
1

Rozdział I. Dyrektywa 2007/36/WE 
jako środek zwiększenia partycypacji 

akcjonariuszy w „życiu” spółki

§ 1. Dyrektywa jako instrument harmonizacji prawa 
spółek Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Jednym  z  podstawowych  celów  UE  jest  dążenie  do  stworzenia  jednolitego 
rynku1. Na jego obszarze granice państw członkowskich oraz ograniczenia wy-
stępujące w ich systemach prawnych nie będą przeszkodą w korzystaniu przez 
obywateli UE oraz przedsiębiorstwa ze swobód traktatowych tj. swobody prze-
pływu kapitału czy swobody przedsiębiorczości2. Powszechnie znane jest twier-
dzenie,  że globalizacja  rynków prowadzić może do sytuacji, w których będzie 
dochodziło  do  różnicowania  pozycji  jej  uczestników  pod  względem  praw-
nym.  Takie  działania  muszą  być  zredukowane,  a  państwa  członkowskie  po-
winny zapewnić  inwestorom prawo do aktywnego uczestnictwa w warunkach 
inwestycyjnych krajów członkowskich i realizacji ich praw na warunkach kon-
kurencyjnych. Powinno to następować m.in. poprzez likwidację różnic w funk-
cjonowaniu poszczególnych rynków kapitałowych i zbliżaniu rozwiązań praw-

1 Na temat pojęcia wspólnego rynku por. J. Barcz (red.), Prawo, s. II–5. Zob. też założenia stra-
tegii „Europa 2020” i wynikające z niej konsekwencje dotyczące działań podejmowanych w związku 
z kryzysem gospodarczym Unii Europejskiej. Zob. Komunikat Komisji „Europa 2020”. Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF oraz informacje o realizacji 
strategii zawarte na portalu http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm. 

2 Co do metod i wprowadzanych rozwiązań prawnych zob. następujące dokumenty: Opinia 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wpływu barier legislacyjnych w pań-
stwach członkowskich na konkurencyjność UE (opinia rozpoznawcza sporządzona na wniosek 
prezydencji czeskiej)  (2009/C 277/02), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:C:2009:277:0006:0014:PL:PDF; Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem”, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0259:FIN:PL:PDF; Opinie Komi-
tetu Regionów „Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem” (2013/C 62/08), http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AR1529&rid=11.
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nych3.  Różnicowanie  pozycji  prawnej  inwestorów  może  zniechęcać  ich  do 
inwestowania kapitału, a tym samym obniżać skuteczność swobody przepływu 
kapitału. Barierę w przepływie kapitałów mogą stanowić istniejące ograniczenia 
świadomego podejmowania decyzji przez inwestorów, które jest uwarunkowa-
ne dostępem do przejrzystych informacji związanych z inwestycją4. Dostęp do 
informacji pełni bowiem ważną rolę w podejmowaniu decyzji przez uczestni-
ków rynku kapitałowego5. Dlatego też, tworzenie jednolitego rynku UE wyma-
ga wprowadzania rozwiązań prawnych wspólnych dla krajów członkowskich. To 
właśnie rolą norm prawnych jest tworzenie ram do korzystania ze swobód trak-
tatowych, a także pilnowanie przestrzegania reguł konkurencji6. 

Z  punktu  widzenia  wykonywania  uprawnień  akcyjnych  najistotniejszymi 
swobodami są swoboda przedsiębiorczości i wspomniana wyżej swoboda prze-
pływu  kapitału.  Ta  ostatnia  jest  istotnym  czynnikiem  funkcjonowania  rynku 
wewnętrznego  obejmującego  również  rynek  kapitałowy7.  Swoboda  przepływu 
kapitału oznacza m.in. zakaz podejmowania przez państwa takich działań, któ-
re mogłyby w sposób pośredni  lub bezpośredni,  lub nawet potencjalnie ogra-
niczyć przepływ kapitału między państwami członkowskimi oraz między pań-
stwami członkowskimi a państwami trzecimi (art. 64 TFUE)8. Przepisy TFUE 
nie  definiują  pojęcia  przepływu  kapitału9,  jednak  w  orzecznictwie  uznaje  się, 

3 Ujednolicenie standardów ma ułatwić obrót papierami wartościowymi na rynkach kapitałowych. 
Zob. European Economic Community Commission, The Development of a European Capital Market, 
s. 241. Por. Z. Mrowiec, Europejska koncepcja, s. 36; M. Glicz, Swoboda, s. 133.

4 W literaturze wskazuje się na problem czy istnieje horyzontalna skuteczność swobody przepływu 
kapitału. Co do zasady, swobody traktatowe są normami kierowanymi do państw członkowskich. 
Natomiast orzecznictwo Trybunału przyznawało tym normom cechę bezpośredniej skuteczności 
horyzontalnej. W literaturze kwestia skuteczności swobody przepływu kapitału jest oceniana skrajnie. 
Z jednej strony, autorzy uznają taką cechę tej swobody, z drugiej natomiast odmawiają. Szerzej zob. 
M. Mataczyński, Czy swoboda, s. 112–120 (który dopuszcza możliwość towarzyszącego skutku ho-
ryzontalnego swobody przepływu kapitału); W.G. Ringe, Company law, s. 403–406. Przeciw uznaniu: 
D. Wyatt, Horizontal Effect, s. 38; D. Usher, The Law of Money, s. 26–27.

5 W literaturze wskazuje się również, że integracja rynków wymaga skutecznego nadzoru na rynkach 
finansowych. Por. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku, s. 266. Swoboda przepływu kapitału znaj-
dzie zastosowanie do papierów wartościowych, o ile będą one realizowały funkcje inwestycyjne. Tamże, 
s. 129. Przy czym, w przypadku zmiany funkcji zastosowanie mogą znaleźć inne swobody np. swoboda 
świadczenia usług, przepływu towarów czy przedsiębiorczości. Zob. J. Barcz (red.), Prawo, s. II-95.

6 Por. wyr. ETS z 5.5.1982 r. w sprawie 15/81 Gaston Schul Douane Expediteur BV v. Inspecteur 
der Invoerrechten en Accijnzen te Roosendaal, Zb. Orz. 1982, s. I-01409.

7 Por. M. Glicz, Swoboda, s. 125.
8 Zob. Orz. ETS z 11.7.1974 r. w sprawie 8/74 Procureur du Roi v. Benoît i Gustave Dassonville, 

Zb. Orz. 1974, s. I-00837.
9 W orzecznictwie TSUE przejmuje się, że w celu dokonania wykładni pojęcia przepływu kapi-

tału należy sięgnąć do pojęć przyjętych w załączniku Nr 1 do nieobowiązującej już dyrektywy Rady 
88/361/EWG. Zob. I. Kuznetsov, The Legality, s. 24; M. Mataczyński, Swoboda, s. 28–29; T. Mróz, 
M.J. Skrodzka, Niektóre ograniczenia, s. 135–137.
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że obejmuje inwestycje bezpośrednie (direct investments) oraz czynności odno-
szące się do papierów wartościowych  i  innych  instrumentów będących przed-
miotem obrotu na rynku pieniężnym (tzw. inwestycje portfelowe)10. Już w tym 
miejscu można wskazać na duże znaczenie tej zasady dla transgranicznego wy-
konywania uprawnień przez akcjonariuszy. Wprowadzane rozwiązania prawne 
powinny doprowadzić zmniejszenie  istniejących barier, a  także wprowadzenie 
nowoczesnych rozwiązań ułatwiających realizację uprawnień przez akcjonariu-
szy. Wystarczającym warunkiem zastosowania zasady swobody przepływu kapi-
tałów jest sam zamiar nabycia akcji w innym państwie11. 

Swoboda przepływu kapitału nie jest zasadą bezwzględną i podlega ograni-
czeniom wskazanym w art. 64 TFUE. Państwa członkowskie mogą wprowadzać 
środki  niezbędne  do  zapobiegania  naruszeniom  ich  ustaw  i  aktów  wykonaw-
czych,  zwłaszcza  w  sferze  podatkowej  i  dziedzinie  nadzoru  ostrożnościowego 
nad instytucjami finansowymi, obowiązków informacyjnych lub środki podej-
mowane uzasadnionymi względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego12.  Oprócz  ograniczeń  traktatowych  TSUE  wskazuje  na  dodatko-
we przyczyny uzasadniające wprowadzenie środków ograniczających swobody, 
tj.  interes publiczny13.  Integracja rynków następuje nie  tylko poprzez przepisy 
pierwotne czy wtórne, ale także w drodze orzecznictwa i drodze prounijnej wy-
kładni prawa. Struktura systemu tworzącego przestrzeń rynku kapitałowego UE 
opiera się bowiem na konstrukcji piramidy, na szczycie której znajdują się za-
sady, poniżej reguły, polityki, a u jej podstaw leżą precedensy14. Podmiot doko-
nujący  inwestycji  powinien  korzystać  z  równych  praw.  Znaczenie  swobód  nie 
może  być  pomijane  w  przypadku  interpretacji  przepisów  unijnych15  czy  pro-
unijnej wykładni przepisów państw członkowskich16.

