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Zasada słuszności wobec praktyki obrotu 
wybranymi formami instrumentów finansowych

Światowy kryzys zapoczątkowany w 2007 r. ukazał konieczność wprowadzenia 
nowych regulacji prawnych w zakresie tworzenia i obrotu pochodnymi instrumenta
mi finansowymi. Zbyt często bowiem przedsiębiorcy czy menedżerowie, zachęceni 
możliwością osiągnięcia szybkiego zysku, podejmowali niewspółmierne ryzyko go
spodarcze. Upadłości spowodowane m.in. nabywaniem opcji walutowych pokazały, 
że konieczne jest dokonanie ponownej analizy wielu form instrumentów finanso
wych, aby wypracować zasady związane z obrotem tymi instrumentami. Jedną 
z zasad, która powinna znaleźć zastosowanie do tych stosunków prawnych, jest 
zasada słuszności.

W ramach niniejszego opracowania autorzy przyjęli, iż pod pojęciem zasady 
słuszności rozumiane będą pewne dyrektywy czy klauzule interpretacyjne oraz kry
teria oceny faktów, które odwołują się w szczególności do zasad współżycia spo
łecznego oraz dobrych obyczajów1. Taki wniosek płynie również z judykatury, 
a w szczególności z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2013 r.2 W tym 
kontekście nowego znaczenia nabiera pytanie o to, czy zasada słuszności zajmuje 
znaczące miejsce w obrocie instrumentami finansowymi.

1. Instrument finansowy jako kategoria prawna

Pojęcie instrumentów finansowych w polskim systemie prawnym pojawiło się 
stosunkowo późno, bo w 2005 r., wraz z wejściem w życie ustawy o obrocie instru

1 Zob. M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1990, nr 11, s. 48 i n.
2 Sygn. akt I CSK 651/12, [online] <www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20651- 

12.pdf>.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20651-%e2%80%a812.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20651-%e2%80%a812.pdf
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mentami finansowymi3. Wprowadzając te przepisy, ustawodawca chciał transpono- 
wać rozwiązania europejskie na grunt polskiego ustawodawstwa. Definiowanie eko
nomicznych kategorii poprzez przepisy prawa nie zawsze daje jednak pożądane 
efekty. Widać to właśnie na tle regulacji odnoszących się do szeroko rozumianego 
rynku finansowego i obowiązujących definicji instrumentu finansowego.

Polska ustawa wprowadziła dualistyczny podział instrumentów finansowych na 
papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe niebędące papierami warto
ściowymi4. Zakres desygnatowy powyższych pojęć został zawarty w art. 2 ust. 1 pkt 
2 u.o.i.f. Jednak konstrukcja tej definicji prowadzi do wniosku, że nie ma katalogu 
zamkniętego instrumentów finansowych, a ustawowy podział należy traktować jako 
techniczny i niewnoszący do konstrukcji poszczególnych instrumentów treści mery
torycznych. Brak jednolitej klasycznej definicji świadczyć może nie tyle o celowym 
liberalnym podejściu ustawodawcy, ile o braku znajomości tego rynku, wynikającym 
z niedoregulowania lub niemożliwości jego prawnej regulacji5.

W art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.i.f. ustawodawca wskazuje kategorie instrumentów 
finansowych niebędących papierami wartościowymi. Szczegółowa analiza składo
wych tego zbioru uwidacznia jednak ich różnorodny, a niekiedy wręcz niespójny 
charakter -  dotyczy to zwłaszcza tzw. instrumentów pochodnych6. Co ciekawe, 
w zależności od kwalifikacji instrumentu bazowego, w oparciu o który tworzony jest 
instrument pochodny, będzie on zaliczany bądź do grupy papierów wartościowych, 
bądź do grupy instrumentów finansowych7. Ten aspekt powoduje, że kategoria ta 
wymyka się jednoznacznej kwalifikacji prawnej. Można wręcz zaryzykować twier
dzenie, że prawa pochodne stanowią de facto kategorię pośrednią, łączącą dwa 
wymienione wyżej podzbiory instytucji instrumentu finansowego.

3 Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm. -  dalej: u.o.i.f.
4 Szerzej o instytucji papieru wartościowego: M. Lemonnier, M. Mariański, J.J. Zięty, Ewolucja 

koncepcji papieru wartościowego w prawie polskim i francuskim , „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, 
nr 8, s. 43 i n.

