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■  Doroczne spotkanie
International League of Competition
Law -  LIDC w Wenecji
(30 września-3 października 1999 r.)

W dniach 30 września-3 października 1999 roku w hotelu Excelsior na 
malowniczej wyspie Lido w Wenecji odbyło się doroczne spotkanie człon
ków Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji (International League of 
Competition Law -  LIDC). Organizacja ta, skupiająca kilkuset prawników 
z krajów Europy i obu Ameryk, zainteresowanych rozwojem prawa anty
monopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ma swoją 
siedzibę w Paryżu, a jej prezesem jest w tej kadencji Francuz -  profesor 
Robert Collin. W skład władz LIDC wchodzą członkowie zarządu i jako 
tzw. dyrektorzy -  prezesi poszczególnych grup narodowych. LIDC wydaje 
periodyk pod nazwą „International Review of Competition Law”, który 
jest rozsyłany do jej członków w poszczególnych krajach.

Oddziały LIDC, przeważnie w formie stowarzyszeń założonych według 
prawa miejscowego działają obecnie w Niemczech, Austrii, Belgii, Hiszpa
nii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Portugalii, 
Szwajcarii, Czechach oraz w Polsce i na Węgrzech, a na pozostałych konty
nentach w USA i Kanadzie, a także w Brazylii, Kolumbii i Japonii. Polskie 
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji ma swoją siedzibę w Warszawie i ko
rzystając z infrastruktury Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszaw
skiego kierowane jest obecnie przez profesora Tadeusza Skocznego.

W weneckim spotkaniu LIDC polskie stowarzyszenie reprezentowali 
zarówno profesorowie nauk prawnych (Irena Wiszniewska, Janusz Szwa
ja), jak i praktycy (adwokaci Jolanta Szymanek-Deresz i niżej podpisany 
oraz radcowi prawni Bożena Ciosek i Dorota Rzążewska).

Obrady tegorocznego spotkania członków LIDC w Wenecji poświęcone 
były, zgodnie z założeniami przyjętymi w roku ubiegłym na zjeździe tej 
organizacji w Lizbonie, następującym czterem zagadnieniom:

1) Czy teoria międzynarodowego wyczerpania praw własności intelek
tualnej powinna być powszechnie akceptowana i przyjmowana w identycz
ny sposób w odniesieniu do różnych kategorii tych praw?

2) Czy władze odpowiedzialne za stosowanie prawa konkurencji są wol
ne od wpływów politycznych?

3) Jak można zapewnić zastosowanie zasad uczciwej konkurencji w od
niesieniu do działalności handlowej w sieciach komputerowych („electro
nic commerce”)?

4) Jakie są zalety i wady porozumień wynegocjowanych w trakcie postę
powań wszczętych w sprawach z zakresu prawa konkurencji?

Uczestnicy obradowali w czterech grupach roboczych, a następnie 
wymieniali poglądy na spotkaniu plenarnym. Spośród polskich uczest
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ników szczególnie aktywny udział w dyskusji brali przedstawiciele na
uki prawa.

Atrakcyjnym uzupełnieniem obrad były okolicznościowe wycieczki 
i wystawne przyjęcia pozwalające uczestnikom rozkoszować się wioską kuch
nią i muzyką. Wydaje się, że w pamięci uczestników pozostanie szczegól
nie koncert muzyki klasycznej w Scuola Grande S. Rocco, tudzież bankiet 
końcowy w Palazzo Pisani-Moretta. Na przebieg obrad dobry wpływ miała 
też atmosfera kurortu, jakim pozostaje od lat wyspa Lido i mauretańska 
architektura pochodzącego z początku naszego'stulecia hotelu Excelsior.

Następne spotkanie członków LIDC zaplanowano na jesień przyszłego 
roku we francuskim Saint-Maló.
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