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Szanta¿ korporacyjny i sposoby
jego ograniczania
de lege lata i de lege ferenda
Jednym z filarów ³adu korporacyjnego w spó³kach kapita³owych, w szczególnoci za spó³kach akcyjnych,
jest z jednej strony zasada podejmowania decyzji metod¹ wiêkszociow¹ (zasada w³adzy wiêkszoci), z drugiej za przyznanie wspólnikom mniejszociowym1 prawa do inicjowania s¹dowej kontroli legalnoci rozstrzygniêæ wiêkszoci, które to prawo realizowane jest poprzez zaskar¿anie uchwa³ walnego zgromadzenia.
Prawo to, maj¹ce byæ w zamyle ustawodawcy narzêdziem obrony praw mniejszoci, mo¿e jednak w rêkach tej mniejszoci staæ siê niebezpiecznym orê¿em skierowanym przeciwko spó³ce, jej organom mened¿erskim i akcjonariuszom wiêkszociowym. Ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w sytuacji nadu¿ywania prawa do zaskar¿ania uchwa³. Opisowi tego zjawiska jak równie¿ analizie mo¿liwych obecnie i po¿¹danych w przysz³oci sposobów jego eliminacji powiêcone jest niniejsze opracowanie.

Istota problemu
Charakter i funkcje prawa wspólników do zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia
Prawo do zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia
nale¿y do najwa¿niejszych praw korporacyjnych wspólników spó³ek kapita³owych i przys³uguje na zbli¿onych zasadach wspólnikom spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ (art. 249  254 k.s.h.2) jak równie¿ akcjonariuszom
spó³ki akcyjnej (art. 422  427 k.s.h.) i komandytowoakcyjnej3 (art. 422 i nast. w zw. z art. 126 § 2 k.s.h.). Omawiane prawo jest prawem wynikaj¹cym wprost z ustawy
i ma charakter indywidualny.4
Od momentu wejcia w ¿ycie kodeksu spó³ek handlowych ustawa wyranie okrela dwa rodzaje prawa do zaskar¿ania uchwa³:
● powództwo o uchylenie uchwa³y (art. 249, 422 k.s.h.)
● powództwo o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y (art. 252,
425 k.s.h.).
W katalogu praw wspólników prawo do zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia pe³ni funkcjê gwarancyjno-egzekucyjn¹, bêd¹c instrumentem ochrony
praw mniejszoci.5 Powództwo o uchylenie uchwa³y
s³u¿y eliminacji z obrotu prawnego wadliwych aktów
korporacyjnych (uchwa³) walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników.6 Z kolei stosunkowo krótkie terminy prekluzyjne s³u¿yæ maj¹ realizacji pewnoci obrotu. W przypadku powództwa
o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y terminy zaskar¿enia s¹ d³u¿sze, co jest wyrazem po³o¿enia akcentu na
zasadê legalizmu w przypadku powa¿niejszych uchybieñ, tj. naruszeñ ustawy.7