5 Z uwagi na zakres tematyczny niniejszej publikacji pominąć można omawianie papieru warto
ściowego, gdyż jest to instytucja wielokrotnie już analizowana w doktrynie. Polski ustawodawca, wpro
wadzając nowelizację kodeksu cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy -  Kodeks 
cywilny (Dz.U. nr 55, poz. 321), dodał do księgi III „Zobowiązania” tytuł XXXVII „Przekaz i papiery 
wartościowe”. W art. 9266 i n. pojawiło się wówczas szereg przepisów natury ogólnej do tej instytucji 
się odnoszących. Dlatego też w dalszej części omawiane będą te instrumenty, które nie są kwalifikowane 
do papierów wartościowych.

6 W świetle zapisów art. 3 pkt 28a przez instrumenty pochodne rozumie się opcje, kontrakty 
terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub 
pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, 
indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, 
poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych akty
wów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochod
ne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

7 Powyższe wynika z zapisów art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b u.o.i.f oraz art. 3 pkt 28a u.o.i.f.
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2. Charakterystyka praw pochodnych jako szczególnego rodzaju 
instrumentów finansowych

Instrumenty pochodne charakteryzują się tym, że ich ceny uzależnione są od 
wartości określonego instrumentu bazowego8. Bardzo często służą one do ograni
czania ryzyka związanego z instrumentem bazowym9, którym zwykle są papiery 
wartościowe bądź inne instrumenty finansowe. Prawa pochodne (ang. derivates) 
opisuje się również przez pryzmat tzw. terminowych operacji finansowych, gdyż 
między zawarciem danej umowy kreującej prawo a chwilą jej realizacji upływa 
pewien oznaczony termin10. Innymi słowy, zobowiązanie z umowy związanej 
z tym instrumentem powstaje w terminie przyszłym i niejednokrotnie w trybie 
warunkowym11.

Instrumentem pochodnym, który „przysłużył” się chyba najbardziej do kryzysu 
gospodarczego, były tzw. umowy opcyjne, coraz częściej analizowane przez pry
zmat instytucji prawa zobowiązań12. Umowy te charakteryzują się tym, iż sprzedają
cy (wystawca) przyznaje kupującemu (nabywcy) pewne prawo, w zamian za co 
zobowiązuje się do zapłaty sprzedającemu tzw. premii opcyjnej. Kupujący (nabyw
ca) zobowiązany jest zatem do wykonania przyszłej transakcji, która może zostać 
zawiązana w wyniku oświadczenia woli strony do tego uprawnionej. Z uwagi na 
z założenia spekulacyjny i losowy charakter umowy opcji instytucję tę można przy
równać do gry bądź zakładu13. Niemniej jednak analiza tego prawa pochodnego 
przez pryzmat art. 413 k.c. uniemożliwiłaby ewentualne dochodzenie roszczeń z tym 
instrumentem związanych na drodze sądowej. Brak skutecznej ochrony przesądza 
zatem w opinii autorów o braku celowości takiej klasyfikacji14.

Badając charakter prawny powyższej umowy, najczęściej kwalifikuje się ją  jako 
umowę nienazwaną15. Choć można również spotkać się z porównaniami opcji do

8 W doktrynie często podkreśla się, iż synonimem praw pochodnych są terminowe operacje 
finansowe z uwagi na fakt, iż między zawarciem danej umowy kreującej prawo a chwilą jej realizacji 
upływa pewien oznaczony termin. Tak Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011, s. 279.

9 K. Jajuga, Instrumenty pochodne, [w:] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, E. Kania, 
P. Rosiński, E. Gospodarowicz, W. Ronka-Chmielowiec, T. Jajuga, PWN Warszawa 2007, s. 71 i n.

10 Z. Ofiarski, op. cit., s. 279.
11 M. Iwanicz-Drozdowska, Z. Zawadzka, Operacje instrumentami pochodnymi, [w:] Bankowość. 

Zagadnienia podstawowe, red. M. Iwanicz-Drozdowska, W. Jaworski, Z. Zawadzka, Warszawa 2008, 
s. 166 i n.

12 Tak w szczególności A. Jakubiec, Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Anali
za cywilnoprawna, Łódź 2014, s. 211 i n.

13 Szerzej A. Jakubiec, Problem losowego charakteru umowy opcji, „Przegląd Prawa Handlowe
go” 2010, nr 7, s. 12 i n.

14 Uznanie opcji za instrument rynku finansowego powoduje, iż zastosowanie znajduje dodatkowo 
art. 7a prawa bankowego, który wyłącza stosowanie do transakcji na pochodnych instrumentach finan
sowych przepisów ustawy o grach hazardowych oraz art.413 k.c.

