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Klauzule abuzywne i system ich kontroli w prawie włoskim. Analiza …
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Klauzule abuzywne i system ich kontroli  
w prawie włoskim. Analiza na przykładzie 
działalności ubezpieczeniowej

Niniejszy artykuł stanowi opracowanie zagadnienia instytucji klauzul abuzywnych i systemu ich kontroli 
w prawie włoskim z elementami odniesień do tej problematyki w obszarze działalności ubezpieczenio-
wej. Obowiązujące w tym zakresie włoskie regulacje w dużej mierze zawdzięczają swój obecny kształt 
i specyfikę konieczności implementacji europejskich dyrektyw harmonizujących prawo konsumenckie. 
Podwójna regulacja oraz wielość instrumentów ochronnych tworzą razem mechanizm kompleksowej 
ochrony adresowanej nie tylko do konsumentów, lecz również do przedsiębiorców, wyprzedzając tym 
samym znane polskiemu systemowi prawnemu myślenie o ochronie równowagi kontraktowej. Celem 
artykułu jest zatem ukazanie – nieco odmiennej od polskiej – koncepcji pojęcia niedozwolonych po-
stanowień umownych oraz mechanizmu ich zwalczania.

Słowa kluczowe: niedozwolone postanowienia umowne, kontrola klauzul abuzywnych, prawo włoskie, 
zasada klarowności postanowień umownych. 

Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia pojęcia niedozwolonych postanowień 
umownych oraz systemu ich kontroli w prawie włoskim. Powyższa tematyka warta jest uwagi, 
w szczególności ze względu na przyjętą we Włoszech specyficzną dwoistość przedmiotowej re-
gulacji, wynikającą z konieczności dostosowania istniejących od dawna rozwiązań krajowych 
do prawa europejskiego. Pomimo iż opracowanie to nie stanowi badania prawno-porównawczego, 
należy zwrócić uwagę na podstawową różnicę pomiędzy regulacjami prawa polskiego i prawa wło-
skiego w badanym zakresie. Na gruncie prawa polskiego uznanie postanowienia za niedozwolone 
jest uzależnione w pierwszej kolejności od tego, czy umowa została zawarta z konsumentem. Brak 
możliwości przypisania jednej ze stron umowy cech konsumenta uniemożliwia zastosowanie in-
strumentów ochronnych dedykowanych klauzulom abuzywnym, z zastrzeżeniem wyjątków od tej 
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Autorità Garante della Concorrenza e del mercato- provvedimenti (http://www.agcm.it/consuma-
toreclausole-vessatorie/provvedimenti-sp-88229753/search.html?limit=15&ric=1&limitsta
rt=0 [dostęp: 25.03.2017]).

Quaderni IVASS: Le clausole vessatorie e i contratti di assicurazione: profili di tutela del consu-
matore (https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/quaderni/2001/is9/
isvq0009.pdf [dostęp: 27.03.2017]).

Unfair contract terms and their control system in the Italian jurisdiction.  
Analysis based on the example of insurance activity.

The presented article concerns problem of unfair contract terms and their control system in the Italian 
jurisdiction with some references to insurance agreement. Currently binding Italian provisions regu-
lating problem of abusive clauses constitute the effect of implementation of European directives har-
monising consumer law. The double regulation and the multiplicity of protective instruments create 
together a comprehensive protection mechanism addressed not only to the consumers but also to the 
entrepreneurs. From the Polish legal perspective, such solution is definitely unique and indicates new 
way of thinking about the protection of contractual balance. Therefore, the aim of this article is to pre-
sent a slightly different concept of unfair contract terms and to inspire potential reflections in respect 
of relevant Polish regulations. 

Keywords: unfair contract terms, control systems concerning abusive clauses, Italian law, the principle 
of the clarity of contractual provisions. 
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