Oprócz funkcji gwarancyjno-egzekucyjnej w odniesieniu do przestrzegania praw mniejszoci, przedmiotem ochrony s¹ równie¿ inne interesy,8 w tym zasada
praworz¹dnoci;9 wspólnicy uzbrojeni w prawo zaskar¿ania uchwa³ s¹ bowiem szczególnie predysponowani
do pe³nienia funkcji watchdogs,10 tj. stra¿ników przestrzegania prawa, zasad uczciwego obrotu i corporate
governance.
Druga strona medalu
Uwagi przedstawione powy¿ej to jedna strona medalu. Istnieje jednak równie¿ druga.
1 Prawo do zaskar¿ania uchwa³ przys³uguje nadto zarz¹dowi, radzie nadzorczej
oraz poszczególnym cz³onkom tych organów (art. 250 pkt 1, art. 422 § 2
pkt 1 k.s.h.).
2 Kodeks spó³ek handlowych, ustawa z 15.09.2000 r. (DzU nr 94, poz. 1037).
3 Ta ostatnia jest wprawdzie w ustawodawstwie polskim spó³k¹ osobow¹, jednak¿e wystêpuj¹ w tej spó³ce równie¿ elementy charakterystyczne dla spó³ek kapita³owych, czego potwierdzeniem jest chocia¿by system odes³añ (art. 126
§ 1 k.s.h.). Zob. na ten temat A. Szumañski, Spó³ka komandytowo-akcyjna, PPH
1998/4, s. 15  23; A. Szumañski w: W. Pyzio³, A. Szumañski, I. Weiss, Prawo
spó³ek, Bydgoszcz  Kraków 2002, s. 211  221.
4 Zob. W. Katner, Prawa mniejszoci w spó³kach kapita³owych, cz. II, PPH 2002/4,
s. 23; A. Szajkowski w: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja,
Kodeks spó³ek handlowych, t. II, Komentarz do artyku³ów 151  300, Warszawa
2002, uw. do art. 249, nb. 1; I. Weiss w: W. Pyzio³, A. Szumañski, I. Weiss, Prawo spó³ek, Bydgoszcz  Kraków 2002, s. 382.
5 Zob. M. Romanowski, Zaskar¿anie nowych emisji akcji w spó³kach publicznych
(uwagi na tle art. 414 K.H.), Monitor Prawniczy 1998/3, s. 102; A. Szumañski, Prawo spó³ek..., s. 667.
6 Zob. P. Grzesiok, Zaskar¿enie uchwa³ w kodeksie spó³ek handlowych na tle rozwi¹zañ kodeksu handlowego (cz. I), Prawo Spó³ek 2002/5, s. 2.
7 Zob. jednak krytyczne uwagi pod adresem obecnej regulacji na s. 23/24.
8 Zob. A. Szajkowski w: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja,
Kodeks..., uw. do art. 249, nb. 2.
9 Zob. M. Spyra, Ochrona akcjonariuszy na publicznym rynku papierów wartociowych, Pañstwo i Prawo 2000/2, s. 65.
10 Zob. A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe: A Consultative Document of the High Level Group of Company Law Experts, (czerwiec
2002), s. 16; Final Report of the High Level Group of Company Law Experts on
a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe (dokument
z 4.11.2002 r.), Bruksela 2002, s. 47.
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Przyznanie wspólnikom szeroko zakrojonego prawa
zaskar¿ania uchwa³, ukszta³towanego jako prawo indywidualne, niesie ze sob¹ ryzyko nadu¿ycia, którego najbardziej jaskrawym przyk³adem jest wykorzystanie omawianego prawa jako narzêdzia szanta¿u korporacyjnego. Jego istot¹ jest rezygnacja z zaskar¿enia uchwa³y, b¹d
z kontynuacji prowadzenia postêpowania przez wycofanie pozwu, wzglêdnie zawarcie ugody w zamian za uzyskanie od spó³ki specjalnych korzyci maj¹tkowych.11
Problem rozbójniczych akcjonariuszy nie jest bynajmniej
problemem nowym. Przyk³adowo ju¿ w 1912 r. podczas
31. Niemieckiego Zjazdu Prawników (Deutscher Juristentag)
utyskiwano, i¿ prawo do zaskar¿ania uchwa³ bywa czêstokroæ
nadu¿ywane w celu szanta¿owania spó³ek akcyjnych i niedozwolonego dzia³ania na ich szkodê.12 Niewiele póniej mowa
by³a o zawodowym zaskar¿aniu uchwa³ walnych zgromadzeñ
jako rodzaju lukratywnej dzia³alnoci gospodarczej.13 Próby
rozwi¹zania problemu nie przynios³y widocznie zadowalaj¹cych rezultatów, skoro na 63. Niemieckim Zjedzie Prawników,
który odby³ siê w 2000 r. w Lipsku, tematem obrad Sekcji Prawa Gospodarczego by³ znowu problem skarg akcjonariuszy,
w tym problem nadu¿ywania prawa do zaskar¿ania uchwa³.
Nadu¿ywanie prawa do zaskar¿ania uchwa³ mo¿e wi¹zaæ
siê dla spó³ki z bardzo powa¿nymi nastêpstwami zwi¹zanymi
z blokowaniem tych uchwa³ i w konsekwencji czêstokroæ
znacz¹cym opónianiem realizacji ró¿nego rodzaju zamierzeñ i operacji planowanych przez spó³kê. W szczególnoci
chodziæ tu mo¿e o:
● ³¹czenie (art. 491 i n. k.s.h.) i podzia³ (art. 528 i n. k.s.h.),
● przekszta³cenie (art. 551 i n. k.s.h.),
● inne zmiany strukturalne i organizacyjne (np. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h.,14 wycofanie
akcji z publicznego obrotu15),
● zawarcie istotnych dla spó³ki transakcji,16
● zmiany kapita³owe, w tym zw³aszcza podwy¿szenie kapita³u w drodze emisji nowych akcji (art. 431 i n. k.s.h),
● emisje obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeñstwa (art. 393 pkt 5 k.s.h.).
Szczególnie du¿e pole dzia³ania dla szanta¿ystów korporacyjnych przedstawiaj¹ te sytuacje, w których legalnoæ uchwa³y zale¿y od spe³nienia kryteriów ustawowych sformu³owanych
jako pojêcia nieostre czy te¿ wymagaj¹ce in casu dookrelenia.
Przyk³adem mo¿e byæ tutaj wy³¹czenie prawa poboru, którego
dokonanie dopuszczalne jest jedynie w interesie spó³ki, zgodnoæ z którym legitymizuje materialnie fakt wy³¹czenia.
Na szanta¿ korporacyjny nara¿one s¹ w sposób szczególny spó³ki akcyjne, zw³aszcza publiczne. Wynika to
z kilku okolicznoci, sporód których nale¿y wymieniæ:
● ³atwoæ uzyskania statusu akcjonariusza spó³ki publicznej,
● brak wiêzi pomiêdzy wspólnikami,
● brak ustawowej mo¿liwoci wykluczenia akcjonariusza z wa¿nych przyczyn,17
● szczególnie powa¿ny wymiar maj¹tkowy negatywnych
konsekwencji zwi¹zanych z blokowaniem i opónianiem
operacji, co zwi¹zane jest ze skal¹ dzia³alnoci spó³ki,
● troskê o reputacjê na rynku kapita³owym  informacja
o zaskar¿eniu istotnej dla spó³ki uchwa³y mo¿e negatywnie odbiæ siê na kursie akcji.
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W du¿ych spó³kach, zw³aszcza publicznych, opónienie realizacji okrelonej operacji czy te¿ utrudnienie pozyskania koniecznych rodków kapita³owych mo¿e poci¹gaæ za sob¹ milionowe
straty. Z jednej strony okolicznoæ ta stwarza korzystne rodowisko dla tych wspólników, którzy zainteresowani s¹ ci¹gniêciem
ze spó³ki haraczu w zamian za nieutrudnianie przeprowadzenia
operacji. Z drugiej strony zap³acenie okupu mo¿e byæ dla akcjonariuszy wiêkszociowych, a czêsto nawet dla spó³ki, rozwi¹zaniem
stosunkowo bardziej op³acalnym, ni¿ wdawanie siê w spór,
zw³aszcza je¿eli istnia³y podstawy do zaskar¿enia uchwa³y, a samo
zaskar¿enie nie by³o (prymarnie) nakierowane na ci¹gniêcie haraczu. Z inicjatyw¹ alternatywnego za³atwienia sprawy mo¿e zatem wyjæ nie tylko akcjonariusz, ale i sama spó³ka. Ten drugi
przypadek nie jest a¿ tak problematyczny, je¿eli uchwa³a
rzeczywicie narusza interes mniejszoci, a kompensatê otrzymaj¹ wszyscy pokrzywdzeni akcjonariusze, transfer za korzyci nie
odbêdzie siê kosztem maj¹tku spó³ki. Wyj¹wszy jednak tê ostatni¹ sytuacjê, prawo nie mo¿e tolerowaæ praktyk ur¹gaj¹cych nie
tylko podstawowym zasadom prawa spó³ek (np. zasadzie równego traktowania akcjonariuszy), ale równie¿ zasadom etycznym.
Chroni¹c interesy akcjonariuszy mniejszociowych,
prawo musi wiêc jednoczenie uwzglêdniaæ mo¿liwe 
wymienione powy¿ej  zagro¿enia dla funkcjonowania
podmiotów gospodarczych oraz stoj¹cych za nimi akcjonariuszy wiêkszociowych.