15 A. Jakubiec, Opcja jako instrument finansowy..., s. 247 i n.
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umowy sprzedaży16, umowy przedwstępnej17, umowy warunkowej czy w końcu 
oferty. Najbardziej neutralną koncepcję umowy opcji przedstawia Maciej Gutowski. 
Autor ten odwołuje się do czynności prawnej, gdy jedna ze stron przyznaje drugiej 
stronie prawo do powołania w drodze przyszłego, jednostronnego oświadczenia 
woli stosunku prawnego wiążącego obie strony18. Uprawnienie prawnokształtujące 
gwarantuje nabywcy zawarcie umowy, której źródłem będzie jednostronne oświad
czenia woli jednej ze stron.

Określanie tego rodzaju umów mianem umów opcji wynika z konwencji języ
kowej oraz praktyki wypracowanej przez gospodarkę, orzecznictwo i doktrynę. Brak 
jakiejkolwiek regulacji prawnej powoduje, że umowa opcji nie ma ustalonych essen
tialia negotii. Wydaje się jednak, że najwłaściwiej scharakteryzować można umowę 
opcji jako pewną kategorię zbiorczą dla umów nienazwanych posiadających cechy 
wszystkich ww. umów. Powoduje to jednocześnie, iż nie może być ona utożsamiana 
z żadną z nich w sposób kategoryczny. Taka kwalifikacja pozwala oceniać umowy 
opcji przez pryzmat przesłanek wskazanych w art. 3531 k.c. Umowa nienazwana 
może być bowiem przedmiotem takiej oceny, jeżeli zawiera elementy umów prawnie 
skutecznych19.

Z punktu widzenia tematu niniejszej publikacji warte odnotowania są również 
poglądy doktryny wskazujące i podkreślające bardzo wysoki poziom ryzyka transak
cji na instrumentach pochodnych, w szczególności na transakcjach opcyjnych20. 
Powyższa cecha skłoniła niektórych ustawodawców do prawnego ograniczenia 
możliwości zawierania umów zmierzających do oferowania konsumentom tego typu 
produktów na rynkach finansowych21. W polskim systemie prawnym takich ograni
czeń nie wprowadzono, jednak nie oznacza to, że brakuje mechanizmów prawnych 
równoważących interesy stron w praktyce obrotu wybranymi formami instrumentów 
finansowych.

3. Dobre obyczaje jako reguła przywracająca równość stron 
umowy opcji

Przyjmując, że umowa opcji jest umową nienazwaną, która zawiera elementy 
różnych umów nazwanych, to tworzy ona określony stosunek zobowiązaniowy po
między jej stronami. W konsekwencji do tego stosunku będzie można stosować 
zasady prawa zobowiązań, w tym zasadę dobrych obyczajów. W tym duchu wypo

16 L. Sobolewski, Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, „Przegląd Usta
wodawstwa Gospodarczego” 1998, nr 6, s. 7.

17 A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe w prawie polskim, „Glosa” 1996, nr 6, s. 1.
18 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 110 i n.
19 Por. wyrok SN z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt I CSK 651/12.
20 A. Chłopecki, op. cit., s. 26-27.
21 Ibidem, s. 116-117.
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wiedział się Sąd Najwyższy m.in. we wspominanym już wyroku z dnia 19 września 
2013 r. Przedmiotem sporu była wówczas ocena skuteczności oraz warunków za
wartej pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem umowy opcji. Powodowa spółka wywo
dziła swoje roszczenia z nieważności umowy, bezpodstawnego wzbogacenia i wyzy
sku, a w końcu żądała rozwiązania umowy na podstawie art. 3571 oraz art. 3581 k.c. 
Już sąd apelacyjny w tej sprawie uznał, że doszło do nieekwiwalentności świadczeń 
obu stron umów opcji. Doprowadziło to do obciążenia spółki nadmiernym ryzykiem 
zmian kursu walut przy minimalizacji ryzyka po stronie banku. Oceniając ustalony 
przez sądy I i II instancji stan faktyczny, Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że nie 
zaistniały przesłanki wyzysku (art. 388 k.c.). Taki wniosek pozwalał na rozważenie, 
czy jest możliwe zastosowanie art. 58 § 2 k.c.22

