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Problematyka postanowień niedozwolonych w umowach ubezpieczenia w prawie hiszpańskim
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Problematyka postanowień niedozwolonych 
w umowach ubezpieczenia w prawie hiszpańskim

Artykuł ma na celu zaprezentowanie ustawodawstwa hiszpańskiego regulującego materię postanowień 
niedozwolonych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy ubezpieczenia. W pierwszej kolejności zo-
stała omówiona ustawa z 1980 roku o umowie ubezpieczenia, w szczególności jej artykuł 3. Przepis ten 
przewiduje bowiem ogólny zakaz stosowania przez ubezpieczycieli postanowień niekorzystnych dla 
ubezpieczających. Następnie przeanalizowano najważniejsze akty prawa Hiszpanii normujące ochronę 
konsumenta. Uwagę skupiono przede wszystkim na gruntownie znowelizowanej w 2007 roku ustawie 
powszechnej nr 26/1984 o ochronie konsumentów i użytkowników (Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios). W artykule przytoczono też wybrane orzecznictwo sądów hiszpańskich. 

Słowa kluczowe: klauzule abuzywne, postanowienia niedozwolone, umowa ubezpieczenia, ustawo-
dawstwo hiszpańskie. 

Wstęp

W części państw członkowskich UE przepisy umożliwiające kontrolę postanowień wzorców umow-
nych oraz umów zostały wprowadzone jeszcze przed przyjęciem Dyrektywy Rady 93/13/EWG 
z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich1. 
Rozwiązania tożsame lub zbliżone zawierały przed 1993 rokiem m.in. art. 1342 włoskiego kodeksu 
cywilnego2, art. 879 austriackiego kodeksu cywilnego (począwszy od 1979 roku), rozdział 3 fiń-
skiej ustawy o ochronie konsumentów (uchwalona w 1978 roku), niemieckie AGB-Gesetz (z 1976 

1. Dz. Urz. WE z dnia 21 kwietnia 1993 r. L 95, s. 29 i nast.
2. O. Troiano przyjmuje, że ustawodawca włoski był pierwszym w Europie, który zareagował na problem po-

stanowień niedozwolonych we wzorcach umownych, gdyż art. 1342 włoskiego k.c. obowiązuje od 1942 r. 
– zob. tenże [w:] Interpretation of the general standard of good faith and the list of unfair terms, Materiały 
z konferencji Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European Contract Law, Praga 
17–18 czerwca 2005 r. (dostęp on-line: http://www.secola.org).
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Unfair terms in insurance contracts under Spanish law

The purpose of the paper is to present Spanish law that regulates unfair contractual terms, especially 
in scope of insurance contract. At first Spanish 1980 act on insurance contract is highlighted, and its 
article 3 in particular. That provision includes an overall ban on using contractual terms that are dis-
advantageous to insured. Next most significant Spanish acts on consumer protection are analyzed. 
Attention was focused mainly on – thoroughly amended in 2007 – general act no. 26/1984 on con-
sumers and users protection (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). The article 
also includes chosen Spanish jurisprudence.
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