Sposoby ograniczania zjawiska nadu¿ywania prawa do
zaskar¿ania uchwa³
Generalny zakaz nadu¿ywania prawa podmiotowego
(art. 5 k.c.)
Z przepisu art. 5 k.c. wynika generalny zakaz nadu¿ywania prawa, przez które rozumieæ nale¿y czynienie z niego
u¿ytku w sposób sprzeczny ze spo³eczno-gospodarczym
11 Zob. A. Szumañski, Prawo spó³ek..., s. 667; W. Bayer, Aktionärsklagen de lege lata und de lege ferenda, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2000/36  Sonderdruck, s. 2613.
12 Tak Flechtheim w: Festschrift für Zitelmann 1913, s. 5  cyt. za W. Bayer, Aktionärsklagen..., s. 2613.
13 Zob. A. Pinner, Leipziger Zeitschrift 1914, s. 229  cyt. za W. Bayer, Aktionärsklagen..., s. 2613.
14 Projekt ustawy nowelizacyjnej s³usznie przewiduje wprowadzenie zastrze¿enia
uchwa³y walnego zgromadzenia jako przes³anki zawarcia umowy o zarz¹dzanie
spó³k¹ zale¿n¹ lub przekazywanie zysku przez tak¹ spó³kê (art. 7 k.s.h.); zob.
art. 1 pkt 52c projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spó³ek handlowych
oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje dodanie nowego art. 393 pkt 7
k.s.h.; zob. druk sejmowy nr 1666 z 5.06.2003 r.
15 Zob. art. 86 prawa o publicznym obrocie papierami wartociowymi (ustawa
z 21.08.1997  tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 49, poz. 447).
16 Art. 393 pkt 3 k.s.h.; zob. te¿ art. 52a projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks
spó³ek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje zmianê
treci omawianego przepisu poprzez objêcie nim tak¿e prawa u¿ytkowania
wieczystego.
17 Jest to powszechnie akceptowany pogl¹d w polskiej doktrynie (zob. przyk³adowo
A. Szumañski, Prawo spó³ek..., s. 726  727). W pimiennictwie niemieckim szeroko
reprezentowane jest jednak stanowisko dopuszczaj¹ce wykluczenie akcjonariusza
z wa¿nych powodów (zob. zw³aszcza B. Grunewald, Der Ausschluss aus Gesellschaft
und Verein, Köln  Berlin  Bonn  München 1987; A. Reinisch, Der Ausschluss von
Aktionären aus der Aktiengesellschaft, Köln 1992), chocia¿ niemiecki Aktiengesetz  podobnie jak polski k.s.h.  nie zawiera wyranej podstawy prawnej dla takiego wykluczenia. Por. te¿ art. 635  641 belgijskiego kodeksu spó³ek handlowych (ustawa
z 7.05.1999 r.  Code des Societes / Wetboek van Vennootschappen), które to przepisy
zawieraj¹ regulacjê wykluczenia akcjonariusza z wa¿nych przyczyn.
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rynkowej, oraz posiadanie akcji przez odpowiednio d³ugi
okres poprzedzaj¹cy wytoczenie powództwa.27 To ostatnie
kryterium mia³oby zapobiegaæ zakupowi akcji specjalnie
w celu zaskar¿enia planowanej przez spó³kê uchwa³y.

Ograniczenie prawa do zaskar¿ania uchwa³

Reforma ustawowej regulacji podstaw zaskar¿enia
uchwa³ walnego zgromadzenia

Ograniczenia podmiotowe
Ograniczenie podmiotowe prawa do zaskar¿ania
uchwa³ oznacza odstêpstwo od zasady, zgodnie z któr¹
podmiot, który w dniu powziêcia uchwa³y posiada³ przynajmniej jedn¹ akcjê spó³ki, mo¿e przy spe³nieniu przes³anek okrelonych w art. 422 § 2 pkt 2  4 k.s.h. (dla spó³ki
z o.o. w art. 250 pkt 2  5 k.s.h.) wnieæ powództwo o uchylenie, wzglêdnie o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y.
Ograniczenia, o których mowa, mo¿na pogrupowaæ jako:
● ograniczenia w zale¿noci od udzia³u w kapitale zak³adowym spó³ki,20
● ograniczenia w zale¿noci od wartoci indywidualnego interesu skar¿¹cego,
● ograniczenia w zale¿noci od d³ugoci czasu posiadania statusu akcjonariusza danej spó³ki.
Wprowadzenie ograniczeñ nale¿¹cych do jednej
z dwóch pierwszych grup oznacza³oby zerwanie z indywidualnym charakterem prawa do zaskar¿ania uchwa³ na
rzecz uregulowania go jako prawo kolektywne.
W ostatnich latach swojego obowi¹zywania kodeks
handlowy z 1934 r. przewidywa³, ¿e w spó³kach publicznych
powództwo o uniewa¿nienie (wed³ug obecnej terminologii
kodeksowej  uchylenie) uchwa³y mog³o byæ wytoczone jedynie przez akcjonariusza lub grupê akcjonariuszy
posiadaj¹cych bezporednio akcje uprawniaj¹ce do wykonywania nie mniej ni¿ 1% ogólnej liczby g³osów, je¿eli podstaw¹ zaskar¿enia by³o naruszenie dobrych obyczajów kupieckich, godzenie w interesy spó³ki i zamiar pokrzywdzenia akcjonariusza (art. 414 § 2 k.h.).21
Wprowadzone ograniczenie o charakterze podmiotowym  jako w¹tpliwe z konstytucyjnego punktu widzenia
(art. 45 ust. 122, art. 64 ust. 223 Konstytucji RP)  spotka³o
siê z zasadn¹ krytyk¹ ze strony doktryny.24 Ustawodawca
k.s.h. s³usznie zrezygnowa³ zatem z tego rozwi¹zania.25
Wprowadzenie ograniczeñ w prawie do zaskar¿ania
uchwa³ dyskutowane jest tak¿e w prawie niemieckim.26 Jako mo¿liwe ograniczenie proponuje siê posiadanie okrelonego udzia³u w kapitale lub ogólnej liczbie g³osów, posiadanie akcji o okrelonej wartoci nominalnej, wzglêdnie

Z uwagi na w¹tpliwoci konstytucyjne, jak równie¿ na
okolicznoæ, i¿ prawo do zaskar¿ania uchwa³ pe³ni tak¿e
istotn¹ rolê z punktu widzenia zasady praworz¹dnoci, nie
nale¿y postulowaæ wprowadzenia podmiotowych ograniczeñ w zakresie omawianej instytucji. Zaanga¿owanie kapita³owe skar¿¹cego jak równie¿ jego sta¿ jako akcjonariusza danej spó³ki mog¹ natomiast mieæ posi³kowe znaczenie
przy rozpatrywaniu przez s¹d konkretnej sprawy, stanowi¹c rodzaj poszlaki, co do motywów danego powództwa.