10 M. Mataczyński, Czy swoboda, s. 109–110.
11 W.G. Ringe, Company Law, s. 381.
12 Zob. S. Weber, Kapitalverkehr, s. 564.
13 Szerzej  zob.  A. Zawidzka,  Rynek  wewnętrzny;  M. Glicz,  Swoboda,  s.  127–129;  T. Mróz, 

M.J. Skrodzka, Niektóre ograniczenia, s. 137.
14 Zob. Z. Brodecki, Europa, s. 37.
15 Por. M. Glicz, Swoboda, s. 136.
16 Szczególne znaczenie dla oceny zgodności obowiązujących przepisów państw członkowskich 

z normami prawnymi UE, a także zgodności przyjętych rozwiązań ze swobodami traktatowymi, 
w szczególności swobodą przedsiębiorczości i przepływu kapitału, ma orzecznictwo TSUE. Dzięki 
działalności tego trybunału, którego wyroki wielokrotnie stanowią podstawę rozszerzenia rozumienia 
poszczególnych swobód, przedsiębiorcy, a także inwestorzy uzyskują korzystne z ich punktu widzenia 
rozwiązania problemów praktycznych. Zob. A. Opalski, Europejskie prawo, s. 33–35; M. Białkowski, 
Trendy reformatorskie, s. 15. Z powyższego względu ważna jest instytucja orzeczeń prejudycjalnych, 
które są wydawane w szerokim spektrum spraw. Por. tezę 2 wyr. ETS z 27.6.1997 r. w sprawie C-348/89 
Mecanarte, Metalurgica da Lagoa Lda v. Chefe do Servico du Conferencia Final da Alfandega do Porto, 
Zb. Orz. 1991, s. I-03277. Szerzej zob. w dalszych podrozdziałach.

§ 1. Dyrektywa jako instrument harmonizacji prawa spółek Państw Członkowskich...
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W orzecznictwie nie została jednoznacznie sprecyzowana granica pomiędzy 
swobodą przedsiębiorczości a swobodą przepływu kapitału. Dlatego też, mogą 
być  one  stosowane  nierozłącznie17.  Obie  wymienione  wyżej  zasady  w  prakty-
ce współistnieją ze sobą, a przepisy TFUE odnoszące się do tych zasad odwo-
łują  się wzajemnie do siebie18. Opierając się na orzecznictwie M. Mataczyński 
określa granicę pomiędzy wymienionymi wyżej zasadami, jednak i on wskazuje, 
że może być ona „płynna”19. W jego ocenie z orzecznictwa Trybunału wynika, 
że swoboda przedsiębiorczości znajdzie zastosowanie do sytuacji, gdy obywatel 
danego państwa członkowskiego posiada udział w kapitale spółki mającej  sie-
dzibę w innym państwie członkowskim, pozwalający mu wywierać niewątpliwy 
wpływ  na  decyzję  tej  spółki  i  określanie  jej  działalności20.  Natomiast,  swobo-
da przepływu kapitału znajdzie zastosowanie do tych sytuacji, w których akcjo-
nariusz posiada akcje w liczbie niepozwalającej mu na przejęcie pełnej kontro-
li nad spółką21. W tym kontekście swoboda ta chroni możliwość ustanowienia 
lub utrzymania trwałych więzi pomiędzy inwestorem a spółką pozwalającą mu 
na aktywny udział w zarządzaniu nią22. Takie rozgraniczenie nie do końca, jak 
słusznie  wskazuje  M. Mataczyński,  może  znaleźć  dychotomiczne  zastosowa-
nie do konkretnych sporów. Określone działania, w zależności od okoliczności, 
można kwalifikować  jako objęte  jedną  lub drugą swobodą. Za przykład mogą 
służyć transakcje zmierzające do przejęcia kontroli nad spółką, które stanowią 
szczególną formę inwestycji bezpośrednich23. Do ochrony wynikających z niej 

17 M. Mataczyński, Komentarz, s. 983. Trybunał wskazuje, co prawda że w przypadku zbiegu 
swobód będzie stosował swobodę przedsiębiorczości,  jednak nie w każdym przypadku da się tę 
regułę pierwszeństwa zastosować. Takie zobowiązanie jest tym trudniejsze do utrzymania, że granica 
pomiędzy przyporządkowanymi poszczególnym swobodom zakresów jest „płynna” i uzależniona od 
konkretnych okoliczności. Co więcej J. Napierała wskazuje, że zasada swobody przedsiębiorczości 
i przepływu kapitału powinny być stosowane łącznie. Zob. J. Napierała, Europejskie prawo, s. 18–19. 
Szerzej zob. w dalszej części. 

18 T. Mróz, M.J. Skrodzka, Niektóre ograniczenia, s. 136.
19 M. Mataczyński, Czy swoboda, s. 110–111.
20 Por. wyr. TSUE z 26.3.2009 r. w sprawie C-326/07 Komisja Europejska v. Włochy, Zb. Orz. 

2009, s. I-2291, pkt 34.
21 Słusznie wskazuje M. Mataczyński, że ustalenia progu kontroli zależy dokonywać dla konkret-

nego podmiotu, bowiem uzależniony jest on wystąpienia konkretnych okoliczności faktycznych tj. roz-
drobnienie akcjonariatu, ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu itp. Jedynie w trzynastej dyrektywie 
dotyczącej przejęć euroustawodawca uzależnia przejęcie kontroli od dokonania wezwania na pozostałe 
akcje. Większość państw określiło ten próg na poziomie 30–33% głosów. Zob. M. Mataczyński, Czy 
swoboda, s. 110. Szerzej na temat kontroli w dalszych podrozdziałach.

22 Por. wyr. TS z 26.3.2009 r. w sprawie C-326/07 Komisja Europejska v. Włochy, Zb. Orz. 2009, 
s. I-2291, pkt 35.

23 M. Mataczyński, Czy swoboda, s. 110; W.G. Ringe, Company Law, s. 382. Natomiast A. Gawry-
siak-Zabłocka wskazuje, że powiązanie zasady swobody przedsiębiorczości i przepływu kapitału wynika 
z faktu, że przy prowadzeniu działalności gospodarczej w innym państwie bardzo często dochodzi do 
przepływu płatności. Zob. A. Gawrysiak-Zabłocka, Swoboda, s. 40.
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praw zastosowanie mogą znaleźć obie swobody. Tym samym granica pomiędzy 
stosowaniem  swobody  przedsiębiorczości  i  swobody  przepływu  kapitału  jest 
„płynna”. W konsekwencji będzie powodować, że w zależności od okoliczności 
pierwszeństwo będzie można przyznać jednej z wymienionych swobód. 

Jak wcześniej wskazano wprowadzanie reguł jednolitego rynku musi być re-
alizowane również poprzez harmonizację prawa państw członkowskich w tym 
prawa  spółek24.  Wprowadzane  rozwiązania  prawne  mają  zapewnić  podmio-
tom  prowadzącym  działalność  na  wspólnym  rynku  korzystanie  z  podstawo-
wych  swobód  traktatowych  w  szczególności  swobody  przepływu  kapitału  czy 
swobody  przedsiębiorczości25.  Likwidacja  barier  utrudniających  korzystanie 
z  traktatowych swobód zwiększa możliwość korzystania z wolności gospodar-
czej26. Dlatego też, prawodawstwo unijne powinno dążyć do: umożliwienia in-
westorom bezpośredniego dostępu do rynków wszystkich krajów UE; ułatwie-
nia w nawiązaniu transgranicznych stosunków handlowych; podejmowania bez 
przeszkód  transgranicznych  inwestycji  w  spółki27.  Proces  harmonizacji  pra-
wa spółek może przyczyniać się do poprawy warunków funkcjonowania pod-
miotów  na  wspólnym  rynku,  a  jednocześnie  wymuszać  na  państwach  człon-
kowskich przyjmowanie nowoczesnych rozwiązań prawnych28. Wprowadzanie 
wspólnych rozwiązań prawnych w zakresie prawa spółek ma zapobiegać ponie-
kąd konkurencji pomiędzy różnymi systemami prawnymi29. Zbliżenie rozwią-

24 Zbliżanie prawa spółek państw członkowskich następuje przede wszystkim w sferze prawa 
materialnego. Aktywność ustawodawcza w tym obszarze, a także działalność orzecznicza TS sprzyja 
tworzeniu wspólnej przestrzeni gospodarczej UE. Zob. A. Opalski, Europejskie prawo, s. 33–35; M. Biał-
kowski, Trendy reformatorskie, s. 15. Można oczywiście zastanawiać się czy zbyt daleko posunięta 
harmonizacja systemów prawnych nie odnosi odmiennego niż zakładany skutek i czy nie powinno 
się pozostawić państwom członkowskim możliwości konkurowania wprowadzonymi rozwiązaniami 
prawnymi. Wydaje się, że to dość ciekawe podejście może być rozważane w sferze uelastyczniania 
dopuszczalnych do wprowadzenia rozwiązań prawnych w ramach prawa wtórnego UE. 

