Recenzja
Rejent * rok 17 * nr 7-8(195-196)
lipiec-sierpieñ 2007 r.

Recenzja
Marek Szyd³o, Krajowe prawo spó³ek a swoboda
przedsiêbiorczoci,
Warszawa 2007, s. 474
Stosowanie prawa spó³ek obowi¹zuj¹cego w krajach Unii Europejskiej
staje siê przedmiotem zainteresowania coraz wiêkszej rzeszy polskich
prawników. Nic w tym dziwnego, skoro przepisy te wyranie oddzia³ywaj¹ na krajowe prawo spó³ek. Taka te¿ jest ich rola i znaczenie, gdy¿
pañstwa cz³onkowskie musz¹ w odpowiedni sposób tworzyæ i stosowaæ
w praktyce krajowe prawo spó³ek oraz dokonywaæ jego wyk³adni, aby
by³o ono zgodne z art. 43 i 48 Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹.
Mo¿e warto przypomnieæ, ¿e przepisy te otwieraj¹ drogê prawn¹
i gospodarcz¹ przed przedsiêbiorcami (w tym i spó³kami), umo¿liwiaj¹c
prowadzenie dzia³alnoci w Unii Europejskiej. Pañstwa cz³onkowskie nie
mog¹ ani wprowadzaæ, ani te¿ utrzymywaæ ¿adnych przeszkód, jakie by
formalnie, skrycie lub te¿ porednio dyskryminowa³y podmioty, które
chc¹ skorzystaæ ze swobody przedsiêbiorczoci. Ta za nale¿y do niezwykle wa¿nych kanonów ideowych Unii Europejskiej.
Przedstawiana ksi¹¿ka odnajduje i lokalizuje wystêpuj¹ce w naszym
prawodawstwie i praktyce gospodarczej bariery, które odnosz¹ siê do
szeroko rozumianego prawa spó³ek, w tym tak¿e jego aspektu miêdzynarodowego (jest to prawo kolizyjne dla spó³ek, stanowi¹ce jednoczenie
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czêæ prawa prywatnego miêdzynarodowego). Z tym obszarem stosowania prawa polscy notariusze ju¿ spotykaj¹ siê w swojej praktyce
notarialnej, a bêd¹ mieli z nim znacznie intensywniejszy kontakt, gdy nasi
przedsiêbiorcy bêd¹ czêciej prowadziæ swoj¹ dzia³alnoæ poza granicami
kraju. Jest to bowiem pewna prawid³owoæ i koniecznoæ gospodarcza,
przed któr¹ nie ma odwrotu. Oznacza to, ¿e przed notariuszami nie tylko
otwieraj¹ siê nowe czynnoci zawodowe, ale i rosn¹ potrzeby edukacyjne.
Tym celom sprostaæ mo¿e prezentowane opracowanie, znanego ju¿ na
rynku Autora  dra Marka Szyd³o, bêd¹cego w przededniu kolokwium
habilitacyjnego. S¹dzê, ¿e warto przekazaæ nieco informacji o samym
Autorze, adiunkcie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego, maj¹cym szerokie zainteresowania naukowe, wród
których wyró¿nia siê 5 monografii ksi¹¿kowych i ponad 70 artyku³ów
opublikowanych w prasie fachowej; prowadzi on tak¿e szkolenie aplikantów w Izbie Notarialnej we Wroc³awiu.
G³ównym celem opracowania jest lokalizacja barier, które uniemo¿liwiaj¹ lub utrudniaj¹ spó³kom w rozumieniu art. 48 Traktatu przenoszenie
ich rzeczywistych siedzib z jednego pañstwa cz³onkowskiego do drugiego, przy równoczesnym utrzymaniu przez dan¹ spó³kê jej korporacyjnej
to¿samoci wraz z uzyskanym w pañstwie inkorporacji statusem personalnym.
Zadanie, jakiego podj¹³ siê Autor, jest niezwykle ambitne, wa¿ne zarówno dla teorii, jak i dla praktyki, przy czym w doktrynie polskiej jest
ono nowatorskie i nie do koñca odkryte.
Uk³ad monografii jest logiczny i spójny, budowa i konstrukcja ksi¹¿ki
jest u³o¿ona wed³ug dobrze przemylanej koncepcji, by ukazaæ problem
badawczy szeroko porównawczo, w oparciu o bogate orzecznictwo
wspólnotowe, doktrynê krajow¹ i obc¹, g³ównie niemieck¹ i anglojêzyczn¹, aktualn¹, bo uwzglêdniaj¹c¹ stan prawny z 1 maja 2007 r.
Otrzymujemy wiêc dzie³o  bez w¹tpienia  niezwykle atrakcyjne merytorycznie i praktycznie, nadaj¹ce siê do wykorzystania w pracy zawodowej wszystkich tych, którzy zajmuj¹ siê problemami wyk³adni oraz
szeroko rozumianego prawa spó³ek, a do grona tego nale¿¹ te¿ notariusze.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech rozdzia³ów, ka¿dy z nich jest podzielony
na wiele podrozdzia³ów, szczegó³owo wchodz¹cych w omawiany w¹tek,
który, zdaniem Autora, by³ interesuj¹cy dla g³ównej tezy pracy. Cennym
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uzupe³nieniem jest wykaz wykorzystanej literatury oraz orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, do których Autor siê odwo³ywa³
w celu ilustracji poruszanych problemów.