W odró¿nieniu od stanu prawnego obowi¹zuj¹cego
pod rz¹dami kodeksu handlowego z 1934 r.,28 ustawodawca kodeksu spó³ek handlowych zdecydowa³ siê na wyrane wyodrêbnienie dwóch rodzajów skarg wspólników:
● powództwo o uchylenie uchwa³y (art. 249, 422 k.s.h.)
● powództwa o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y (art.
252, 425 k.s.h.).
Oba instrumenty ró¿ni¹ siê ustawowym katalogiem
podstaw zaskar¿enia. W zale¿noci od rodzaju rodka zaskar¿enia ró¿ne s¹ tak¿e terminy prekluzyjne dla wniesienia pozwu, jak równie¿ materialno-prawne konsekwencje uwzglêdnienia powództwa. W tej ostatniej kwestii brak jest jednak w doktrynie zgodnoci, czy wyrok
uchylaj¹cy uchwa³ê wywiera jedynie skutek na przysz³oæ (skutecznoæ ex nunc),29 czy te¿ dzia³a z moc¹
18 Zob. W. Kubala, O niektórych kwestiach zwi¹zanych z praktycznym stosowaniem
art. 5 k.c., Palestra 1998/78, s. 64; Z. £yda, Klauzula generalna spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa (problemy interpretacji), Pañstwo i Prawo 1987/7,
s. 46; Z. £yda, Wzajemny stosunek klauzul: zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, Nowe Prawo 1988/4, s. 3; M. Piekarski,
Konkretyzacja zarzutu nadu¿ycia prawa, Palestra 1974/7, s. 26; zob. te¿ monografiê T. Justyñskiego, Nadu¿ycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków
2000, oraz recenzjê tej pracy pióra A. Szpunara, Tomasz Justyñski: Nadu¿ycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2000/4, s. 963.
19 Zob. A. Szumañski, Prawo spó³ek..., s. 668.
20 Alternatywnie chodziæ tu mo¿e o udzia³ w ogólnej liczbie g³osów (por. art. 414
§ 2 k.h.), ewentualnie o wartoæ rynkow¹ akcji.
21 Zmiana k.h. wprowadzona ustaw¹ z 21.08.1997 r.  Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi.
22 Prawo do s¹dowej ochrony interesów jednostki.
23 Zasada równej dla wszystkich ochrony prawnej.
24 Por. A. Szumañski w: W. Pyzio³, A. Szumañski, I. Weiss, Prawo spó³ek, Bydgoszcz 1998, s. 566; J. Szwaja, P. Skrzyszkowski, Krytycznie o ograniczaniu praw
akcjonariuszy spó³ek publicznych, Prawo Spó³ek 1998/4, s. 2  7; M. Romanowski, Zaskar¿anie ..., s. 104  106.
25 Zob. S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, Uzasadnienie projektu ustawy
 Prawo spó³ek handlowych, Studia Prawnicze 1999/12, s. 177.
26 Zob. W. Bayer, Aktionärsklagen..., s. 2615 i cyt. tam literatura (zw³aszcza przypis 99 i 100).
27 Szczegó³owo na ten temat zob. W. Bayer, Aktionärsklagen..., s. 2615  2616.
28 Skargom wspólników powiêcono przepisy art. 240 (dla spó³ki z o.o.) i art. 413  414
k.h. (dla spó³ki akcyjnej). Terminem ustawowym by³o powództwo o uniewa¿nienie
uchwa³y.
29 Tak M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, (przedruk) Bielsko-Bia³a 1998,
uw. 5 do art. 243; M. Trela, Wzruszalnoæ uchwa³ walnego zgromadzenia akcjonariuszy spó³ki akcyjnej, Prawo Spó³ek 1999/12, s. 10; w podobnym kierunku,
A. Szumañski, Prawo spó³ek..., 2002, s. 726; A. Szumañski, Prawo spó³ek..., 1998,
s. 605; zob. te¿ L. Sobolewski, Uniewa¿nienie akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, PPH 1996/12, s. 4; por. na gruncie prawa niemieckiego,
W. Zöllner, Folgen der Nichtigerklärung durchgeführter Kapitalerhöhungsbeschlüsse, Die Aktiengesellschaft (AG) 1993, s. 75.; W. Zöllner, M. Winter, Folgen
der Nichtigerklärung durchgeführter Kapitalerhöhungsbeschlüsse, Zeitschrift für
das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht ZHR 1994, s. 59.
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spó³ki

przeznaczeniem danego prawa.18 Przepis ten jest jednak
zbyt ogólny, aby w tak wielop³aszczyznowej i jednoczenie dynamicznej materii, jak¹ jest prawo spó³ek, mo¿na
by³o mówiæ o skutecznej ochronie na podstawie treci
owej ogólnej normy.
Wymienione okolicznoci uzasadniaj¹ koniecznoæ
poszukiwania rozwi¹zañ precyzyjniejszych i zapewniaj¹cych wiêksz¹ skutecznoæ.19 Rozwi¹zania te mog¹
teoretycznie iæ w kierunku:
● ograniczenia dostêpnoci prawa do zaskar¿ania
uchwa³ (s. 21),
● zmniejszania atrakcyjnoci nadu¿ywania tego prawa
(s. 21) oraz
● sankcjonowania jego nadu¿yæ (s. 21/22).