25 M. Szydło, Konkurencja, s. 43 i n. Autor ten postrzega legislację unijną dotyczącą spółek jako 
instrument integracji wspólnego rynku, pozwalające na likwidowanie przeszkód w realizacji trak-
tatowych swobód. Zob. też J. Napierała, Źródła europejskiego prawa spółek, w: S. Włodyka (red.), 
Prawo, s. 1008 i n. W odniesieniu do swobody przedsiębiorczości zob. szerzej monografie: M. Szydło, 
Krajowe prawo spółek; E. Skibińska, Swoboda; J. Napierała, Źródła europejskiego prawa spółek, 
w: S. Sołtysiński (red.), System, s. 53–88. Warto zauważyć, że na prawo handlowe największy wpływ 
mają właśnie swoboda przedsiębiorczości i przepływu kapitału. Zob. W.G. Ringe, Company Law, s. 378.

26 Por. też K.J. Hopt, Company Law, s. 52 i n.; Ch.W.A. Timmermans, Company Law, s. 6; A. Opalski, 
Europejskie prawo, s. 34.

27 Por. A. Opalski, Europejskie prawo, s. 34.
28 Por. A. Opalski, Kierunki ewolucji, s. 13; A. Opalski, Europejskie prawo, s. 53.
29 Choć w literaturze prezentowane są poglądy wskazujące na to, że konkurencja ta jest pożytecznym 

elementem rozwoju prawa spółek. Szerzej zob. A. Opalski, Kierunki ewolucji, s. 13 i n. Nie można 
odmówić pewnej racji poglądom o konieczności konkurencji pomiędzy systemami prawnymi państw 
członkowskich. Jednak, konkurencja ta powinna, jak się wydaje, polegać na możliwości wprowadzenia 
dodatkowych rozwiązań poza te, które uznawane są poprzez przepisy unijne za minimalny standard.
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zań prawnych pozwala także inwestorom na przewidzenie zakresu przysługują-
cych im minimalnych uprawnień w spółkach30. To stwierdzenie jest prawdziwe 
przynajmniej w tym zakresie, w którym harmonizacja jest realizowana poprzez 
rozporządzenia lub dyrektywy31. W pozostałych obszarach państwa członkow-
skie, w dalszym ciągu, mogą posiadać zróżnicowane rozwiązania prawne32. 

Podstawowymi przepisami TFUE dla prawa spółek są art. 49 i 54 (odnoszą-
ce  się do  swobody przeniesienia zakładu głównego do  innego państwa człon-
kowskiego bądź na utworzenie dodatkowego centrum działalności) oraz art. 63. 
Ten ostatni przepis odnosi się do opisanej wcześniej swobody przepływu kapi-
tałów, zakazując wszelkich ograniczeń przepływu kapitału pomiędzy Państwami 
Członkowskimi,  ale  także  pomiędzy  Państwami  Członkowskimi,  a  innymi 
państwami.  Swoboda  przepływu  kapitału  obejmuje  płatności  i  transgraniczne 
transfery pieniędzy, inne transakcje umożliwiające transfer własności aktywów 
i zobowiązań (takie  jak  inwestycje w nieruchomości,  inwestycje bezpośrednie, 
czynności odnoszące się do papierów wartościowych i innych instrumentów bę-
dących przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, kredyty i pożyczki), systemy 
płatnicze. Zasada swobodnego przepływu kapitału odnosi się również do inwe-
stycji bezpośrednich, w tym do zakładania przedsiębiorstw. Orzecznictwo TSUE 
stosuje  niezwykle  szeroką  koncepcję  środków  ograniczających  przepływ  kapi-
tału,  wskazując  jako  przykład  wszelkie  przepisy  prawa  wewnętrznego  państw 
członkowskich,  które  zniechęcają  inwestorów  z  innych  państw  członkowskich 
do dokonywania  inwestycji. Za środki ograniczające przepływ kapitału uznaje 
się też np. krajowy zakaz ustanowienia hipoteki w walucie obcej, dyskrymina-
cyjne ograniczenia w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, czy środki podjęte 

30 Zob. też T. Drygała, Ewolucja, s. 19; J. Napierała, Dyrektywa, s. 87. Zarówno polscy jak i euro-
pejscy autorzy wskazują, że harmonizacja może przyczynić się do stworzenia wspólnych standardów 
funkcjonowania spółek w państwach członkowskich. Por. A. Opalski, Europejskie prawo, s. 57; L. En-
riques, Company Law.

31 A. Opalski, Europejskie prawo, s. 55–56. Warto zaznaczyć, że art. 288 TFUE uprawnia instytucje 
Unii Europejskiej do przyjmowania zaleceń i opinii, przy czym nie mają one mocy wiążącej. Brak 
mocy wiążącej zaleceń i opinii nie oznacza, że nie mają one jakiegokolwiek wpływu na interpretację 
przepisów. W myśl orz. ETS z 13.12.1989 r. w sprawie 322/88 Salvatore Grimaldi v. Fonds des maladies 
professionnelles, Zb. Orz. 1989, s. I-04407, sądy krajowe i państwa członkowskie powinny brać pod 
uwagę zalecenia i opinie podczas interpretacji przepisów unijnych.

32 Zastosowanie dyrektywy jako środka harmonizacji pozwala na uwzględnienie różnorodność 
systemów prawnych przy zachowaniu celu transpozycji przepisów dyrektywy. Niestety, wielokrotnie 
okazuje się, że treść przepisów dyrektywy określa jej cel w taki sposób, że rola państw członkowskich 
może ograniczyć się do przetłumaczenia treści przepisów dyrektywy do ustawy ją implementującej. 
Por. A. Zawidzka-Łojek, Prawo pochodne, s. 37 i n. Choć, i w tych przypadkach pojawia się problem 
konieczności badania sposobu tłumaczenia przepisów na język państwa członkowskiego. Zdarza się, 
że dla odcyfrowania właściwej treści normy unijnej konieczne jest porównanie znaczenia zwrotów 
użytych we wszystkich językach państw członkowskich.
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przez Państwo Członkowskie w celu zniechęcenia jego obywateli do zaciągania 
pożyczek w innym Państwie Członkowskim.

Zbliżanie  prawa  spółek  w  poszczególnych  państwach  członkowskich  na-
stępuje  przede  wszystkim  poprzez  dyrektywy  uchwalane  na  podstawie  de-
legacji zawartej w art. 50 ust. 2  lit. g TFUE. Przepis  ten upoważnia Parlament 
Europejski,  Radę  i  KE  do  koordynowania  zabezpieczeń  wymaganych  od  spó-
łek w rozumieniu art. 54 akapit 2 TFUE w celu zapewnienia ochrony interesów 
wspólników spółek i osób trzecich. Dyrektywa jest jednym z elementów procesu 
stanowienia prawa33. Po jej wydaniu państwa członkowskie mają obowiązek wy-
dania  stosownych przepisów prawa krajowego34. Dyrektywa wydana na mocy 
art. 288 akapit 3 TFUE wiąże państwo członkowskie w odniesieniu do celu, któ-
ry ma być osiągnięty35. Wybór formy oraz środków osiągnięcia rezultatu wyzna-
czonego przez dyrektywę należy do państwa członkowskiego36. Jednak z uwagi 
na fakt, że dyrektywy wiążą wyłącznie co do rezultatu, istotnym zagadnieniem 
okazuje się wykładnia przepisów prawa krajowego w duchu „dyrektyw”, a także 
kwestia dopuszczalności ich bezpośredniego stosowania. Jeżeli bowiem państwo 
członkowskie nie dokona transpozycji przepisów dyrektywy w terminie w niej 
wskazanym37, to o ile postanowienia dyrektywy spełniają przesłanki bezpośred-

33 Dyrektywa jest określana jako pośredni, dwufazowy, czy dwustopniowy instrument stanowienia 
prawa unijnego. Szerzej zob. A. Bartosiewicz, Efektywność, s. 112.

