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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Nogal-Meger
pt. „Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania nieuczciwej konkurencji”,
przygotowanej pod kierunkiem naukowym
Prof. dr hab. Jerzego Bielińskiego

I. Wybór tematu rozprawy
Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, mające zasięg eksterytorialny, stanowią
„oś” zintegrowanego porządku prawnego, który wywiera istotny wpływ na kształt
statusu przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym. Ich analiza wymaga prowadzenia
badań interdyscyplinarnych „między” i nawet „ponad” naukami ekonomicznymi i
prawnymi. Te badania są charakterystyczne dla twórców ekonomicznej analizy prawa,
których wkład do nauki jest dzisiaj doceniany w gronie znawców stosunków
transgranicznych i krajowych.
Ocena ekonomicznych i prawnych aspektów stosowania nieuczciwej konkurencji
odgrywa istotną rolę w „Europie bez granic” i na rynkach światowych. Ma ona dzisiaj
wymiar kulturowy. Doktorantka dostrzega różnice kulturowe, jakie kryją się za
parawanem prawa międzynarodowego (uniwersalizm), prawa Unii Europejskiej
(regionalizm) i prawa krajowego (partykularyzm). Te różnice wywierają zasadniczy
wpływ na rozwój reguł konkurencji i związanych z nimi praktyk.
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Gdyby nie połączenie aspektów ekonomicznych i prawnych przy zachowaniu
odpowiednich proporcji to trudno byłoby Doktorantce wzbić się na poziom rozprawy
naukowej o randze doktoratu. Jej podejście do zagadnienia jest ze wszech miar
wskazane.
II. Struktura rozprawy
Podział rozprawy na części jest zsynchronizowany z tematyką badawczą. W dwóch
pierwszych punktach przeprowadzona została wnikliwa analiza rynku (jego
efektywności w ujęciu racjonalnego działania), a w dwóch kolejnych punktach – istota
czynu nieuczciwej konkurencji i oznaczenia wprowadzające w błąd (efektywność w
rozumieniu praworządności). Te rozmyślania wieńczy analiza spraw sądowych
dotyczących stosowania oznaczeń wprowadzających w błąd. Połączenie teorii z
praktyką świadczy o naukowej dojrzałości Autorki rozprawy.
Korzystanie z osiągnięć nauk ekonomicznych i prawnych było wskazane podczas
określania relacji między wolnością gospodarczą a konkurencją i podstawowych
założeń funkcjonowania rynku. Te problemy stanowią fundamenty integracji,
wywierając wpływ na proces konstytucjonalizacji i kierunku integracji – w tym
zwłaszcza na nurt ponadnarodowy.
III. Metodologia badań
Doktorantka wykorzystała osiągnięcia ruchu Law and Economics, którego
przedstawiciele wykorzystali narzędzia ekonomiczne do analizy tego, jakie prawo jest
lub jakie miałoby być. Ich zdaniem prawo jest (powinno być) efektywne, opierając się
na logice rynku. Autorka dysertacji nie zapomina, że w refleksji nad prawem nie
wolno zapominać o prawie popytu, zagadnieniu kosztów i regule maksymalnej
racjonalizacji decyzji.
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O racjonalności decyzji przesądzają w szczególności precedensowe orzeczenia
sądowe, które wykorzystują metody matematyczne i statystyczne przy konstruowaniu
legislacyjnych rozwiązań. W systemie common law odgrywają one zasadniczą rolę, a
w prawie kontynentalnym wciąż nie są egzekwowane z należytą starannością. Odnosi
się to przede wszystkim do określania granic odpowiedzialności deliktowej, która
została wyeksponowana w ocenianej rozprawie.
W pracy zostały wykorzystane walory dyskursu praktycznego, w którym uwzględnia
się powszechnie akceptowane standardy, praktyki i zwyczaje. Autorka skoncentrowała
się na analizie jurysprudencji – tak historycznej (historical jurisprudence), krytycznej
(critical

jurisprudence),

ekonomicznej

(economic

jurisprudence)

i

nawet

socjologicznej (sociological jurisprudence). Dzięki temu udało się Jej wnieść cenny
wkład do nauki.
Na wyjątkowo pozytywną ocenę zasługuje umiejętne wykorzystanie osiągnięć
współczesnej komparatystyki prawniczej podczas analizy struktury systemów
prawnych (prawa międzynarodowego, prawa ponadnarodowego i prawa krajowego),
treści stosunków prawnych w odniesieniu do reguł konkurencji i rozwoju prawa. Za
niezwykle oryginalne i cenne należy uznać porównywanie na tej samej płaszczyźnie
reguł obowiązujących w USA (federacji) i w Unii Europejskiej (federation-like entity,
wbrew traktatowej formule organizacji międzynarodowej). Jest to podejście
funkcjonalne, zasługujące na aprobatę i rozpowszechnianie – zwłaszcza w gronie
„klerków-formalistów”.