spó³ki

wsteczn¹ (ex tunc).30 W zasygnalizowanym sporze nale¿y
stan¹æ na stanowisku, i¿ wyrok s¹du wydany w postêpowaniu o uchylenie uchwa³y wywo³uje jedynie skutek na
przysz³oæ (ex nunc), podczas gdy sukces powództwa
o stwierdzenie niewa¿noci skutkuje zniesieniem uchwa³y od momentu jej podjêcia (skutecznoæ ex tunc). Oczywicie surowszym rodkiem zaskar¿enia jest powództwo o stwierdzenie niewa¿noci. Wynika to nie tylko
z charakteru wyroku w sprawie o stwierdzenie niewa¿noci, ale równie¿ ze znacznie d³u¿szych terminów na wniesienie pozwu (zob. art. 425 § 3 dla spó³ki publicznej, art.
425 § 2 dla spó³ki akcyjnej niepublicznej, art. 252 § 3 k.s.h.
dla spó³ki z o.o.). W porównaniu ze stanem prawnym obowi¹zuj¹cym pod rz¹dami kodeksu handlowego, sprzecznoæ z przepisami prawa nie stanowi obecnie podstawy
powództwa o uchylenie uchwa³y, lecz przewidziana jest jako przes³anka powództwa o stwierdzenie niewa¿noci
uchwa³y (art. 425, 252 § 1 k.s.h.). Lege non distinguente
chodzi tu o ka¿d¹ sprzecznoæ z ustaw¹, przez co nale¿y
rozumieæ przepisy prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego
(art. 87 ust. 1, art. 88 ust. 1 i art. 92 Konstytucji RP).31
Mimo i¿ regulacja prawna zawarta w kodeksie handlowym mog³a wywo³ywaæ równie¿ pewne w¹tpliwoci,32
to jednak zmiany wprowadzone w k.s.h. s¹ zmianami na
gorsze. Nie ka¿de bowiem naruszenie ustawy powinno
byæ kwalifikowane jako podstawa do stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y. Nie wchodz¹c w tym miejscu g³êbiej w zasygnalizowan¹ problematykê, wypada zauwa¿yæ, ¿e regulacja skarg wspólników (oraz innych uprawnionych podmiotów) powinna mo¿liwie du¿¹ liczbê spraw poddawaæ
mo¿liwoci zaskar¿enia jedynie w drodze powództwa
o uchylenie uchwa³y.
Powództwo o stwierdzenie niewa¿noci, dla którego
obowi¹zuje i powinien obowi¹zywaæ znacznie d³u¿szy termin prekluzyjny, powinno byæ traktowane wyj¹tkowo
i ograniczaæ siê jedynie do najpowa¿niejszych naruszeñ
norm prawa bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego, najlepiej stypizowanych w formie ustawowego katalogu.33
Wskazane tu zagadnienie jest szerszym problemem
zwi¹zanym przede wszystkim z potrzeb¹ wzmocnienia pewnoci obrotu. Pozytywny wp³yw z punktu widzenia zwalczania zjawiska szanta¿u korporacyjnego traktowaæ nale¿y w kategoriach po¿¹danego efektu ubocznego proponowanej
przeze mnie reformy.
Zmniejszenie atrakcyjnoci powództwa dla okupu
Zmniejszenie atrakcyjnoci zaskar¿ania uchwa³y jako nielegalnego sposobu wywierania nacisku i uzyskiwania korzyci maj¹tkowych polega na takim ukszta³towaniu prawa, zw³aszcza w zakresie kwestii proceduralnych, aby utrudniæ skar¿¹cemu osi¹gniêcie zamierzonego przez niego celu sprzecznego z prawem. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie negatywnych
konsekwencji dla spó³ki zwi¹zanych z zaskar¿eniem
uchwa³y oraz z utrudnieniami w zakresie mo¿liwoci
kupczenia spolegliwoci¹ przez szanta¿ystów korporacyjnych.
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Zasada niezale¿noci postêpowania
rejestrowego w stosunku do postêpowania
przed s¹dem gospodarczym
Pewnym novum, na które zdecydowa³ siê ustawodawca kodeksu spó³ek handlowych, jest postanowienie art.
423 § 1 k.s.h.,34 zgodnie z którym zaskar¿enie uchwa³y
walnego zgromadzenia nie powoduje automatycznie zawieszenia postêpowania rejestrowego. Do zawieszenia
mo¿e jednak dojæ po przeprowadzeniu przez s¹d rejestrowy rozprawy. Rozprawa taka ma charakter wyjaniaj¹cy. Jej celem jest wstêpne oszacowanie prawdopodobieñstwa sukcesu powództwa o uchylenie, wzglêdnie o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y. Spo³eczno-gospodarcz¹
funkcj¹ tego zabiegu jest obci¹¿enie konsekwencjami
wpisu/odmowy wpisu tego podmiotu, który wed³ug
wstêpnych szacunków ma mniejsze szanse na wygranie
sprawy przed s¹dem gospodarczym. Taka alokacja ryzyka jest jak najbardziej uzasadniona z punktu widzenia
ekonomicznej analizy prawa.
Przyj¹æ nale¿y, ¿e wstrzymanie postêpowania rejestrowego wynikaæ mo¿e równie¿ z orzeczenia s¹du gospodarczego-procesowego, wydanego w ramach postêpowania zabezpieczaj¹cego (tymczasowa ochrona
prawna  art. 730 i n. k.p.c.).35
Je¿eli s¹d rejestrowy zawiesi postêpowanie w zwi¹zku
ze spraw¹ tocz¹c¹ siê przed s¹dem procesowym (art. 177 § 1
pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.), wówczas orzeczenie
tego s¹du ma dla s¹du rejestrowego znaczenie prejudycjalne.36 Oznacza to, ¿e uchylenie albo stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y poci¹gnie za sob¹ obowi¹zek s¹du rejestrowego do uwzglêdnienia z urzêdu orzeczenia s¹du procesowego i wydania postanowienia o odmowie wpisu do rejestru.
Prejudycjalnoæ nie obejmuje jednak przypadku odwrotnego, tj. nawet oddalenie powództwa kwestionuj¹cego
uchwa³ê nie wyklucza odmowy dokonania wpisu przez s¹d
rejestrowy z powodu innych stwierdzonych uchybieñ.
Przyj¹æ jednak nale¿y, ¿e postanowienie o odmowie wpisu
opieraæ siê mo¿e jedynie na owych innych okolicznociach, nie za na okolicznociach le¿¹cych u podstaw
orzeczenia s¹du procesowego, je¿eli s¹d ten pozostawi³
uchwa³ê w mocy.
30 Tak (i to niezale¿nie od rodzaju powództwa) E. Marsza³kowska-Krze, Skutki
zaskar¿enia uchwa³y wspólników w spó³ce z o.o., PPH 1999/4, s. 31; M. Romanowski, Zaskar¿anie..., s. 104; A. Szajkowski, Prawo spó³ek handlowych, Warszawa 2000, s. 676; A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych, t. II, Komentarz do
art. 301  633 k.s.h., Kraków 2002, uw. do art. 422, pkt 5; R. Czerniawski, Kodeks spó³ek handlowych. Przepisy o spó³ce akcyjnej, Warszawa 2001, uw. 4 do art.
427; J. Napiera³a w: A. Koch, J. Napiera³a (red.), Prawo handlowe, Kraków 2002,
s. 435; R. Reczek, Przes³anki zaskar¿enia uchwa³ zgromadzenia wspólników spó³ki z o.o., Prawo Spó³ek 2003/2, s. 27  28; tak SN w orzeczeniu z 17.09.1993 r.
(II CRN 96/93), OSN 1994/9, poz. 180, PPH 1994/5, s. 25  27).
31 Tak J. Jacyszyn, S. Krze, E. Marsza³kowska-Krze, Kodeks spó³ek handlowych,
komentarz, orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 520; W. Katner, Prawa mniejszoci
w spó³kach kapita³owych, cz. II, PPH 2002/4, s. 23.
32 W doktrynie niejasnoci wywo³ywa³a kwestia rozgraniczenia uchwa³ nieistniej¹cych i niewa¿nych z mocy prawa, zob. monografiê E. Marsza³kowska-Krze,
Uchwa³y zgromadzeñ w spó³kach kapita³owych, Warszawa 2000, i powo³ana tam
literatura.
33 Por. § 241 niemieckiego Aktiengezetz z 1965 r. (BGBl. I s. 1089)  polskie t³umaczenie wydane przez C.H. Beck, Niemieckie ustawy o spó³ce z o.o. oraz o spó³ce
akcyjnej z wprowadzeniem M. Luttera, Warszawa 1996.
34 Por. dla spó³ki z o.o. art. 249 § 2 k.s.h.
35 Tak te¿ E. Marsza³kowska-Krze, Skutki zaskar¿enia uchwa³y wspólników
w spó³ce z o.o., PPH 1999/4, s. 32.
36 Zob. E. Marsza³kowska-Krze, Uchwa³y nie istniej¹ce, niewa¿ne z mocy prawa
oraz wzruszalne wyrokiem s¹du w spó³ce z o.o., PPH 1998/7, s. 30.
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Wprowadzenie specjalnego postêpowania dotycz¹cego wy³¹cznie kwestii maj¹tkowych zwi¹zanych
z uchwa³¹
De lege ferenda nale¿a³oby rozwa¿yæ wprowadzenie
specjalnego postêpowania dla spraw, w których kwesti¹
sporn¹ jest nie sam fakt podjêcia i wykonania danej uchwa³y, ale jej konsekwencje w wymiarze czysto maj¹tkowym.
Problemy wyceny akcji czy te¿ ustalenia wysokoci
ceny wykupu s¹ z natury rzeczy z³o¿one i czasoch³onne.
Je¿eli wiêc w celu zabezpieczenia interesów powoda
dojdzie do wstrzymania postêpowania rejestrowego,
mo¿e to  niezale¿nie od zasadnoci powództwa 
poci¹gaæ za sob¹ olbrzymie straty po stronie spó³ki.
Proponowana procedura ogranicza³aby siê do zbadania
i ustalenia przez s¹d spornych wartoci. Postêpowanie
to zastêpowa³oby w zakresie jego zastosowania powództwo maj¹ce na celu uchylenie uchwa³y, a wiêc zniweczenie wszelkich zwi¹zanych z ni¹ skutków prawnych.
Mo¿liwe zastosowanie tej procedury dotyczy³oby przymusowego wykupu akcji (art. 418 k.s.h.), stosunku wymiany akcji przy po³¹czeniu (art. 509 § 3 k.s.h.), wy³¹czenia prawa poboru w sytuacji, kiedy kwesti¹ sporn¹
jest sam fakt adekwatnoci ceny emisyjnej nowych akcji (art. 433 § 2 k.s.h.).
Przy wprowadzaniu proponowanego trybu postêpowania nale¿a³oby siêgn¹æ do rozwi¹zañ ustawowych i dorobku doktryny niemieckiej. Tamtejsze ustawodawstwo zna
bowiem tzw. Spruchstellenverfahren, który dotyczy jedynie
aspektów maj¹tkowych, nie powoduj¹c przy tym (inaczej
ni¿ Anfechtungsklage) wstrzymania postêpowania rejestrowego. Zakres zastosowania Spruchstellenverfahren obejmuje uchwa³y dotycz¹ce po³¹czenia (§ 14 ust. 2, § 15 ust.
1, § 305 i n. Umwandlugsgesetz37), przekszta³cenia (§ 195
ust. 2, § 196, 305 i n. UmwG),38 zawarcia umowy o zarz¹dzanie spó³k¹ zale¿n¹ (§ 304 ust. 3, § 305 ust. 5, § 306
AktG), wcielenia spó³ki zale¿nej (§ 320b ust. 2 i 3, § 306
AktG),39 przymusowego wykupu akcji (§ 327f ust. 1, § 306
AktG). W literaturze40 proponuje siê rozszerzenie tego katalogu o spory dotycz¹ce ceny emisyjnej przy emisji przeprowadzanej z wy³¹czeniem prawa poboru.41 Obecnie ma
miejsce w Niemczech powa¿niejsza reforma Spruchverfahren.42
Wprowadzenie tego rodzaju postêpowania oznacza³oby kolejny krok w kierunku eliminacji zjawiska szanta¿u