34 Proces wprowadzenia rozwiązań przewidziany dyrektywami określa się mianem implementacji. 
Pojęcie to nie posiada legalnej definicji, co powoduje, że nie jest on jednolicie ujmowany. Szerzej zob. 
M. Szwarc, Implementacja, s. 5 i n.; C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, s. 1215–1217; A. Wróbel 
(red.), Wprowadzenie, s. 109 i n.; B. Kurcz, Dyrektywy, s. 44 i n.; K. Kubuj, Implementacja, s. 22 i n.; 
A. Trubalski, Wybrane aspekty, s. 173–197.

35 W literaturze w różny sposób postrzegany cel harmonizacji prawa spółek jako przesłanka 
wydania dyrektywy. Jednym ze wskazywanych celów jest stworzenie warunków dla funkcjonowania 
wspólnego rynku. Nie można też zapominać o wskazanym w treści art. 50 ust. 2 lit. g TFUE celu jakim 
jest stworzenie gwarancji dla ochrony wspólników, jak i osób trzecich. Te właśnie interesy są uwzględ-
niane w dyrektywach europejskiego prawa spółek. Szerzej zob. J. Napierała, Źródła europejskiego 
prawa spółek, w: S. Sołtysiński (red.), System, s. 92–94 wraz ze wskazaną tam literaturą.

36 „Swoboda” co do sposobu transpozycji celu dyrektywy przez państwo członkowskie jest po-
zorna, bowiem z orzecznictwa wynika szereg ograniczeń co do stopnia tej samodzielności. Szerzej 
zob. S. Prechal, Directives; R. Schütze, European Constitutional.

37 Dość istotne dane dotyczące postępowań związanych z brakiem implementacji dyrektyw przez 
Państwa Członkowskie zawierają coroczne sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa UE. 
Zgodne z tymi danymi, co roku istnieje dość duża liczba państw, które opóźniają się w implementacji 
dyrektyw. Pokazuje to, że bezpośrednia skuteczność postanowień dyrektywy jest ważnym zagadnie-
niem, zwłaszcza w sytuacji gdy wprowadzane rozwiązania mają kształtować uprawnienia obywateli 
państw członkowskich w relacjach wertykalnych. Zob. Sprawozdanie Komisji. 29. Sprawozdanie 
roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.), Bruksela, 30.11.2012 r. COM(2012) 714 final, 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f9bd0e9-5508-4005-9d0f-1a5896630f8c.0016.03/
DOC_1&format=PDF; a także Sprawozdanie Komisji. 30. Sprawozdanie roczne z kontroli stoso-
wania prawa UE (za 2012 r.) COM(213) 726, http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/
annual_report_30/com_2013_726_pl.pdf.
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niego stosowania (są precyzyjne, jasne, bezwarunkowe, kompletne) to mogą być 
skuteczne w relacji wertykalnej – pomiędzy władzą publiczną a osobą fizyczną 
lub prawną38. W zakresie prawa spółek wydano do tej pory kilka rozporządzeń 
i kilkanaście dyrektyw mających na celu zbliżenie systemów prawnych państw 
członkowskich39. To właśnie ten ostatni akt prawa wtórnego stanowi podstawo-
wy instrument integracji prawa spółek. Wśród tych aktów znajduje się dyrekty-
wa 2007/36/WE będąca przedmiotem częściowych analiz w dalszych  rozdzia-
łach. 

§ 2. Wykładnia polskich przepisów prawa w świetle 
dyrektyw unijnych

Analizując  polskie  rozwiązania  prawne  stanowiące  implementacje  dyrek-
tyw  unijnych  nie  można  pominąć  ważnego  zagadnienia  jakim  jest  wykładnia 
prawa  w  kontekście  przepisów  prawa  wtórnego40.  Takiego  postępowania  wy-
maga proces harmonizacji prawa państw członkowskich, który wymuszana na 
nich  adaptacje  nowych  i  modyfikacje  funkcjonujących  rozwiązań  prawnych. 
Harmonizacja prawa nie polega wyłącznie na transpozycji treści przepisów dy-
rektywy41.  Implementacja  rozwiązań  unijnych  powinna  realizował  zakładany 
przez dyrektywę cel,  jednak nie zawsze udaje się go zrealizować poprzez  treść 
przepisów krajowych. Zdarza się, że z uwagi na swoją niejednoznaczności prze-
pisy krajowe wymagają właściwej  interpretacji przy  ich stosowaniu przez sądy 
i organy do tego powołane, z uwzględnieniem celu wprowadzonych przepisów 
dyrektywy.  Przy  tego  rodzaju  działań  należy  brać  pod  uwagę  zarówno  normy 

38 Szerzej zob. I. Hykawy, Dyrektywa, s. 3 i n.; C. Mik, Metodologia, s. 21–51; M. Szpunar, Bez-
pośredni skutek, s. 56–69; M. Mataczyński, Obowiązek implementacji, s. 354; J. Napierała, Źródła 
europejskiego prawa spółek, w: S. Sołtysiński (red.), System, s. 94–95. Warto też wskazać, że w zasadzie 
przyjmuje się również, że dyrektywa może wywołać bezpośredni skutek horyzontalny tj. pomiędzy 
osobami fizycznymi lub spółkami. Zob. M. Szpunar, Bezpośredni skutek, s. 56 i n. Przy czym, jest to 
skutek pośredni wynikający z nakazu interpretowania przepisów krajowych z uwzględnieniem zamie-
rzonego rezultatu, który ustawodawca miał obowiązek osiągnąć dokonując transpozycji przepisów 
dyrektywy. Zob. J. Napierała, Źródła europejskiego prawa spółek, w: S. Sołtysiński (red.), System, s. 95. 
Zob. też A. Zawidzka, Prawo, s. 147 i n.

39 Szerzej na temat harmonizacji prawa spółek zob. A. Opalski, Europejskie prawo, s. 40 i n. Autor 
ten wskazuje, że dyrektywy wymuszając obowiązek wprowadzenia podobnych rozwiązań w państwach 
członkowskich wyrównują poziom rozwoju nowoczesnego prawa spółek. Tamże, s. 54. Szerzej zob. 
J. Napierała, Źródła europejskiego prawa spółek, w: S. Sołtysiński (red.), System, s. 49 i n. oraz s. 1008 
i n.; D. Colgan, Tringular Situations, s. 546 i n.; K. Lackhoff, H. Nyssens, Direct Effect, s. 401 i n.

40 Zob. A. Zawidzka, Prawo, s. 158.
41 W zakresie celów harmonizacji europejskiego prawa spółek zob. szerzej A. Opalski, Europejskie 

prawo, s. 47 i n.
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prawa europejskiego bezpośrednio skuteczne, ale także te, którym takiej cechy 
nie można przypisać (np. zalecenia  i opinie)42. Taki sposób wykładni pozwala 
na zapewnienie zwiększonej efektywności prawa unijnego w przepisach krajo-
wych43. 

Warto wskazać,  że  sama  implementacja obejmuje wszelkie działania zwią-
zane z zapewnieniem warunków dla efektywnego  funkcjonowania  implemen-
towanych  norm44.  W  takiej  sytuacji  nie  ma  znaczenia  czy  normy  unijne  są 
bezpośrednio  skuteczne  czy  też  wymagają  implementacji  do  ustawodawstwa 
krajowego45.  Podstawy  takich  działań  sądów  i  organów  należy  poszukiwać 
w art. 4 ust. 3 akapit 2 TUE46. Zgodnie z nim państwa członkowskie zobowią-
zane są do podjęcia wszelkich właściwych środków w celu wykonania zobowią-
zań  wynikających  z  traktatów.  Prounijna  wykładnia  ma  na  celu  zapewnienie 
efektywności  i  skuteczności  prawa  unijnego  w  państwach  członkowskich.  Jest 
to szczególnie istotne w odniesieniu do dyrektyw, które, co do zasady, dla swo-
jej skuteczności wymagają  implementacji do krajowego porządku prawnego47. 
Ich transpozycja następuje poprzez uchwalenie odpowiedniego aktu normatyw-
nego. W doktrynie wskazuje się, że prounijna wykładnia  jest korelatem braku 
bezpośredniego obowiązywania postanowień dyrektyw w relacjach horyzontal-
nych, między podmiotami prywatnymi48. Tym samym dopiero wykładnia prze-
pisów krajowych przy uwzględnieniu treści i celów dyrektyw pozwala na reali-
zację ich pośredniego skutku (ang. indirect effect), który polega na zapewnieniu 
efektywności prawa unijnego w tych stosunkach (horyzontalnych)49. Wykładnia 
prounijna powinna następować zgodnie z zasadą „as far as possible”50.