Umowa opcji jako umowa wzajemna, zgodnie z zasadami współżycia społecz
nego, powinna stwarzać równorzędne warunki jej realizacji (art. 487 § 2 k.c.). 
Dotyczy to także umów o cechach umowy losowej, a nawet wskazującej podobień
stwo do gry czy zakładu. Sąd Najwyższy przyjął, że umowa formalnie zawierana 
pomiędzy przedsiębiorcami wcale nie oznacza, że przedsiębiorcy ci w każdym za
kresie są profesjonalistami. W konsekwencji nie można oceniać banku zajmującego 
się obrotem instrumentami finansowymi i przedsiębiorcy, który takiej działalności 
nie prowadzi, jedną miarą należytej staranności. Uwzględniać bowiem należy zawo
dowy charakter działalności prowadzonej przez każdą ze stron umowy. Jednakże 
nawet nierównomierne rozłożenie ryzyka nie przesądza, że czynność narusza zasady 
słuszności kontraktowej, a w konsekwencji jest nieważna na podstawie art. 58 § 2 k.c. 
Strony stosunku mogą ukształtować go w sposób nieekwiwalentny dla jednej z nich, 
jednak musi to być świadoma i swobodna decyzja każdej z nich23. Bank nie może 
wykorzystywać posiadanej pozycji i wiedzy w relacjach ze swoimi klientami. Zawo
dowa staranność wymaga, by w sposób właściwy informować klientów. W konse
kwencji powyższych rozważań Sąd Najwyższy na gruncie opisywanej sprawy do
chodzi do wniosku, że nierównomierne rozłożenie ryzyka nie wystarcza do 
stwierdzenia w sposób jednoznaczny, iż czynność narusza zasady słuszności i z tej 
przyczyny jest nieważna na podstawie art. 58 § 2 k.c. Natura prawna umowy opcji 
jako umowy nienazwanej wymaga rozważenia uprawnień i obowiązków stron oraz 
warunków jej zawierania.

Z punktu widzenia tematu niniejszej publikacji ważne jest uznanie przez sąd 
dopuszczalności badania umów opcji poprzez zasady swobody umów oraz stosowa
nie instytucji prawa cywilnego umożliwiających wyrównanie naruszonej swobody 
umów.

22 Podobne stanowisko zajął SN w orzeczeniach z: 14 stycznia 2010 r., sygn. akt IV CSK 432/09; 
8 października 2009 r., sygn. akt II CSK 160/09.

23 Por. wyrok SN z 25 maja 2011 r., sygn. akt II CSK 528/10.
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4. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do przywracania 
równości stron umowy opcji

Zasady obrotu instrumentami finansowymi wyprowadzone być powinny z od
powiednich przepisów prawa materialnego, co uzasadnia próbę powiązania ich 
funkcjonowania ze znanymi i ugruntowanymi już instytucjami prawa zobowiązań. 
Do takich instytucji czy też konstrukcji prawnych zaliczyć należy niewątpliwie klau
zulę rebus sic stantibus -  tzn. art. 3571 oraz art. 3581 k.c. Pierwszy z przepisów daje 
podstawę do kształtowania w sposób konstytutywny danego stosunku prawnego, 
a tym samym i podstawę do kształtowania zasad, jakimi obrót instrumentami finan
sowymi powinien się charakteryzować. Najważniejszą przesłanką zastosowania art. 
3571 k.c. jest nadzwyczajna zmiana stosunków, a zatem taki stan rzeczy, który 
zdarza się rzadko, jest niebywały, niezwykły24. Doprecyzowanie tego określenia 
znajdujemy w szeregu orzeczeń sądowych25, co w opinii autorów otwiera drogę do 
ewentualnego odkreślenia zasad, których naruszenie bądź też nierespektowanie 
może zastosowanie takiej przesłanki wykluczać.

Drugą, nie mniej ważną przesłanką z art. 3571 k.c. jest przewidywalność nad
zwyczajnej zmiany stosunków, którą należy analizować w sensie obiektywnym26. 
Powyższe otwiera drogę do konstatacji, iż w przypadku braku respektowania zasad 
obrotu instrumentami finansowymi, wyprowadzonymi z odrębnych przepisów, prze
słanka ta mogłaby zostać wykluczona. Podkreśla się również, iż strata uzasadniająca 
zastosowanie art. 3571 k.c. musi być rażąca, a zatem znacznie przewyższająca po
ziom wyznaczony przez stosunki danego rodzaju związane z konkretną grupą instru
mentów finansowych -  prawami pochodnymi. W ramach powyższej regulacji sąd, 
kierując się zasadami współżycia społecznego, które może doprecyzować i uszcze
gółowić, po rozważeniu interesów stron, może oznaczyć sposób wykonania, wyso
kość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy opiewającej na prawa 
pochodne. Przez oznaczenie sposobu wykonania zobowiązania należy rozumieć 
w szczególności zmianę czasu, miejsca i środków, jakimi świadczenie winno być 
wykonane27. Oznaczenie wysokości świadczenia może być zmianą zarówno pod
wyższającą, jak i obniżającą wartość przedmiotu świadczenia, a w zakresie umów 
wzajemnych sąd może w opinii doktryny zmieniać wysokość świadczeń obu stron 
w celu przywrócenia równości ich sytuacji prawnej28.