korporacyjnego. Pozytywne efekty tego rozwi¹zania nie
wyczerpywa³yby siê jednak na powództwach bezzasadnych, w szczególnoci motywowanych chêci¹ uzyskania
nieusprawiedliwionych korzyci maj¹tkowych, ale
rozci¹ga³yby siê wszelkie spory, tak¿e te wytoczone zasadnie, jeli tylko dotycz¹ one wy³¹cznie kwestii
zwi¹zanych z wycen¹ (maj¹tkowych).
Ograniczenie mo¿liwoci cofniêcia pozwu
oraz zawarcia ugody
Modus operandi szanta¿ystów korporacyjnych obejmuje:
● zagro¿enie wniesieniem powództwa,
● wniesienie powództwa, a nastêpnie jego odp³atne cofniêcie, wzglêdnie
● (odp³atne) zawarcie ugody.
Za godne poparcia nale¿y de lege ferenda uznaæ
wprowadzenie uregulowañ zapobiegaj¹cych wskazanej
sekwencji wydarzeñ.
Rozwi¹zaniem takim by³oby uzale¿nienie mo¿liwoci
cofniêcia pozwu oraz zawarcia ugody od zezwolenia s¹du,
przed którym toczy siê postêpowanie.43
S¹d procesowy jedynie wówczas wydawa³by stosowne zezwolenie, je¿eli po zbadaniu okolicznoci sprawy oraz zebraniu wyjanieñ stron, zw³aszcza strony powodowej, doszed³by
do przekonania, ¿e cofniêcie skargi (wzglêdnie zawarcie ugody) nie zosta³o przez spó³kê kupione. Omawiany instrument
nie obejmuje wprawdzie pierwszego z wymienionych sposobów wywierania presji na spó³kê (tj. samego zagro¿enia zaskar¿eniem), jednak¿e ten sposób jest ograniczony czasowo
terminami prekluzyjnymi przewidzianymi na wytoczenie powództwa. W tym kontekcie wypada jeszcze raz podkreliæ
znaczenie regulacji podstaw zaskar¿enia i zwi¹zanych z tym
terminów zaskar¿enia.44
Sankcje za nadu¿ycia prawa do zaskar¿ania uchwa³
Zasada odpowiedzialnoci za wynik procesu
Zwyczajn¹ sankcj¹ za wniesienie nieuzasadnionego powództwa (i w konsekwencji przegranie sprawy) jest obowi¹zek poniesienia kosztów postêpowania (art. 98 § 1 k.p.c.).
Konsekwencja ta wynika z ogólnej zasady odpowiedzialnoci
za wynik procesu, bêd¹cej fundamentalnym elementem regulacji dotycz¹cej kosztów postêpowania cywilnego.45
37 Ustawa o przekszta³ceniach z 28.10.1994 r. (BGBl. I s. 3210).
38 Chodzi o uchwa³ê walnego zgromadzenia spó³ki przenosz¹cej. Ograniczenie do
spó³ki przenosz¹cej uzasadnione jest zasad¹ utrzymania kapita³u; zob.
W. Schön, Wer schützt den Kapitalschutz, ZHR 2002.
39 Tzw. Eingliederung; w przypadku tym równie¿ chodzi o uchwa³ê walnego zgromadzenia spó³ki wcielanej.
40 Tak W. Bayer, Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss und Vermögensschutz der Aktionäre nach § 255 Abs. 2 AktG, ZHR 1999, s. 54; W. Bayer, Aktionärsklagen..., s. 2618.
41 Obecnie nieadekwatnoæ ceny emisyjnej stanowi samodzieln¹ podstawê do
wniesienia powództwa o uchylenie uchwa³y  zob. § 255 ust. 2 AktG.
42 Rz¹dowy projekt ustawy Gesetz zur Neuordnung des gesellschaftsrechtlichen
Spruchverfahrens, projekt dostêpny w internecie na stronie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwoci: www.bundesjustizministerium.de
43 Tak w niemieckiej literaturze m.in. W. Bayer, Aktionärsklagen..., s. 2616.
44 Zob. krytyczne uwagi poczynione na s. 23/24.
45 Zob. H. M¹drzak, D. Krupa, E. Marsza³kowska-Krze, Postêpowanie cywilne,
Warszawa 1997, s. 166.
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spó³ki