IV. Punkt widzenia
Doktorantka daje wyraz spojrzeniu na społeczną gospodarkę rynkową przez pryzmat
ładu korporacyjnego, wzrostu zatrudnienia oraz dochodów z pracy uznając trzy
zasady, na których opierać powinna się gra rynkowa: wolność (w rozumieniu swobody
działania oraz podejmowania decyzji), równość (jako kontratyp uprzywilejowania
wybranych podmiotów) i odpowiedzialność (za podejmowane działania i decyzje).
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Swoje refleksje na ten temat snuje w oparciu o teorie ekonomii i związane z nimi
koncepcje modeli konkurencji, podstawowe założenia efektywnego funkcjonowania
rynku, zmiany popytu i podaży pod wpływem działań nieuczciwych przedsiębiorców
(zilustrowane wieloma cennymi wykresami własnego autorstwa) oraz podstawowe
założenia teorii wyboru konsumenta i nieuczciwą konkurencję na rynku „konkurencji
niedoskonałej” (z rozbiciem na konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol). Z
podsumowania tych rozważań wynika, że Autorka dysertacji przemyślała tematykę
badawczą oraz dała wyraz erudycji i inteligencji.
Geneza ochrony konkurencji oraz oznaczeń występujących na rynku wiąże się z
aksjologią kupiecką. Dobre obyczaje (w postaci klauzul generalnych bądź klauzuli
dobrych obyczajów kupieckich) od wieków kształtowały rzeczywistość. Tak jest i
dzisiaj. Doktorantce udało się zrozumieć istotę rzeczy, czego wyrazem są wykresy
ilustrujące prawo konkurencji (nieuczciwą konkurencję, prawo antymonopolowe i
klauzulę generalną działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami) czy też
koncepcję nurtu funkcjonalnego i strukturalnego w zakresie ochrony konkurencji (z
uwzględnieniem dobra ekonomicznego). Te kluczowe wywody stanowią doskonałe
wprowadzenie do analizy regulacji międzynarodowych i ponadnarodowych (w wersji
amerykańskiej i unijnej).
Znajomość istoty rzeczy i umiejętność argumentacji prawniczej zaprezentowana w
rozważaniach na temat istoty czynu nieuczciwej konkurencji jest godna podziwu. Ta
ocena odnosi się do analizy statusu przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, rynku
właściwego i stosunku konkurencji, naruszenia interesu publicznego oraz interesu
przedsiębiorcy, czynu nieuczciwej konkurencji i czynników sprzyjających popełnieniu
czynów niedozwolonych. I te rozważania wzbogacają zestawienia ilustrujące wybrane
definicje przedsiębiorcy i nieuczciwe działania przedsiębiorców oraz indeks
praworządności sporządzony na podstawie danych udostępnionych przez World
Justice Project i analiza potencjalnych kosztów i korzyści w modelu prezentowanym
przez G.S. Beckera.
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Równie cenna jest analiza oznaczeń wprowadzających w błąd w polskich
rozwiązaniach prawnych przedstawiona w perspektywie historycznej i współczesnej.
Rozważania na temat istoty i znaczenia znaku towarowego oraz innych oznaczeń
przedsiębiorstwa czy też marki w obrocie gospodarczym stanowią punt wyjścia dla
oceny podobieństwa i renomy oznaczeń jako kryterium wprowadzania w błąd, a w
konsekwencji i do roszczeń przysługujących za naruszenie znaczeń w polskim
porządku prawnym.
Za „perłę w koronie” można uznać analizę spraw sądowych, która wieńczy dzieło.
Wnikliwa interpretacja danych z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
(zaprezentowana w wielu zestawieniach) wnosi cenny wkład do nauki. Z danych
udostępnionych przez sądy okręgowe w Polsce wyłania się rzeczywisty obraz
przestrzegania prawa konkurencji. Ta analiza statystyczna stawia we właściwym
świetle szczegółową analizę konkretnych rozstrzygnięć sądowych, która pozwoliła
Doktorantce na sformułowanie wielu cennych wniosków dotyczących sfery prawa
ustrojowego, materialnego i procesowego.