W konsekwencji sąd dysponuje środkami prewencyjnymi zapobiegającymi na
ruszeniu równowagi stron i może z nich skorzystać w ramach swobody w ocenie

24 Z. Radwański, Zobowiązania -  część ogólna, Warszawa 2006, s. 295.
25 Szerzej A. Malarewicz, Wpływ zmiany stosunków na wykonanie zobowiązań, cz. I. „Monitor 

Prawniczy” 2005, nr 11, s. 544.
26 Z. Radwański, op. cit., s. 295.
27 Zatem zmiana sposobu wykonania zobowiązania może prowadzić do odroczenia terminu speł

nienia świadczenia, rozłożenie jego spłaty na raty, przedłużenia bądź skrócenia danego stosunku zobo
wiązaniowego lub też zmiany przedmiotu owego świadczenia.

28 W. Robaczyński, Sądowa zmiana umowy, Warszawa 1998, s. 144 i n.
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potrzeby (konieczności) zastosowania art. 3571 k.c. Do rozwiązania umowy należy 
jednak podchodzić z dużą dozą rezerwy, zwłaszcza że art. 3571 zd. 2 k.c. w sposób 
dość zdawkowy stanowi, iż rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o 
rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zd. 1. Z przepisu tego nie 
dowiadujemy się, czy sąd może rozwiązać umowę z mocą wsteczną oraz co kryje się 
pod pojęciem „rozliczenia stron”.

Innym, równie przydatnym narzędziem służącym do zapewnienia równości 
stron umowy, której przedmiotem są instrumenty finansowe, może być art. 3581 § 3 
k.c. Przepis ten pozwala na zmianę przez sąd wysokości lub sposobu spełnienia 
świadczenia pieniężnego. Przesłanką takiego działania jest sytuacja, gdy nastąpiła 
istotna zmiana siły nabywczej pieniądza. Roszczenie o dokonanie waloryzacji okre
śla się w doktrynie jako swoistą normatywną postać prawa podmiotowego. Jednak 
samo spełnienie przesłanek art. 3581 § 3 k.c. nie oznacza automatycznego przelicze
nia wysokości świadczenia przez strony, daje jedynie sądowi uprawnienie do zmiany 
wysokości świadczenia, ewentualnie rozłożenia jego spłaty na raty. Powołując się na 
treść powyższego przepisu, sąd nie jest uprawniony do rozwiązania stosunku praw
nego. Waloryzacja nie ma na celu przywrócenia świadczeniu jego pełnej, realnej 
wartości, ale rozłożenie na strony zobowiązania ryzyka wynikającego ze zmiany siły 
nabywczej pieniądza29. Warto również zwrócić uwagę na poglądy doktryny stano
wiące, iż zapłata świadczenia w sumie nominalnej nie zawsze zamknie drogę do 
dochodzenia waloryzacji30.

Przepis art. 3581 § 1 k.c., ustanawiający w prawie polskim zasadę nominalizmu, 
zarazem ogranicza zastosowanie tej klauzuli do zobowiązań pieniężnych sensu 
stricto, czyli zobowiązań, których przedmiotem od momentu powstania jest suma 
pieniężna31 rozumiana jako forma zapłaty (również w każdej legalnej walucie ob- 
cej)32. Można zatem przyjąć, że w przypadku instrumentów finansowych obie stro
ny zobowiązują się do świadczeń pieniężnych. Bez znaczenia w tym przypadku 
pozostaje rodzaj instrumentu bazowego.

W doktrynie został wyrażony pogląd, że z uwagi na to, iż z żądaniem zmiany 
wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego, co do zasady, nie po

29 E. Niezbecka, Roszczenie o odsetki a sądowa waloryzacja świadczeń pieniężnych, „Rejent” 
1993, nr 7, s. 49.

30 P. Szyszka, Sądowa waloryzacja świadczeń pieniężnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, 
nr 2, s. 28.

31 Szerzej J. Gołaczyński, Wybrane problemy waloryzacji świadczeń pieniężnych w świetle prze
pisów art. 3581 k.c., „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1994, nr 1690, s. 57 i n.