42 W zakresie pierwszeństwa prawa unijnego zob. też S. Biernat, Zasada pierwszeństwa, s. 47–61.
43 A. Trubalski, Wybrane aspekty, s. 182.
44 C. Mik, Europejski prawo wspólnotowe, s. 652.
45 Odnośnie prounijnej wykładni prawa krajowego zob. S. Biernat, Wykładnia prawa, s. 123; 

C. Mik, Wykładnia, s. 125; K. Kowalik-Bańczyk, Prowspólnotowa wykładnia, s. 16. W odniesieniu do 
prounijnej wykładnia przepisów prawa spółek zob. A. Gawrysiak-Zabłocka, Granice prowspólnotowej 
wykładni, s. 103; J. Napierała, Uwagi na temat wykładni, s. 347; A. Opalski, Europejskie prawo, s. 73–77; 
K. Oplustil, O potrzebie, s. 4. Zob. też S. Prechal, Directives, s. 181 i n.

46 Przepis ten zastąpił art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zob. J. Napierała, 
Źródła europejskiego prawa spółek, w: S. Sołtysiński (red.), System, s. 91; tenże, Uwagi na temat wy-
kładni, s. 350; B. Heiderhoff, Gemeinschaftsprivatrecht, s. 53.

47 Co do możliwości bezpośredniego obowiązywania dyrektyw zob. M. Szpunar, Bezpośredni 
skutek, s. 56 i n.; M. Mataczyński, Obowiązek implementacji, s. 358 i n. 

48 K. Oplustil, O potrzebie, s. 5.
49 Tamże.
50 Por. wyr. TS z 13.3.1990 r. w sprawie C-106/89, Marleasing SA v. La Comercial Internacional 

de Alimentacion SA, ECR 1990, s. I-4135. Zob. J. Napierała, Źródła europejskiego prawa spółek, 
w: S. Sołtysiński (red.), System, s. 96–98.

§ 2. Wykładnia polskich przepisów prawa w świetle dyrektyw unijnych
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Sposób  wykładni  przepisów  krajowych  był  przedmiotem  orzeczeń  Trybu- 
nału Sprawiedliwości. Trybunał wielokrotnie potwierdzał, że sąd krajowy stosu-
jąc przepisy państwa członkowskiego, w szczególności, jeżeli zostały one przyję-
te w celu implementacji dyrektyw, jest zobowiązany interpretować je w sposób 
jak najszerszy w świetle brzmienia i celu danej dyrektywy, aby osiągnąć rezultat 
przez nią przewidywany51. Sądy krajowe powinny, korzystając z przyznanych im 
kompetencji krajowych, podejmować działania, aby uwzględniając przepisy kra-
jowe przy zastosowaniu metod wykładni obowiązujących w państwie członkow-
skim, zapewnić pełną skuteczność implementowanej dyrektywy i rozstrzygnąć 
sprawę zgodnie z celem wprowadzenia dyrektywy52. W orzecznictwie przyjmu-
je  się,  że wykładnia prounijna nie może być wykładnią contra legem. Tym sa-
mym wynikiem jej stosowania nie jest dopuszczalne ustalenie treści normy wy-
nikającej z przepisów krajowych, która byłaby niezgodna z wykładnią językową 
tych przepisów53. Obowiązkiem każdego sądu krajowego w przypadku stwier-
dzenia  sprzeczności  między  przepisem  prawa  krajowego  a  postanowieniami 
dyrektywy – jest obowiązek podjęcia próby prounijnej jego wykładni. Zgodnie 
z orzecznictwem TSUE oraz SN, sąd krajowy może nie zastosować przepisu pra-

51 Por. wyr. ETS z 10.4.1984 r. w sprawie 14/83 von Colson i Kamann v. Nadrenia Północna-West-
falia, Zb. Orz. 1984, s. I-01891; wyr. ETS z 8.11.1987 r. w sprawie 80/86 Kolpinghuis Nijmegen BV, 
ECR 1987, s. 3969, pkt 12; wyr. ETS z 13.3.1990 r. w sprawie C-106/89, Marleasing SA v. La Comercial 
Internacional de Alimentacion SA, ECR 1990, s. I-4135; wyr. ETS z 5.10.2004 r. w sprawach połączonych 
sprawach od C-397/01 do C-403/01, Bernhard Pfeiffer, Wilhelm Roith, Albert Süß, Michael Winter, 
Klaus Nestvogel, Roswitha Zeller i Matthias Döbele v. Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, 
Zb. Orz. 2004, s. I-8835; wyr. ETS z 13.7.2000 r. w sprawie C-456/98, Centrostell Srl v. Adipol GmbH, 
ECR 2000, s. I-6007; wyr. ETS z 4.7.2006 r. w sprawie C-212/04, Adeneler i in. v. Ellinikos Organismos 
Galaktos (ELOG), Zb. Orz. 2006, s. I-6057. Zob. też omówienie orzecznictwa poczynione przez K. Ko-
walik-Bończyk, Prowspólnotowa wykładnia, s. 11 i n. 

52 Por. wyr. TSUE w sprawach: Pfeiffer, pkt 118; Adeneler i in., pkt 111. Sądy krajowe powinny 
w drodze wykładni usuwać wątpliwości co do brzmienia przepisów krajowych związane z implemen-
tacją dyrektyw. W tym kontekście ustalają one właściwe brzmienia normy prawnej na podstawie prze-
pisów krajowych i unijnych co jest zgodne z postulatem prounijnej wykładni prawa. Zob. Ł. Gasiński, 
Europeizacja, s. 31. Zob. też B. Kurcz, Dyrektywy, s. 97. K. Oplustil wskazuje wprost, że prounijna 
wykładnia może być sposobem na skorygowanie błędów implementacyjnych polskiego ustawodawcy. 
K. Oplustil, O potrzebie, s. 7; S. Biernat, Wykładnia prawa, s. 123 i n.; M. Lutter, Die Auslegung, s. 594 
i n. Obowiązek takiej wykładni wynika z TUE, który zgodnie z art. 4 ust. 3 zd. 2 nakazuje podejmować 
państwom członkowskim wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania 
zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji UE. Nakaz powyższej interpretacji znaj-
duje oparcie w art. 91 ust. 1 Konstytucji RP. W wyr. z 28.1.2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, Nr 1, poz. 4, 
s. 59 i 68 TK uznał, że interpretacja sprzeczna z zasadami prawa europejskiego jest sprzeczna z art. 2 
Konstytucji RP (klauzula państwa prawa). Por. J. Napierała, Źródła europejskiego, s. 95; S. Prechal, 
Directives in EC Law, s. 181 i n.

53 Takie stanowisko zaprezentował TSUE w wyr. z 24.1.2012 r. w sprawie C-282/10 Maribel Do-
minguez v. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique i Préfet de la région Centre, www.curia.eu, 
pkt 25 i powołane tam orzecznictwo.
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wa krajowego zastępując go w toku oceny prawnej innym przepisem prawa kra-
jowego, który będzie zgodny z dyrektywą  lub którego wykładnia zapewni  taki 
skutek54. Podobne stanowisko, co do granic wykładni przepisów prawa krajo-
wego wyraził NSA wskazując, że: „Aby dokonać pełnej oceny zgodności prawa 
krajowego z prawem unijnym, należy oczywiście odwołać się nie tylko do litery 
przepisu, ale również poznać jego kontekst, miejsce w systemie, funkcje i cele, 
którym służy. Przy czym sędzia krajowy nie może zapominać, że interpretacja 
danego przepisu krajowego powinna być dokonywana z punktu widzenia jego 
celu i ogólnego systemu regulacji, którego jest częścią”55.

Prounijna  wykładnia  dotyczy  zarówno  przepisów  wprowadzonych  przed 
akcesją Polski do UE, jak i po tej dacie, a także przepisów wydawanych przed, 
jak i po wejściu w życie dyrektywy56. Ta ostatnia kwestia była także przedmio-
tem rozważań TSUE. Co do zasady, obowiązek prounijnej wykładni przepisów 
powstaje  po  upływie  terminu  przewidzianego  na  implementację  danej  dyrek-
tywy. Jeżeli właściwe przepisy prawa krajowego dokonujące transpozycji prze-
pisów dyrektywy będą wprowadzone przed upływem terminu przewidzianego 
na wprowadzenie nowych rozwiązań, to oczywiste wydaje się, że również w tym 
zakresie powinny one podlegać prounijnej wykładni. Trybunał Sprawiedliwości 
UE wskazał także, że nawet w sytuacji, gdy nie dokonano transpozycji przepi-
sów dyrektywy do prawa krajowego, to i tak sądy krajowe powinny od dnia wej-
ścia  jej  w  życie  powstrzymać  się  od  dokonywania  wykładni  prawa  krajowego 
w sposób, który poważnie zagrażałby – po upływie terminu na wprowadzenie 
nowych rozwiązań do prawa krajowego – osiągnięciu celu wynikającego z danej 
dyrektywy57.