Prawomocny wyrok uchylaj¹cy uchwa³ê lub stwierdzaj¹cy jej niewa¿noæ zarz¹d powinien zg³osiæ s¹dowi rejestrowemu w terminie tygodnia od jej og³oszenia (art.
427 § 3 i 4 k.s.h.).
Postanowienie art. 423 § 1 k.s.h. (art. 249 § 2 k.s.h.
w odniesieniu do spó³ki z o.o.) skutkuje czêciowym rozbrojeniem rozbójniczych akcjonariuszy  ostrze skargi jako orê¿a skierowanego przeciwko spó³ce traci znacz¹co
na swojej ostroci, je¿eli uci¹¿liwoæ w postaci zablokowania/opónienia wpisu do rejestru nie jest konsekwencj¹
automatyczn¹, lecz mo¿e nast¹piæ jedynie po przeprowadzeniu wstêpnego oszacowania, które dokonuje siê na
rozprawie maj¹cej charakter wyjaniaj¹cy.

spó³ki

Sankcje finansowe za wniesienie powództwa oczywicie bezzasadnego
Konsekwencje wynikaj¹ce z ogólnej zasady odpowiedzialnoci za wynik procesu nie pe³ni¹ w sposób zadawalaj¹cy funkcji prewencyjnej ani tym bardziej kompensacyjnej. Ustawodawca kodeksu spó³ek handlowych
zdecydowa³ siê dlatego na wprowadzenie dodatkowych
sankcji o charakterze finansowym.
Art. 423 § 2 zd. 1 k.s.h. przewiduje mianowicie, i¿
w przypadku wniesienia oczywicie bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwa³y walnego zgromadzenia46 s¹d, na
wniosek pozwanej spó³ki, mo¿e zas¹dziæ od powoda kwotê
do dziesiêciokrotnej wysokoci kosztów s¹dowych oraz
wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego.
Elementem hipotezy cytowanej normy jest oczywistoæ
bezzasadnoci. Ustawodawca pos³uguje siê tu zatem terminem nieostrym, co stwarza pewne zagro¿enia interpretacyjne
na niekorzyæ powoda. W ka¿dym przypadku, zw³aszcza za
wówczas, gdy ustalenie zasadnoci powództwa wymaga doprecyzowania zwrotów nieostrych (np. interes spó³ki jako
przes³anka legalnoci wy³¹czenia prawa poboru), s¹d powinien zachowaæ spor¹ ostro¿noæ przy kwalifikowaniu powództwa jako oczywicie bezzasadnego. Je¿eli bezzasadnoæ wydaje siê prima facie prawdopodobna, ale nie oczywista, wystarczaj¹ce bêdzie odrzucenie ewentualnego wniosku o wydanie
zarz¹dzenia tymczasowego w postêpowaniu zabezpieczaj¹cym i w konsekwencji dokonanie wpisu przez s¹d rejestrowy.
Dla oceny oczywistoci nale¿y braæ pod uwagê wzglêdy obiektywne, nie za subiektywne przekonania powoda.
De lege ferenda warto by³oby rozwa¿yæ rozszerzenie
sankcji z 423 § 2 k.s.h. na przypadki, w których udowodniono u¿ycie powództwa jako rodka szanta¿u korporacyjnego, nawet je¿eli powództwo nie odpowiada kryteriom oczywistej bezzasadnoci.
W takim zakresie nale¿y braæ pod uwagê
subiektywne motywy, którymi kierowa³ siê skar¿¹cy.
Na koniec warto jeszcze zauwa¿yæ, ¿e roszczenie odszkodowawcze spó³ki nie wyczerpuje siê na sumie okrelonej
w art. 423 § 2 zd. 1 k.s.h.; mo¿liwe jest nadto dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 423 § 2 zd. 2 k.s.h.).
W grê wchodziæ bêdzie tu odpowiedzialnoæ deliktowa na
podstawie art. 415 k.c. W praktyce problematycznie przedstawiaæ siê mo¿e jednak kwestia ustalenia wysokoci szkody po
stronie bezzasadnie pozwanej spó³ki. Ponadto nawet jeli
ustalenie takie oka¿e siê in casu mo¿liwe, szkoda ta bêdzie
w wielu przypadkach przerasta³a zdolnoci kompensacyjne
(wyp³acalnoæ) akcjonariusza. Wszystko to sprawia, ¿e
w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków odpowiedzialnoci na
podstawie art. 423 § 2 zd. 2 k.s.h. nale¿y raczej przypisaæ pe³nienie roli prewencji generalnej, ani¿eli realne spe³nianie
przez ni¹ funkcji kompensacyjnej (odszkodowawczej).
Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy
Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszociowych, tzw. squeeze-out (art. 418 k.s.h.),47 nie jest sankcj¹ za
PRZEGL¥D PRAWA HANDLOWEGO listopad 2003

konkretne nielojalne zachowania akcjonariuszy wobec
spó³ki; przes³ank¹ wy³¹czenia s¹ tutaj wy³¹cznie okrelone
proporcje udzia³u w kapitale zak³adowym (90% wiêkszoæ
uprawniaj¹ca, 5% mniejszoæ blokuj¹ca48). Ratio legis regulacji stanowi umo¿liwienie akcjonariuszom dominuj¹cym
wykluczenia ze spó³ki drobnicy. Ustawodawca przyjmuje rycza³tem, ¿e w okrelonym uk³adzie i przy odpowiednich proporcjach kapita³owych wystêpowanie w spó³ce akcjonariuszy mniejszociowych wi¹zaæ siê mo¿e z negatywnymi konsekwencjami dla spó³ki, grupy przedsiêbiorstw
oraz akcjonariuszy wiêkszociowych.49
Jednym z elementów sk³adaj¹cych siê na uci¹¿liwoæ
pozostawania w spó³ce drobnych akcjonariuszy jest mo¿liwoæ nadu¿ywania z ich strony praw korporacyjnych, w tym
prawa do zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia.50 Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e udowodnienie tego rodzaju nadu¿yæ, czy te¿ nawet samego zamiaru nadu¿ycia nie stanowi
przes³anki legalnoci przymusowego wykupu w trybie art.
418 k.s.h. Dopuszczalnoæ squeeze-out nie zale¿y bowiem od
spe³nienia przes³anek o charakterze materialnym, a jedynie
okrelonych ustawowo przes³anek formalnych.

