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Recenzja
Jacek Napiera³a, Europejskie prawo spó³ek,
Warszawa 2006, s. 258
Ksi¹¿ka podejmuje problematykê europejskiego prawa spó³ek. Jak
wynika z podanych przez Autora informacji zawartych we wprowadzeniu
celem opracowania jest analiza i usystematyzowanie instytucji pierwotnego i wtórnego europejskiego prawa spó³ek. Przedmiotem analizy s¹
postanowienia Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ oraz
orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoci wyznaczaj¹ce treæ swobody
przedsiêbiorczoci (freedom of establishment), rozporz¹dzenia reguluj¹ce
korporacje ponadgraniczne, instytucje dyrektyw europejskiego prawa spó³ek
oraz plany Komisji w sprawie modernizacji prawa spó³ek i wzmocnienia
nadzoru korporacyjnego.
Opracowanie ma charakter monograficzny, adresowane jest niew¹tpliwie do czytelnika szukaj¹cego solidnych podstaw normatywnych
prezentowanej materii.
Praca sk³ada siê z szeciu rozdzia³ów poprzedzonych s³owem wstêpnym, wykazem skrótów oraz bardzo obszernym wykazem literatury,
w znacznej czêci niemieckiej, co wed³ug oceny Autora znajduje uzasadnienie w kszta³towaniu rozwi¹zañ polskiego prawa spó³ek w oparciu
o prawo niemieckie. Na koñcu pracy znajduje siê indeks rzeczowy u³atwiaj¹cy czytelnikowi odszukanie interesuj¹cych go fragmentów.
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W rozdziale pierwszym Autor przedstawia ród³a pierwotnego i wtórnego prawa europejskiego dotycz¹cego spó³ek, przy czym wyjania, ¿e
europejskie prawo spó³ek (prawo spó³ek Unii Europejskiej) w ujêciu przedmiotowym to zespó³ norm pierwotnego i wtórnego prawa europejskiego,
s³u¿¹cych funkcjonowaniu wspólnego rynku poprzez zagwarantowanie
spó³kom mo¿liwoci korzystania ze swobody przedsiêbiorczoci w rozumieniu art. 43 TWE oraz integracjê krajowego prawa spó³ek w stopniu
koniecznym do funkcjonowania wspólnego rynku. Na zakoñczenie tej
czêci Autor wymienia zamierzenia i inicjatywy Komisji Europejskiej
podejmowane w sprawie nowych aktów prawnych europejskiego prawa
spó³ek. W dalszych czêciach pracy nastêpuje szczegó³owe rozwiniêcie
problematyki odnosz¹cej siê do zagadnieñ zaprezentowanych w rozdziale
pierwszym.
Rozdzia³ drugi dotyczy swobody przedsiêbiorczoci (freedom of establishment) w rozumieniu art. 43-48 TWE, w kontekcie wykonywania
jej przez spó³ki w rozumieniu art. 48 TWE. S³usznie wskazuje Autor, ¿e
spó³kami wed³ug tego przepisu s¹ wszystkie podmioty prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹, które nie s¹ osobami fizycznymi, w tym tak¿e
podmioty nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej. Autor definiuje pojêcie przynale¿noci spó³ki do Wspólnoty, wyjania, na czym powinien polegaæ
gospodarczy zwi¹zek spó³ki ze Wspólnot¹ oraz wskazuje, ¿e korzystanie
przez spó³kê ze swobody przedsiêbiorczoci mo¿e przybraæ postaæ kierowania spó³k¹ b¹d jej oddzia³em. Obszerny fragment rozdzia³u drugiego
odnosi siê do kryteriów wyró¿niaj¹cych swobodê przedsiêbiorczoci, tj.
samodzielnego prowadzenia dzia³alnoci zarobkowej, trwa³ej obecnoci
w innym pañstwie Wspólnoty i transgranicznoci. Szczególnie ciekawe
wydaj¹ siê rozwa¿ania dotycz¹ce zakresu ujmowania swobody przedsiêbiorczoci i pogl¹dy postuluj¹ce objêcie zakresem korzystania ze swobody przedsiêbiorczoci czynnoci zmierzaj¹cych do asymilacji spó³ki w kraju
osiedlenia. W tej czêci pracy Autor zajmuje siê równie¿ zagadnieniami
dotycz¹cymi mo¿liwoci ograniczania swobody przedsiêbiorczoci, w tym
nadu¿ycia korzystania ze swobody przedsiêbiorczoci, mo¿liwoci wydawania przepisów krajowych w oparciu o art. 46 TWE, a wiêc ustanawiania specjalnego statusu dla cudzoziemców, oraz ograniczenia swobody przedsiêbiorczoci w oparciu o wa¿ne potrzeby interesu publicznego.