V. Uwagi polemiczne i krytyczne
Przed oddaniem rozprawy do druku warto zastanowić się nad wyeksponowaniem
teorii zintegrowanego porządku prawnego – z wewnętrznym, nie zaś zewnętrznym
podziałem na stosunki krajowe, ponadnarodowe i międzynarodowe. W wielu swoich
publikacjach reprezentuję pogląd, że w porządku prawnym każdego państwa
obowiązują wszystkie źródła prawa międzynarodowego wymienione w art. 38 Statutu
MTS, z wyjątkiem umów międzynarodowych, które obowiązują tylko wtedy, gdy
zostały ratyfikowane i odpowiednio ogłoszone. Znaczy to, że zwyczaj i zasady ogólne
(źródła podstawowe) oraz doktryna i orzecznictwo (źródła pomocnicze) obowiązują w
każdym państwie „wprost” - bez potrzeby ich transformacji do prawa krajowego. W
państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują nadto wszystkie źródła
acquis communautaire w takim stopniu, w jakim posiadają moc prawną:
rozporządzenia obowiązują „wprost”, a dyrektywy po ich uprzedniej implementacji.
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W recenzowanej rozprawie ma to istotne, praktyczne znaczenie w odniesieniu do tych
spraw, które nie są przedmiotem umów międzynarodowych lub prawa pisanego Unii
Europejskiej.

Ta

myśl

znajduje

potwierdzenie

w

orzecznictwie

sądów

międzynarodowych i unijnych.
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego – zdaniem Doktorantki – wprowadził do
Europy stan stagnacji. Jest to pogląd powszechnie akceptowany w literaturze, chociaż
jest zachodniocentryczny. We wschodniej części Europy obowiązywał słynny Kodeks
Justyniana – jeden z najwspanialszych pomników prawa, który oparty był o
bizantyjskie tradycje. Po upadku Rzymu rodziła się we wschodniej części Europy
cywilizacja grecko-słowiańska. Prawdą jest, że Institutiones i Digesta były wówczas
martwe i zaczęto tworzyć teorie głoszące nadrzędność ustaw nad prawem
zwyczajowym, aby wzmocnić pozycję panującego monarchy nie tylko w zachodniej,
ale i we wschodniej części naszego kontynentu. Gwoli ścisłości warto te rozważania
wzbogacić o prawo obowiązujące w Bizancjum, gdyż w nim tkwi źródło naszej
tradycji i prawa kontynentalnego Unii Europejskiej, które reprezentuje tzw. kultura
alpejska.

VI. Warsztat naukowy
Doktorantka wykorzystała bogatą literaturę krajową i obcojęzyczną (263 pozycje) i
materiał źródłowy (66 aktów prawnych) oraz wyjątkowo dużą ilość orzeczeń
sądowych (173 wyroki). Świadczy to o doskonałym warsztacie naukowym.
Nie można mieć zastrzeżeń do odesłań do literatury (umieszczanych w tekście) i do
przypisów, albowiem zostały w nich rzetelnie wykorzystane źródła znajdujące się w
pozycjach zwartych i dane dotyczące publikacji aktów prawnych.
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VII. Forma rozprawy
Język rozprawy jest wyjątkowo precyzyjny. Autorka tekstu formułuje swoje myśli w
sposób zrozumiały.
Na wyróżnienie zasługuje wyjątkowa umiejętność prezentacji myśli w formie
wykresów, zestawień i znaków graficznych. Zawarta jest w nich synteza, która
świadczy o wysokiej inteligencji.
Przed oddaniem pracy do druku warto wyeliminować z tekstu zbyt dużą ilość wyliczeń
(po myślnikach). Proponuję zastąpić je formułą opisową lub graficzną.

VIII. Konkluzja
Doskonały wybór tematu, właściwa struktura rozprawy, metodologia badań
dostosowana do problematyki badawczej, ciekawy punkt widzenia prezentowanych
tematów, dobry warsztat naukowy i wzorowa forma rozprawy – to walory, które
pozwalają bez cienia wątpliwości stwierdzić, że rozprawa doktorska mgr Pauliny

Nogal-Meger pt. „Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania nieuczciwej
konkurencji” w pełni odpowiada wymogom określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zmianami).
W związku z bardzo pozytywną oceną rozprawy wnoszę o dopuszczenie Doktorantki
do dalszych stadiów postępowania w Jej przewodzie doktorskim.
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