Niestety prounijna wykładnia przepisów prawa krajowego nie stanowi jesz-
cze podstawowej zasady prawa. Nie zawsze da się pogodzić cel dyrektywy z li-

54 Tak SN w wyr. z 19.10.2012 r., III SK 3/12, Legalis oraz z 13.12.2012 r., III SK 23/12, Legalis. 
Analogicznie TSUE w sprawie Dominguez, pkt 26–32.

55 Prounijna wykładnia nie może oznaczać wyłącznie mechanicznego porównania przepisów 
prawa krajowego z normami prawa unijnego tworzonymi przez dyrektywy. Konieczne, bowiem 
może okazać się dokonanie wykładni celowościowej czy systemowej norm dyrektywy. Tak wyr. NSA 
z 12.9.2012 r., I FSK 1781/2011, Legalis.

56 Por. sprawa Marleasing, pkt 8. Zgodnie z tym orzeczeniem niezależnie od tego czy prawo 
krajowe zostało wprowadzone przed wejściem w życie dyrektywy czy po sąd krajowy dokonując 
ich interpretacji powinien stosować przepisy krajowe w najszerszym możliwym zakresie, tak aby 
osiągnąć rezultaty przewidziane przez dyrektywę. Zastosowanie przez ETS wykładni w te konkretnej 
prawie powodowało niezastosowanie przepisu krajowego dotyczącego nieważności umowy spółki, 
bowiem takiej sankcji nie przewidywała dyrektywa, której cel i przepisy były przedmiotem oceny. 
Por. Ł. Gasiński, Europeizacja, s. 31.

57 Por. sprawa Adeneler i in., pkt 123. Zob. też uwagi dotyczące momentu powstania obowiązku 
pro unijnej wykładni przepisów prawa krajowego: K. Kowalik-Bończyk, Moment, s. 38; A. Gawrysiak-
-Zawłocka, Granice prowspólnotowej wykładni, s. 107.

§ 2. Wykładnia polskich przepisów prawa w świetle dyrektyw unijnych
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teralnym brzmieniem przepisu krajowego, może z wyjątkiem sytuacji, gdy sądy 
będą pomijać przepis krajowy na rzecz bezpośredniego stosowania dyrektywy, 
co jednak powinno być stosowane w wyjątkowych okolicznościach. Wydaje się, 
że z takiego też założenia wyszedł TSUE w orzeczeniu w sprawie Pfeiffer wska-
zując, że osiągnięcie celu wytyczonego przez dyrektywę powinno nastąpić w re-
zultacie zastosowania metod wykładni uznanych na tle danego prawa krajowe-
go58. Tym samym, jeżeli prounijna wykładnia prawa krajowego stanowi jedynie 
dodatkowy element brany pod uwagę przy tradycyjnych w Polsce metodach wy-
kładni przepisów, to reguła ta wzmacnia i uzupełnia ich rezultaty poprzez do-
datkowe odniesienie do celów dyrektywy, którą dane przepisy implementują59. 
Słusznie, zatem wskazuje J. Napierała, że już na etapie wykładni językowej prze-
pisu krajowego przy ustalaniu jego sensu i normatywnego znaczenia występu-
jących w jego treści zwrotów, należy odwoływać się do regulacji unijnej, sięga-
jąc także do innych wersji językowych niż polska60. To ostatnie zastrzeżenie jest 
o tyle istotne, że tłumaczenia dyrektyw na języki narodowe państw członkow-
skich nie zawsze oddają  jednobrzmiąco zamierzenia ustawodawcy, co czasami 
może wynikać z różnic pomiędzy systemami prawnymi państw członkowskich. 
Słusznie też wskazuje K. Oplustil, że badając ratio legis przepisu krajowego nie 
można uniknąć odwołania się do celu dyrektywy, wyrażonego z reguły w jej pre-
ambule. Cele  te powinny mieć nadrzędne znaczenie w zakresie wykładni pra-
wa krajowego61. Zakładać, bowiem powinno się, że zamierzeniem ustawodawcy 
krajowego  jest najlepsza  implementacja przepisów unijnych. Można,  zatem za 
J. Napierałą przyjąć, że wykładnia dokonywana zgodnie z regułą „as far as po-
ssibile” uprawnia do zastosowania w większym zakresie wykładni funkcjonalnej 
prawa krajowego z uwzględnieniem celu dyrektywy i dokonywana jest poprzez:
1)  preferowanie celu dyrektywy przy wyborze reguły wykładni,  jeżeli zasto-

sowanie reguł językowych, systemowych czy funkcjonalnych prowadzi do 
rozbieżnych wyników;

2)  uwzględnieniu celu wykładni funkcjonalnej, w tym przypadku to cel dyrektywy 
będzie przesądzał o hierarchii wartości przypisywanych krajowemu ustawo-
dawcy;

3)  korzystanie z dyrektywy jako podstawy aksjologicznego uzasadnienia wykładni 
rozszerzającej62. 
Jeżeli przyjmiemy, że prounijna wykładnia nie stanowi metanormy ani za-

sady,  a  jedynie  dyrektywę  wykładni  modyfikującą  (wspierającą)  każdą  z  me-

58 Por. sprawa Pfeiffer, pkt 116. 
59 Por. J. Napierała, Uwagi na temat wykładni, s. 361–362.
60 Tamże.
61 K. Oplustil, O potrzebie, s. 5.
62 Zob. też M. Koszowski, Dwa modele, s. 93–110.
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tod wykładni prawa przyjętych w danym państwie członkowskim, to możemy 
uznać, że obowiązują granice prounijnej wykładni. Już TSUE w sprawie Pfeiffer 
wskazał, że wykładnia prounijna dokonywana przez sądy musi być dokonywana 
w oparciu o metody wykładni krajowej. Jeżeli zastosowanie dyrektywy interpre-
tacyjnej nie może dać  rezultatów zgodnych z  celem wprowadzenia dyrektywy 
unijnej to sąd nie może pomijać treści tego przepisu. Jak się wydaje wyjątkiem 
w takim przypadku może być uznanie, że postanowienia dyrektywy dają moż-
liwość bezpośredniego jej zastosowania63. Jednak nawet w sytuacji, gdy możli-
we jest sformułowanie określonych praw w oparciu o przepisy dyrektywy nada-
jącej się do bezpośredniego stosowania to dopuszczalność prounijnej wykładni 
przepisów  prawa  krajowego  może  być  uzależniona  od  tego  kto  uzyskuje  „ko-
rzyści”.  Takie  stanowisko  jest  szczególnie  widoczne  w  orzecznictwie  europej-
skim dotyczącym kwestii podatkowych.  Jako przykład zastosowanie  tej meto-
dy wyznaczania granic prounijnej wykładni przepisów można przywołać wyr. 
NSA z 17.4.2010 r.64 Zgodnie z sentencją tego wyroku „Sąd krajowy jest zobo-
wiązany dokonywać wykładni prawa wspólnotowego tak dalece, jak to możliwe 
w świetle brzmienia i celu dyrektywy, aby osiągnąć cel dyrektywy”. Jednak cie-
kawsze  spostrzeżenia  sąd poczynił w uzasadnieniu. Skład orzekający uznał,  iż 
prowspólnotowa wykładnia prawa powinna być dokonywana wyłącznie wów-
czas, gdy wykładnia językowa nie prowadzi do odpowiedzi w przedmiocie treści 
przepisów prawa krajowego, a jednocześnie nie prowadzi do rezultatów sprzecz-
nych z efektami wykładni językowej (co może skutkować wykładnią contra le-
gem). Sąd przywołuje w swoich rozważaniach wyr. ETS z 14.7.1994 r. w spra-
wie C-91/92 Paola Faccini Dori v. Recreb Srl65, zgodnie z którym sąd krajowy, 
wykonując  obowiązek  dokonywania  wykładni  prawa  wewnętrznego  w  świe-
tle  brzmienia  i  celu  dyrektywy,  nie  może  wykraczać  poza  wyraźne  brzmienie 
przepisu  prawa  wewnętrznego.  Tym  samym  dochodzi  sąd  do  wniosku,  że  or-
gany państwa członkowskiego w żadnym wypadku nie mogą powoływać się na 
bezpośrednią  skuteczność  dyrektywy  wobec  osób  fizycznych  i  prawnych  oraz 
nakładać na nie – poprzez stosowanie wykładni zgodnej z celami dyrektywy – 
obowiązków z niej wynikających, które  jednak nie zostały  lub zostały niewła-
ściwie określone w przepisach krajowych66. Tym samym organy państwowe nie 

63 W takim kierunku TSUE orzekł w sprawie Marleasing, gdzie wskazał, że sąd jest zobowiązany 
do prowspólnotowej wykładni prawa krajowego w taki sposób, aby wykluczyć orzeczenie nieważności 
spółki kapitałowej na podstawie przesłanki, która nie występuje w dyrektywie. Zalecenie pominięcia 
przepisu prawa krajowego został również sformułowany w sprawie Centrostell. Porównaj też: K. Oplu-
stil, O potrzebie, s. 6–7.