Rozdzia³ drugi zawiera szerok¹ prezentacjê orzecznictwa Trybuna³u Spra-
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wiedliwoci, który wyznaczy³ granice swobody przedsiêbiorczoci w sprawach dotycz¹cych m.in. Sevic Systems, Baars, Segers, Centros, Inspire
Art czy Uberseering. Autor wskazuje tak¿e rodki prawne umo¿liwiaj¹ce
koordynacjê systemów prawnych pañstw Wspólnoty, odwo³uj¹c siê do
instytucji prawa prywatnego miêdzynarodowego. W dalszej kolejnoci
Autor omawia transgraniczne przeniesienia siedziby statutowej spó³ki, analizuj¹c odpowiednio: przenoszenie siedziby z innego pañstwa Wspólnoty
(imigracja spó³ki), przenoszenie siedziby do innego pañstwa Wspólnoty
(emigracja spó³ki) oraz transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej
spó³ki. W tej czêci szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê rozwa¿ania
dotycz¹ce stosowania prawa pañstwa siedziby faktycznej spó³ki. Dalej
Autor poddaje analizie projekt czternastej dyrektywy z 22 kwietnia 1997 r.
reguluj¹cy szczegó³ow¹ procedurê, która ma umo¿liwiæ spó³ce przeniesienie siedziby do innego pañstwa z zachowaniem podmiotowoci prawnej, ponadto zajmuje siê zagadnieniami dotycz¹cymi za³o¿enia oddzia³u
spó³ki w innym pañstwie Wspólnoty oraz porusza problematykê dotycz¹c¹ transgranicznej fuzji spó³ek. Ca³oæ rozdzia³u zamyka zestawienie
tez podsumowuj¹cych.
Rozdzia³ trzeci koncentruje siê dyrektywach i rozporz¹dzeniach jako
instrumentach integracji krajowego prawa spó³ek. Autor prezentuje i omawia
zasady integracji prawa spó³ek. Istotn¹ czêci¹ rozdzia³u jest szczegó³owe
omówienie skutków prawnych wydania aktu prawnego w postaci dyrektywy oraz skutków ewentualnego braku implementacji postanowieñ
dyrektywy przez pañstwo Wspólnoty, a tak¿e celów dyrektyw europejskiego prawa spó³ek.
Du¿o miejsca powiêca te¿ Autor na prezentacjê problematyki dotycz¹cej harmonizacji prawa spó³ek. Poza dyrektywami  w systemie prawa
europejskiego  istotn¹ rolê odgrywaj¹ rozporz¹dzenia, które s¹ stosowane przez pañstwa Wspólnoty w sposób bezporedni, co oznacza, ¿e
z chwil¹ opublikowania w Dzienniku Urzêdowym WE staj¹ siê czêci¹
krajowych systemów prawnych. Autor omawia rozporz¹dzenie Rady Nr
2137/85 z 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, rozporz¹dzenie Rady Nr 2157/2001 z 8 padziernika 2001 r. w sprawie statutu spó³ki europejskiej oraz rozporz¹dzenie
Rady Nr 1435/2003 z 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spó³dzielni
europejskiej. Istotn¹ czêæ rozdzia³u trzeciego stanowi¹ rozwa¿ania do-
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tycz¹ce luki prawnej jako metody wyznaczania re¿imu prawnego znajduj¹cego zastosowanie do ponadgranicznych spó³ek.
