
odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorstw naruszających prawo konkurencji. 
Odpowiedzialność solidarna tych podmiotów jest uregulowana w art. 11 dyrekty-
wy odszkodowawczej. Przepisy dyrektywy zobowiązują każde przedsiębiorstwo, 
które wyrządziło szkodę, do jej naprawienia. Sprawca jest zobowiązany w pełni 
wyrównać szkodę, a poszkodowany, dopóki nie otrzyma pełnego odszkodowania, 

36 Patrz: A. Piszcz, Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE…, s. 82, 84, 89. 
37 B. Caravita di Toritto, op. cit., s. 49.
38 A. Piszcz, Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE…, s. 85–87. D. Wolski, op. cit., s. 316–317.
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ma prawo żądać pełnego odszkodowania od każdego z pozwanych podmiotów. 
Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych przepisów, implementacja 
art. 11 dyrektywy 2014/104/UE opiera się na minimalnej harmonizacji. Od-
powiedzialność solidarna jest uregulowana w prawie polskim w art. 366 k.c. 
i w art. 441 k.c. i różni się od zasad solidarnej odpowiedzialności przyjętej 
w dyrektywie odszkodowawczej. Dyrektywa przyjęła szereg odstępstw m.in. 
odnoszących się do grupy małych i średnich przedsiębiorstw – SME (art. 11 ust. 3) 
oraz wprowadza uprzywilejowane zasady dotyczące podmiotów korzystających 
z programu łagodzenia kar (art. 11 ust. 4, 5 i 6). Uregulowane w dyrektywie zasady 
odpowiedzialności solidarnej są skomplikowane i kazuistyczne. W związku z tym 
szereg wątpliwości budzi ich implementacja do krajowych porządków prawnych39. 

Jedną z ważniejszych kwestii wskazywanych w dokumentach przygotowują-
cych nową regulację był postulat przerzucenia obciążeń. Artykuł 13 dyrektywy 
jest oparty na regule rozkładu ciężaru dowodu. Zgodnie z przyjętą regułą ciężar 
udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki praw-
ne. Podobne rozwiązanie obowiązuje w prawie polskim zarówno w art. 6 k.c.40, jak 
i w kodeksie postępowania cywilnego w art. 232 k.p.c. zd. 1, zgodnie z którymi 
strony są zobowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których 
wywodzą skutki prawne41. 

Sofistycznym zagadnieniem w postępowaniu antymonopolowym z powódz-
twa prywatnego jest ustalenie wysokości szkody antymonopolowej42. Wagę tego 
problemu dostrzegła Komisja Europejska, wydając w 2013 r. dwa powiązane ze 
sobą dokumenty: Dokument Roboczy Służb Komisji. Przewodnik praktyczny: 
ustalanie wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE i towarzyszący temu dokumentowi Komu-
nikat Komisji w sprawie ustalania wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 101 lub art. 102 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej43. Przedmiotowa dyrektywa tylko w art. 17 reguluje 

39 Patrz: D. Wolski, op. cit., s. 311–312.
40 Patrz szerzej na regulację dotyczącą ciężaru dowodu, w: K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Po-

stępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory 
pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty 
sądowe, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 293 i n. Por. także wcześniejsza interpretacja: P. Pod-
recki, op. cit., s. 251–252. 

41 Patrz szerzej: A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Ko-
mentarz do art. 1–729, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 725 i n. 