Uwagi koñcowe
Bez w¹tpienia najistotniejszym krokiem w kierunku
eliminacji zjawiska szanta¿u korporacyjnego by³o wprowadzenie zasady, zgodnie z któr¹ zaskar¿enie uchwa³y
nie prowadzi automatycznie do zablokowania postêpowania rejestrowego (art. 423 § 1, art. 249 § 2 k.s.h).
Obowi¹zek przeprowadzenia rozprawy jako przes³anki zawieszenia postêpowania przed s¹dem rejestrowym
pe³ni rolê postêpowania wstêpnego, w którym stosunkowo szybko dojæ mo¿e do wyjciowego oszacowania
szans powodzenia powództwa przed s¹dem gospodarczym-procesowym. Rozwi¹zanie takie jest rozs¹dnym
kompromisem pomiêdzy z jednej strony postulatami
efektywnoci, z drugiej za sprawiedliwoci, tj. w tym
przypadku ochrony mniejszoci.
W szczególnoci nie zas³uguje na poparcie jakiekolwiek ograniczanie podmiotowe lub czasowe (tj. w rozumieniu okrelonego czasu posiadania akcji spó³ki) prawa
46 Regulacja ta obejmuje tak¿e powództwo o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y
(art. 423 § 2 w zw. z art. 425 § 5 k.s.h.).
47 Zob. szerzej na ten temat P. Bielski, Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy a natura spó³ki akcyjnej, PPH 2001/11, s. 11  19; R.T. Stroiñski, Cele oraz
ryzyka przymusowego wykupu akcji w kodeksie spó³ek handlowych, PPH, 2001/12,
s. 19  28; A. Szumañski, Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy, PPH
2001/11, s. 1  10; A. Szumañski, Prymat kapita³u nad osob¹, Rzeczpospolita
z 14.02.2001 r., dzia³ Prawo; A. Radwan, Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy w prawie brytyjskim na tle k.s.h., PPH 200/1, s. 41  48; A. Radwan,
Squeeze-out? Tak!, ale nie tak  Kilka uwag na temat planowanej nowelizacji art.
418 k.s.h., Prawo Spó³ek 2003/4, s. 48  54; A. Radwan, Regulacja
przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy  uwagi de lege ferenda,
Monitor Prawniczy 2003/11, s. 500  505; zob. te¿ monografiê K. Kohutka,
Przymusowy wykup akcji w kodeksie spó³ek handlowych, Kraków 2002.
48 Zob. szerzej A. Radwan, Squeeze-out..., s. 50  51.
49 Ekonomiczna analiza przyczyn wprowadzenia instytucji squeeze-out u R.T. Stroiñskiego, Cele..., s. 20  23.
50 Zob. A. Szumañski, Przymusowy..., s. 2; zob. te¿ Report of The High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids, Bruksela
2002, s. 60.
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Delegacja prawa do podejmowania decyzji w przedmiocie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego (art. 444 i n.
k.s.h.), ³¹cznie z kompetencj¹ do wy³¹czenia prawa poboru
akcjonariuszy (art. 447 § 1 zd. 2, art. 447 § 2 k.s.h.), na zarz¹d spó³ki oznacza potencjalnie istotne zagro¿enie dla
ochrony praw mniejszoci. Uchwa³a zarz¹du zastêpuje bowiem akt korporacyjny, jakim jest uchwa³a walnego zgro-

W listopadowym numerze
miesiêcznika

madzenia (art. 446 § 1 zd. 1 k.s.h.). Reforma regulacji
skarg wspólników powinna zatem iæ nie tylko w kierunku
jej ograniczenia, ale równie¿ odpowiedniego rozszrzenia
w celu uzyskania stanu systemowej konwergencji.
Dlatego te¿ konieczne jest nowe spojrzenie na ustawowe
mechanizmy ochrony praw mniejszoci, w tym rozwa¿enie
ewentualnego analogicznego stosowania art. 422 i n. k.s.h.
w odniesieniu do uchwa³ zarz¹du.51 Analiza taka przekracza³aby jednak ramy niniejszego opracowania. Zamykaj¹c¹ tez¹
niech bêdzie zatem stwierdzenie, i¿ usprawiedliwionym i wywa¿onym ograniczeniom w zakresie prawa zaskar¿ania
uchwa³ walnego zgromadzenia musi towarzyszyæ wzmocnienie ochrony akcjonariuszy na wypadek naruszeñ ich praw
zwi¹zanych z delegacj¹ niektórych uprawnieñ z walnego
zgromadzenia na zarz¹d spó³ki.
dr Arkadiusz Radwan
Autor jest pracownikiem naukowym w Katedrze
Europeistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego, Zak³adzie Prawa
Handlowego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziale Prawa
Krakowskiej Szko³y Wy¿szej im. A. Frycza Modrzewskiego.
51 Za odpornoci¹ uchwa³ zarz¹du na zaskar¿enia w drodze art. 422 i n. k.s.h.
opowiedzieli siê S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, Uzasadnienie projektu ustawy  Prawo spó³ek handlowych, Studia Prawnicze 1999/12, s. 143; M.
Romanowski, Kapita³ docelowy, PPH 2002/8, s. 2; M. Romanowski, Podwy¿szenie
kapita³u zak³adowego w granicach kapita³u docelowego, PPH 2003/2, s. 28.
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polecamy miêdzy innymi:

Filip Seredyñski, Maciej Sobiech
. Dzia³alnoæ gospodarcza a dzia³alnoæ wykonywana osobicie w wietle zasad
wyk³adni prawa podatkowego
Justyna Maliszewska-Nienartowicz
. Ochrona interesów konsumentów w stosunkach kredytowych
 nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim
Ryszard Szarek
. Zakaz przeciwdzia³ania przez gminê rozwojowi konkurencji
Pawe³ Borszowski
. Wymogi proceduralne a przewlek³oæ postêpowania podatkowego
Alkesander Ch³opecki
. Odmowa stwierdzenia nadp³aty w podatku dochodowym od osób fizycznych
za 2000 r.  Glosa
Henryk Palarz
. Wprowadzenie w ¿ycie taryfy przedsiêbiorstwa energetycznego
Grzegorz Borkowski
. Dotacje na rok  orzeczenie miesi¹ca
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spó³ki

do zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia. Ograniczenie tego rodzaju  oprócz w¹tpliwoci konstytucyjnych
 oznacza³oby równie¿ redukcjê w zakresie pe³nienia
funkcji kontrolnych przez indywidualnych wspólników,
a wiec porednio os³abienie zasady praworz¹dnoci.
Akcjonariusze powinni jednak byæ rozliczani z korzystania z przys³uguj¹cego im prawa i  w razie jego oczywistego
nadu¿ycia lub te¿ u¿ycia w celu sprzecznym z przeznaczeniem prawa (tj. jako instrumentu szanta¿u)  powinni liczyæ
siê z finansowymi (i ewentualnie innymi) sankcjami.
Niniejsze opracowanie powiêcone jest ochronie spó³ki
i akcjonariuszy wiêkszociowych przed nadu¿yciami prawa
do zaskar¿ania uchwa³ ze strony mniejszoci. W tym kontekcie nie sposób nie wspomnieæ o znaczeniu, jakie z omawianego punktu widzenia, ale równie¿ i przede wszystkim z punktu
widzenia ochrony praw mniejszoci ma wprowadzenie do polskiego porz¹dku prawnego instytucji kapita³u docelowego.