32 W nawiązaniu do rozwoju nowych form instrumentów płatniczych w postaci wirtualnych walut 
zasadne staje się pytanie, czy zapłata przykładowo w BitCoinach będzie mogła być uznana za świadcze
nie pieniężne. Problemy z kwalifikacja prawną wirtualnych walut bardzo dobrze oddaje pismo polskiego 
Ministerstwa Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r., stwierdzające, iż funkcjonowanie oraz obrót wirtual
nymi walutami na terenie RP nie narusza prawa polskiego ani prawa UE, w którym jednocześnie 
odmawia się jej przyporządkowania do znanych prawu polskiemu instytucji z obrotem pieniężnym 
związanych.
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winna występować strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozosta
je w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wyłączono 
możliwość waloryzacji sądowej świadczeń w obrocie profesjonalnym, powołując się 
przede wszystkim na wagę zasady pewności obrotu gospodarczego. Nie wydaje się, 
aby takie podejście było w pełni uzasadnione, gdyż dokonując analizy danego sto
sunku prawnego przez pryzmat związania danego świadczenia z prowadzonym 
przedsiębiorstwem, należy przyjąć, iż w sytuacji, gdy zawieranie umowy dotyczącej 
instrumentu finansowego, w tym opcji walutowej, nie mieści się w ramach przed
miotu działalności, klauzula powyższa może znaleźć zastosowanie. Aby rozstrzy
gnąć, czy dana umowa pozostaje w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
należy zbadać, jakie są cele i charakter działalności przedsiębiorstwa oraz jaki jest 
związek prawny między zobowiązaniem a tą działalnością33.

Podsumowanie

Współczesny rynek finansowy w zakresie, w jakim podstawą powstania stosun
ku prawnego danego instrumentu finansowego będzie umowa, nie uniknie warto
ściowania w oparciu o zasady właściwe dla prawa umów. W tym kontekście można 
-  jak się wydaje -  powiedzieć, że zasady te tworzą reguły funkcjonowania rynku 
kapitałowego, stanowiącego dość specyficzne środowisko prawne, gdzie normy pra
wa prywatnego przenikają się z normami prawa publicznego, tworząc zdaniem wie
lu nową gałąź prawa -  prawo rynków finansowych34.

Bezpieczeństwo transakcji w ramach rynków finansowych stanowi obecnie naj
ważniejszy element szerszego pojęcia bezpieczeństwa prawnego35. Z uwagi na po
wyższe nie uniknie się oceny dokonanych transakcji czy powstałych stosunków 
prawnych pod kątem dobrych obyczajów czy zasady słuszności. Co więcej, wydaje 
się, że takie właśnie podejście jest wręcz pożądane. Zasady prawa i klauzule gene
ralne nadają ekonomicznemu podejściu przepisów odnoszących się do szeroko rozu
mianych finansowych „ludzką twarz”. Umożliwiają też judykaturze reagowanie na 
ciągłe zmiany i ewolucje na rynkach finansowych, które bardzo często nie znajdują 
wprost odzwierciedlenia w aktach prawnych rangi ustawowej.

33 Szerzej W. Kubala, Związek roszczenia z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prowa
dzeniem przedsiębiorstwa, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 5, s. 14 i n.

34 Zob. A. Jurkowska-Zeidler, Nowa globalna architektura finansowa, „Gdańskie Studia Prawni
cze” 2011, t. XXV, s. 237.

35 Z. Brodecki, A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo prawne a rynek finansowy, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2009, nr 129, s. 281.
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Summary 

The principle o f equity against trading practices o f selected forms 
o f financial instruments

Key words: financial market, financial instruments, principle of equity, currency options, derivatives.

The global crisis began in 2007, showed the need to introduce new regulations 
in the development and circulation of derivative financial instruments. Too often, 
participants of this market, encouraged by the possibility of quick profits, undertook 
disproportionate economic risk. The bankruptcy of many companies due to, among 
others, purchasing currency options showed that it is necessary to re-analyze many 
forms of financial instruments. It should lead to the elaboration of principles related 
to financial instruments trade. One of the principles that should be applied to these 
legal relations is the principle of equity. The principles are necessary to create 
operational rules of the capital market. We can not avoid, in the authors opinion, the 
analysis of the financial transactions and legal relations related to them in terms of 
good manners and principle of equity.