Rozdzia³ I wyjania pojêcia miêdzynarodowego, europejskiego prawa
spó³ek oraz przedstawia podstawowe teorie wystêpuj¹ce w miêdzynarodowym prawie spó³ek, do których zalicza siê m.in. teoria siedziby i teoria
za³o¿enia (inkorporacji) spó³ki, a tak¿e rodz¹ce siê problemy zwi¹zane
z przenoszeniem siedziby spó³ki miêdzy pañstwami.
Rozdzia³ II zajmuje siê omówieniem zasady swobody przedsiêbiorczoci, jaka zosta³a ujêta w postanowieniach traktatowych Jej szeroka prezentacja obejmuje wiele wa¿kich kwestii, takich jak np. podmiotowy zakres
ochrony swobody przedsiêbiorczoci, analiza pojêcia spó³ek w rozumieniu art. 48 Traktatu, przez które rozumie siê spó³ki prawa cywilnego lub
handlowego, a tak¿e spó³dzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyj¹tkiem spó³ek, które w swojej dzia³alnoci
nie realizuj¹ celu zarobkowego (s. 186 i nast.). Ciekawe jest te¿ zarysowanie przedmiotowego zakresu swobody przedsiêbiorczoci, w ramach których mieci siê pojêcie dzia³alnoci gospodarczej w rozumieniu
art. 43 Traktatu (s. 215 i nast.).
Rozdzia³ ten zamyka omówienie naruszeñ swobody przedsiêbiorczoci
przez podmioty zobowi¹zania oraz pojawiaj¹ce siê w praktyce dyskryminuj¹ce bariery w swobodnym transgranicznym przep³ywie przedsiêbiorczoci, które niekiedy dadz¹ siê usprawiedliwiæ.
Rozdzia³ III zajmuje siê uprawnieniami gwarantowanymi spó³kom
w rozumieniu art. 48 Traktatu przez swobodê przedsiêbiorczoci w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci. Po pewnym wprowadzeniu Autor powo³uje ciekawe i jednoczenie najnowsze orzeczenia
Trybuna³u odnosz¹ce siê do swobody przedsiêbiorczoci, zwi¹zane ze
spó³kami w konkretnych sprawach. Jest to  przy tej okazji  swoisty
jurydyczny instrukta¿ tego, jakie stanowisko zajmowa³ Trybuna³ w okrelonych stanach faktycznych. Ukazane jest te¿ znaczenie, czyli moc
oddzia³ywania tych orzeczeñ na stwierdzenie uprawnieñ gwarantowanych spó³kom przez swobodê przedsiêbiorczoci.
Rozdzia³ IV przedstawia mo¿liwoci usprawiedliwienia przez pañstwa
cz³onkowskie dzia³añ naruszaj¹cych uprawnienia spó³ek w rozumieniu art.
48 Traktatu. Jest to wiêc pewne wyt³umaczenie tych okolicznoci i przy-
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czyn, które daj¹ siê zakwalifikowaæ jako naruszenia swobody przedsiêbiorczoci. Znajduj¹ siê one ju¿ w art. 46 Traktatu, a s¹ to: porz¹dek
publiczny, bezpieczeñstwo publiczne oraz zdrowie publiczne (s. 405).
Wa¿niejsze s¹ jednak te usprawiedliwienia, które odnosz¹ siê ju¿
bezporednio do samych spó³ek, a ich ród³em s¹ obowi¹zuj¹ce przepisy
krajowego prawa spó³ek, które maj¹ zastosowanie do: minimalnego kapita³u
zak³adowego, prawa firmowego, odpowiedzialnoci osób zwi¹zanych
z dan¹ spó³k¹ za jej zobowi¹zania, reprezentowania spó³ek, ochrony wspólników mniejszociowych, odpowiedzialnoci za zaniechanie z³o¿enia
wniosku o wszczêcie postêpowania upad³ociowego, wspó³decydowania
pracowniczego.
Opracowanie zamyka zakoñczenie, w którym Autor awizuje dzia³ania
legislacyjne ustawodawcy wspólnotowego, bêdzie to XIV dyrektywa prawa
spó³ek, która w swoim za³o¿eniu ma dotyczyæ problematyki przenoszenia
przez poszczególne spó³ki (w rozumieniu art. 48 Traktatu) siedzib statutowych oraz siedzib ich zarz¹dów z jednego pañstwa cz³onkowskiego
do drugiego. Warto zatem wiedzieæ, w jakim kierunku rozwija siê europejskie prawo spó³ek, które przecie¿ i nas dotyczy.
Planowana dyrektywa bêdzie szczegó³owo zajmowa³a siê zagadnieniami zwi¹zanymi z transferem siedzib spó³ek, a tak¿e uchwa³ami walnego
zgromadzenia spó³ek w tych sprawach. Ma ona zatem swój wymiar
notarialny, gdy¿, jak wiadomo, uchwa³y walnego zgromadzenia powinny
byæ umieszczone w protokole sporz¹dzonym przez notariusza (art. 421
§ 1 k.s.h.).
Jak widaæ, ksi¹¿ka jest godna polecania wszystkim tym, którzy zajmuj¹ siê praktyk¹ stosowania prawa spó³ek, jurydyczn¹ ewolucj¹ tej sfery
przedsiêbiorczoci i swobody gospodarczej, która wymaga równie¿ udzia³u
notariuszy.
Opracowanie to jest tak¿e niezwykle przydatne dla pracowników
naukowych, doktorantów oraz ambitnych studentów. Powinno te¿ zainteresowaæ cz³onków w³adz spó³ek kapita³owych, ludzi businessu oraz
przedsiêbiorców.
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