64 Wyr. NSA z 17.4.2010 r., I FSK 237/10, Legalis.
65 Zb. Orz. 1994, s. I-03325.
66 Zob. wyr. ETS z 19.1.1982 r. w sprawie 8/81 Ursula Becker v. Finanzamt Munster-Innenstadt, 

Zb. Orz. 1982, s. I-00053 i w sprawie 80/86 Kolpinguis Nijmegen.

§ 2. Wykładnia polskich przepisów prawa w świetle dyrektyw unijnych
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mogą odwoływać się do bezpośredniego stosowania dyrektywy z pominięciem 
przepisów  krajowych,  jeżeli  jest  to  korzystniejsze  z  punktu  widzenia  interesu 
publicznego,  a  niekorzystne  dla  podatnika,  który  stosuje  przepisy  niezgodne 
z dyrektywą. Tym samym organy państwowe nie mogą powoływać się na roz-
wiązania dyrektywy, nakładające dodatkowe obowiązki niewyrażone w prawie 
krajowym (które w tej sprawie dotyczyły podatków),  jeżeli państwo nie doko-
nało ich transpozycji do porządku krajowego67. W odmiennej natomiast sytu-
acji, gdy porównanie treści transponowanego przepisu dyrektywy i unormowa-
nia krajowego wskazuje, że nadanie regulacji krajowej znaczenia wynikającego 
z  bezwarunkowej  i  precyzyjnej  normy  unijnej  prowadziłoby  do  sprzeczności 
z brzmieniem gramatycznym przepisu krajowego, sąd – w przypadku, gdy po-
datnik  domaga  się  zastosowania  tej  normy  w  sposób  określony  w  dyrektywie 
– powinien odmówić zastosowania normy prawa krajowego  i umożliwić oby-
watelowi  skorzystanie z unormowania wspólnotowego.  Jeżeli  jednak podatnik 
stosuje się do dyspozycji wadliwie transponowanej normy krajowej, uznając, że 
jest ona dla niego korzystniejsza, brak jest podstaw do dokonywania wykładni 
prowspólnotowej tej normy, prowadzącej do wykładni contra legem i nakładania 
na obywatela obowiązków wynikających tylko z samej dyrektywy68.To stanowi-
sko wydaje się słuszne, mimo że TSUE w niektórych orzeczeniach wskazywał, 
że w sytuacji gdy państwo członkowski nie dokonało transpozycji przepisów dy-
rektywy korzystnych dla strony to przysługuje jej jedynie roszczenie odszkodo-
wawcze69. Z powyższych orzeczeń może wynikać  też następujący wniosek, że: 
w  stosunkach horyzontalnych  stronie, która poniosła  szkodę w wyniku braku 
transpozycji korzystnych dla niej rozwiązań, przysługuje jedynie roszczenie od-
szkodowawcze, natomiast w relacjach wertykalnych (np. Państwo Członkowskie 
– podatnik) możliwość bezpośredniego zastosowania przepisów dyrektyw, jeże-
li są korzystne dla strony lub odmowy ich zastosowania, gdy rozwiązania krajo-
we są dla niej korzystniejsze70. Zastosowanie powyższych reguł można odnaleźć 
również w orzeczeniach TSUE (ETS) dotyczących prawa spółek. Niestety z uwa-

67 Zob. J. Martini, Ł. Karpiesiuk, VAT, s. 26.
68 Por. uzasadnienie wyr. NSA z 17.4.2010 r., I FSK 237/10, Legalis.
69 Por. wyr. ETS z 24.9.1998 r. w sprawie C-111/97, EvoBus Austria GmbH v. Niederösterreichische 

Verkehrsorganisations GmbH (Növog), ECR 1998, s. I-5411. W orzeczeniu tym trybunał odrzucił 
możliwość zastosowania dyrektywy wobec treści przepisów krajowych.

70 Tak też NSA w wyr. z 13.5.2008 r., I FSK 600/07, Legalis. Zgodnie z tym orzeczeniem „Sąd admi-
nistracyjny, jako sąd europejski zobowiązany do dokonywania wykładni prowspólnotowej przepisów 
prawa podatkowego, winien jej dokonywać tak dalece jak to jest możliwe, aby osiągnąć wymagany 
dyrektywą stan rzeczy (prawny, gospodarczy, społeczny), jednak rezultaty tej wykładni – poprzez 
rozszerzenie zakresu obowiązku podatkowego poza granice zakreślone przepisami krajowych ustaw 
podatkowych – nie mogą naruszać zasad wynikających z obowiązującej Konstytucji RP, godząc w prawa 
obywateli (podmiotów) polskich (art. 2 i art. 217 Konstytucji RP)”.
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gi na  to, że  implementowane przepisy dyrektyw dotyczą stosunków pomiędzy 
podmiotami  prawa  prywatnego  (stosunki  horyzontalne),  przykładów  przepi-
sów odnoszących się do harmonizacji prawa spółek będzie niewiele. W sprawie 
Karella  trybunał  dopuścił  możliwość  powołania  się  przez  osoby  fizyczne  wo-
bec państwa na przepisy Drugiej Dyrektywy71. W stosunkach horyzontalnych 
tak jak już wyżej wskazano trybunał odmawiał nieimplementowanym dyrekty-
wom  bezpośredniego  skutku.  Podmiotom,  które  nie  mogły  skorzystać  z  praw 
przyznanych dyrektywą przysługuje roszczenie odszkodowawcze72. Jeżeli przy-
jąć, że możliwe jest pomijanie przepisów krajowych to rację ma E. Łętowska, że 
prounijna wykładnia przepisów prawa zawiera „element prawotwórczy”, pole-
gający na ustalaniu normy znajdującej zastosowanie w danym przypadku, przy 
uwzględnieniu  aksjologii,  celu  i  brzmienia  odpowiedniej  regulacji  europej-
skiej73.

W  polskim  ustawodawstwie  potwierdzenia  obowiązku  prounijnej  wykład-
ni poszukuje się w art. 91 Konstytucji RP74. Artykuł ten określa miejsce umo-
wy  międzynarodowej  w  systemie  źródeł  prawa  obowiązujących  w  Polsce75. 
Ratyfikowana  umowa  międzynarodowa,  jako  powszechnie  obowiązujące  źró-
dło  prawa,  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Ustaw,  stając  się  przez  to  częścią 
krajowego porządku prawnego. Co do zasady więc,  taka umowa powinna być 
bezpośrednio  stosowana.  Od  tej  zasady  mogą  oczywiście  zdarzyć  się  wyjątki. 

71 Wyr. ETS z 30.5.1991 r. w połączonych sprawach C-19/90 i C-20/90 Marina Karella oraz Nicolas 
Karellas v. Minister for Industry, Energy and Technology and Organismos Anasgkrotiseos Epicheiriseon 
AE, Zb. Orz. 1991, s. I-2691. Por. też uwagi I. Hykawy, Dyrektywy, s. 347 i n.; J. Sozański, Czy dyrek-
tywy, s. 92 i n.

72 Por. wyr. ETS z 19.11.1991 r. w połączonych sprawach C-6/90 i C-9/90 Andrea Francovich 
oraz Danila Bonifaci i in. v. Republic Włoskiej, Zb. Orz. 1991, s. I-5357. Jakkolwiek warto wskazać, że 
w doktrynie wskazuje się na specyficzne skutki dla prawa krajowego wyroku w sprawie Marleasing. 
Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał wykładnie przepisów prawa krajowego w taki sposób, aby 
wykluczyć możliwość zastosowania przepisów niezgodnych z dyrektywą (w sprawie odnoszono się 
do art. 11 Pierwszej Dyrektywy obecnie art. 12 dyrektywy 2009/101/WE). W tym zakresie wskazuje 
się, że TSUE przyznał dyrektywom skutek zbliżony do bezpośredniego w relacjach horyzontalnych. 
Zob. S. Prechal, Directives, s. 197 i n.; J. Napierała, Dyrektywa, s. 67 i n.; M. Mataczyński, Obowiązek 
implementacji, s. 362; I. Hykawy, Dyrektywy, s. 342 i n.; A. Opalski, Europejskie prawo, s. 75.

73 E. Łętowska, Dialog, s. 7. Autorka ta wskazuje wprost, że: „Uczynienie sądów krajowych sądami 
europejskimi pierwszej instancji nakłada na nie obwarowane sankcjami obowiązki: stawiania pytań 
prejudycjalnych i wykładni proeuropejskiej. Ta ostatnia ma być przy tym tak dokonywana, aby za-
pewnić osiągnięcie sffet tiule. Oznacza to uczynienie celu interpretacji obligatoryjnym elementem 
Rechtsfindung”.