W rozdziale czwartym Autor prezentuje podmioty stanowi¹ce europejskie korporacje ponadgraniczne, czyli europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG), spó³kê europejsk¹ (SE) oraz spó³dzielniê
europejsk¹ (SCE). W swoich rozwa¿aniach Autor odwo³uje siê nie tylko
do treci rozporz¹dzeñ, ale równie¿ do treci ustawy z dnia 4 marca
2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce
europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 z pón. zm.). W odniesieniu do
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych Autor omawia: utworzenie, zagadnienia dotycz¹ce cz³onkostwa w EZIG, organy oraz zmiany
w sk³adzie cz³onków i rozwi¹zanie EZIG. W przypadku spó³ki europejskiej
Autor prezentuje problematykê dotycz¹c¹ jej utworzenia, siedziby, organów oraz problematykê zaanga¿owania pracowników w SE, natomiast
w przypadku spó³dzielni europejskiej (SCE) rozwa¿ania dotycz¹ tworzenia
oraz organów SCE. Osobn¹ czêæ rozdzia³u stanowi prezentacja regulacji
prawnych dotycz¹cych europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), spó³ki europejskiej (SE) oraz spó³dzielni europejskiej (SCE)
z siedzib¹ w Polsce.
Rozdzia³ pi¹ty stanowi przegl¹d dyrektyw europejskiego prawa spó³ek.
Na wstêpie Autor wskazuje, ¿e treæ rozdzia³u nie zawiera prezentacji tzw.
dyrektyw transgranicznych, które zosta³y omówione w rozdziale o swobodzie przedsiêbiorczoci. W tej czêci zatem znajduj¹ siê rozwa¿ania
dotycz¹ce instytucji prawnych uregulowanych w nastêpuj¹cych dyrektywach: pierwszej dyrektywie Rady Nr 68/151/EWG z 9 marca 1968 r.
dotycz¹cej ujawniania danych, drugiej dyrektywie Rady Nr 77/91 EWG
z 13 grudnia 1976 r. dotycz¹cej tworzenia spó³ki akcyjnej oraz utrzymania
i zmian jej kapita³u, dyrektywie trzeciej Rady Nr 78/855/EWG z 9 padziernika 1978 r. dotycz¹cej fuzji spó³ek i dyrektywie szóstej Rady Nr
82/891/EWG z 17 grudnia 1982 r. dotycz¹cej podzia³u spó³ki, dyrektywie
dwunastej Nr 89/667/EWG z 21 grudnia 1989 r. dotycz¹cej jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, dyrektywie trzynastej Nr
2004/25/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejêcia oraz dyrektywie czwartej Nr 78/660/EWG z 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych
sprawozdañ finansowych ró¿nych typów spó³ek, dyrektywie siódmej Nr
83/349/EWG z 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych spra-
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wozdañ finansowych, a tak¿e dyrektywie ósmej Nr 84/253/EWG z 10
kwietnia 1984 r. dotycz¹cej zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych. Autor
omawia dyrektywy, ³¹cz¹c je w grupy tematyczne tam, gdzie jest to
mo¿liwe.
Pracê zamyka rozdzia³ szósty powiêcony planom zmian europejskiego prawa spó³ek. W tej czêci Autor prezentuje zamierzenia Komisji
przedstawione w Komunikacie z 21 maja 2003 r. dla Rady i Parlamentu
Europejskiego zatytu³owanym: Modernizacja prawa spó³ek oraz wzmocnienie nadzoru korporacyjnego w Unii Europejskiej  Plan Dzia³ania. Plan
ten dotyczy nastêpuj¹cych obszarów prawa spó³ek: wzmocnienia nadzoru
korporacyjnego w spó³kach publicznych, kapita³u zak³adowego, grup
spó³ek, mobilnoci spó³ek w ramach Wspólnoty oraz nowych podmiotów
ponadgranicznych. W dalszej czêci rozdzia³u Autor prezentuje sposoby
realizacji zmian w poszczególnych obszarach europejskiego prawa spó³ek.
Zaprezentowana praca jest niezwykle interesuj¹c¹ pozycj¹ na rynku
wydawniczym. Zamieszczone w opracowaniu tezy, poparte prezentacj¹
pogl¹dów doktryny i orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoci, stanowi¹
nieocenione ród³o wiedzy skierowane zarówno do prawników praktyków, jak i teoretyków, w szczególnoci tych, których interesuje europejskie prawo spó³ek.
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