42 Porównaj wcześniejsze poglądy na temat szkody i ustalenia jej rozmiarów: P. Podrecki, op. cit., 
s. 268–276. 

43 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_pl.pdf
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to zagadnienie. Ustawodawca unijny przyjął rozwiązanie, przez które nie chce 
blokować dochodzenia roszczeń i stwarzać trudności w określaniu wysokości 
szkody. Potwierdza to art. 17 ust. 1, który uprawnia sądy krajowe do oszacowania 
wysokości szkody zgodnie z procedurami krajowymi. Jeżeli powód poniósł szko-
dę, ale dokładne jej ustalenie na podstawie dostępnych dowodów jest praktycznie 
niewykonalne lub nadmiernie trudne, sąd określa jej rozmiar44. Rozwiązaniem 
pomocnym w dochodzeniu roszczeń jest wprowadzenie w art. 17 ust. 2 domnie-
mania stanowiącego, że naruszenia kartelowe wyrządzają szkodę oraz regulacje 
umożliwiają udzielenie pomocy sądowi krajowemu przez krajowy organ ochrony 
konkurencji w art. 17 ust. 3. Pomimo wątpliwości co do zaangażowania krajowego 
organu antymonopolowego należy brać pod uwagę cel dyrektywy, którym jest 
zapewnienie jak największej skuteczności reguł konkurencji45, który jest zbieżny 
z celem krajowych organów antymonopolowych. 

5. Podsumowanie

Zaprezentowana analiza wyjaśnia, jak liczne problemy łączą się z egzekwowa-
niem prawa konkurencji z powództwa prywatnego oraz egzekwowaniem go na 
drodze publicznoprawnej. Wdrożenie przepisów dyrektywy 2014/104/UE miało 
przede wszystkim ujednolicić prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji 
UE w państwach członkowskich. Ograniczeniem w realizacji tego celu stał się 
jednak już sam wybór metody implementacji. Zastosowanie harmonizacji mi-
nimalnej nie gwarantuje jednolitości regulacji w UE. Dyrektywa 2014/104/UE 
rozwiązuje tylko częściowo wskazane przed rokiem 2014 problemy regulacyjne 
znajdujące swoje odbicie w orzecznictwie. Przyjęte w dyrektywie 2014/104/UE 
regulacje są krokiem we właściwym kierunku, należy jednak zauważyć, że 
niektóre bardziej aktywne państwa członkowskie wypracowały własne bardziej 
przyjazne poszkodowanym systemy prawne, regulujące dochodzenie roszczeń, niż 
te przyjęte w przedmiotowej dyrektywie. Uchwalona regulacja w dalszym ciągu 
będzie utrzymywała instytucję forum shopping, którą wyeliminować miały nowe 
przepisy. Należy jednak podkreślić, że dyrektywa przyjęła korzystne z punktu 
widzenia poszkodowanych rozwiązania w zakresie ujawniania dowodów, termi-
nów przedawnienia czy zasad odpowiedzialności solidarnej. Krytycznie należy 
jednak ocenić brak uregulowania związku przyczynowego czy instytucji oddalenia 

44 Przepis ten odpowiada polskiej regulacji z art. 322 k.p.c. Patrz szerzej: A. Góra-Błaszczykowska 
(red.), op. cit.; Komentarz do art. 322 KPC, Legalis.

45 Recital 6 dyrektywy 2014/104/UE.
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powództwa. Dyrektywa jest krokiem we właściwym kierunku i przyjęte w niej 
rozwiązania są korzystne dla poszkodowanych, pozostaje jednak pewien niedo-
syt – można było pójść dalej i stworzyć regulację na miarę nowoczesnych regulacji 
realizowanych w państwach najchętniej wybieranych przez poszkodowanych. 
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DIRECTIVE 2014/104/EU AND THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE LAW MODEL 
FOR DAMAGE CLAIMS FOR INFRINGEMENTS OF THE COMPETITION LAW PROVISIONS 

OF THE MEMBER STATES AND OF THE EUROPEAN UNION

( S u m m a r y )

The article examines legal regulations and court verdicts which have formed the private law model 
for making damage claims for infringements of the competition law provisions of the Member 
States and of the European Union. The author discusses and evaluates legal instruments of Directive 
2014/104/EU on certain rules governing actions for damages under national law for infringements 
of the competition law provisions of the Member States and of the European Union in the context 
of problems this Directive strives to resolve with regard to shortcomings of those instruments. 
Keywords: actions for Damages – Competition; damages directive; directive 2014/104/EU; damage 
claim action; compensatory damages; infringement of competition law; private law; public law 