74 Odnośnie relacji pomiędzy konstytucyjnymi przepisami a traktatami i prawem unijnym zob. 
szerzej: C. Mik, Zasady, s. 12 i n.; M. Safjan, Konstytucja, s. 3–19; K. Pawłowicz, „Organizacja między-
narodowa”, s. 53 i n.; M. Taborowski, Glosa, s. 35; A. Wyrozumska, Glosa, s. 39 i n.

75 Przepis ten staje się podstawą włączenie aktów prawa pochodnego UE do katalogu źródeł prawa 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zob. T. Jaroszyński, Rozporządzenie, s. 234–244.
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Ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umowa międzynarodo-
wa ma pierwszeństwo przed ustawą, w sytuacji gdy ustawy nie da się pogodzić 
z  umową.  W  ten  sposób  jednoznacznie  została  rozstrzygnięta  zasada  pierw-
szeństwa umów międzynarodowych, ratyfikowanych za zgodą parlamentu, wo-
bec ustawy76. Artykuł 91 reguluje też sytuację, która powstaje po ratyfikowaniu 
umowy konstytuującej organizację międzynarodową. Prawo stanowione przez 
tę organizację znajdzie bezpośrednie stosowanie, a  także przysługiwać mu bę-
dzie pierwszeństwo w razie kolizji z polskimi przepisami77.

Kwestia stosowania przepisów unijnych była wielokrotnie przedmiotem roz-
strzygnięć sądowych oraz orzeczeń TK, co wiązało się w większości przypadków 
m.in.  z  niedoskonałościami  implementacji  dyrektyw78.  Polskie  sądy  rozstrzy-
gając  spory,  z  reguły  dotyczące  kwestii  podatkowych,  coraz  częściej  analizują 
przepisy prawa krajowego odwołując się do treści dyrektyw unijnych. Skutkiem 
stosowania  prounijnej  wykładni  prawa  jest  nie  tylko  odczytywanie  przepisów 
zgodne z celem dyrektywy, ale także pomijanie tych rozwiązań, które są sprzecz-
ne z przepisami dyrektyw. Orzecznictwo unijne oraz wypracowane w nim re-
guły znajdują coraz częściej odzwierciedlenie w polskiej judykaturze zwłaszcza 
tej dotyczącej postępowań podatkowych79. Sądy przyjmują zarówno obowiązek 
prounijnej wykładni przepisów krajowych w świetle brzmienia  i celu dyrekty-
wy, aby osiągnąć zakładany przez euro ustawodawcę cel80,  jak  i zasadę pierw-
szeństwa stosowania prawa unijnego w sytuacji, gdy w przypadku rozbieżności 
pomiędzy przepisami krajowymi a prawem unijnym tej rozbieżności nie da się 
usunąć w drodze wykładni81. Prounijna wykładnia przepisów nie w każdej sytu-

76 W. Skrzydło, Komentarz.
77 W doktrynie wskazuje się, że z treści art. 91 Konstytucji RP można wyprowadzić wniosek, że 

ustawy zachowują pierwszeństwo wobec umów międzynarodowych, do ratyfikacji których nie jest 
wymagana zgoda parlamentu. W. Skrzydło, Komentarz.

78 Zob. w tym zakresie wyr. TK z 23.1.2003 r., K 2/02, OTK-A ZU 2003, Nr 1, poz. 4. W orzeczeniu 
tym TK wskazał, że wykładnia sprzeczna z zasadami prawa europejskiego jest sprzeczna z klauzulą 
państwa prawa. W uzasadnieniu trybunał wskazał, że „od organów stosujących prawo w państwach 
Unii Europejskiej oczekuje się  interpretacji prawa wewnętrznego godnej z prawem europejskim 
(art. 10 TWE – obowiązek lojalnej współpracy). Nawet normy wspólnotowe, które nie nadają się 
do bezpośredniego stosowania, są punktem odniesienia, obowiązkowym kryterium do osiągnięcia 
zgodnej interpretacji. Ponadto, prawo europejskie powinno być wykorzystywane jako wzorzec do 
interpretacji prawa wewnętrznego”.

79 Warto zaznaczyć, że w doktrynie orzecznictwie wskazuje się, iż nie tylko sądy są zobowiązane 
do stosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego. Por. wyr. WSA w Gliwicach z 4.10.2011 r., 
I SA/Gl 761/11, Legalis. Zgodnie z sentencją tego orzeczenia „Organy administracji, obok sądów są 
zobowiązane do przestrzegania zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego 
i odmowy stosowania prawa krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym”.

80 Por. wyr. WSA w Gliwicach z 20.10.2011 r., I SA/Gl 814/11, Legalis.
81 Por. wyr. NSA z 1.3.2012 r., II GSK 295/11, Legalis. Podobnie wypowiedział się WSA w War-

szawie w wyr. z 16.1.2012 r., III SA/Wa 1204/11, Legalis: „W przypadku stwierdzenia, iż norma prawa 
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acji pozwoli na uzyskanie rezultatów zgodnych z zamierzeniem unijnego usta-
wodawcy. W takich sytuacjach polski ustawodawca powinien zmienić wprowa-
dzone regulacje w taki sposób, aby realizowały cel dyrektywy lub stosujący prze-
pisy sąd w określonych sytuacjach mógłby je pominąć na rzecz bezpośredniego 
stosowania dyrektyw unijnych82. Omówione wyżej zagadnienie prounijnej wy-
kładni przepisów prawa będzie pomocne przy interpretacji rozwiązań wprowa-
dzonych do prawa polskiego w wyniku transpozycji dyrektywy 2007/36/WE. 

§ 3. Prace poprzedzające wprowadzenie 
dyrektywy 2007/36/WE

Wprowadzenie  dyrektywy  2007/36/WE,  a  także  innych  przepisów  euro-
pejskich  z  obszaru  prawa  spółek  było  następstwem  podjętych  wcześniej  dzia-
łań i prac koncepcyjnych dotyczących jego modernizacji m.in. w obszarze ładu 
korporacyjnego83.  Asumpt  do  wprowadzania  tych  zmian  dał  narastający  kry-
zys  gospodarczy  w  całej  Unii  Europejskiej.  W  konsekwencji  w  2001  r.  prace 
koncepcyjne rozpoczęła High Level Group of Company Law, której powierzono 
kompleksowy przegląd ustawodawstwa w obszarze prawa spółek i wypracowa-
nie wniosków co do zakresu zmian84. Celem, jaki został postawiony przed au-
torami raportu było zbadanie istniejącej sytuacji prawa spółek i zaproponowa-
nie nowych kierunków zmian85. Wśród priorytetów działań grupy wymieniono 
m.in. tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw i grup spółek, realizację praw 
akcyjnych (w tym dopuszczalność głosowania  transgranicznego  i organizowa-

krajowego jest sprzeczna z normą prawa wspólnotowego, sąd (a także organy podatkowe) – uwzględ-
niając ścisłe powiązanie zasady bezpośredniego skutku z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego 
– zobligowany jest odmówić zastosowania sprzecznej z dyrektywą normy prawa krajowego”. Tak też 
WSA w Krakowie w wyr. z 23.11.2011 r., I SA/Kr 1617/11, Legalis, zgodnie z którym „Niewłaściwa 
i niekorzystna dla podatnika implementacja dyrektywy albo brak takiej implementacji w ogóle (z nie-
korzystnym dla podatnika skutkiem) stwarza możliwość powołania się na przepis dyrektywy, o ile 
przepis ten cechuje się dostatecznym stopniem precyzyjności oraz bezwzględnością stosowania, tzn. 
dyrektywa nie pozostawia państwu możliwości wyboru jednego rozwiązania spośród wielu”.

82 Wykładnia powinna jednak następować z poszanowaniem zakazu wykładni contra legem. Należy 
zaznaczyć, że nie może naruszać tej zasady wykładnia funkcjonalna przepisu krajowego z uwzględ-
nianiem celu dyrektywy. Tak J. Napierała, Uwagi na temat, s. 362.

83 Działania te podjęte po kilkunastoletnim okresie stagnacji nadały europejskiemu prawu spółek 
nową dynamikę rozwoju. Niewątpliwie wiązało się to nie tylko z kwestią kryzysu gospodarczego, ale 
także ze zwiększoną aktywnością przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków inwestowania. 
Zob. S. Grundmann, The Structure, s. 601 i n.; A. Radwan, 25 troughts, s. 1169 i n.

84 Zob. szerzej T. Baums, European Company, s. 144 i n.
85 Report of High Level Group of Company Law on a modern regulatory Framework for company 

law in Europe, Bruksela 2002, s. 4 i 28, 27–44.

§ 3. Prace poprzedzające wprowadzenie dyrektywy 2007/36/WE


