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Zagadnienie uchwa³y negatywnej

Przepis art. 245 k.s.h. stanowi, i¿ uchwa³y zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów, je¿eli przepisy lub umowa spó³ki nie stanowi¹ inaczej. W zwi¹zku z tym
nasuwa siê w¹tpliwoæ, co siê dzieje, gdy nie ma wiêkszoci g³osów? Od wielu
lat istnieje w doktrynie spór co do tego, czy nieuzyskanie przez poddany pod g³osowanie projekt uchwa³y wymaganej wiêkszoci g³osów jest równoznaczne z zaistnieniem tzw. uchwa³y negatywnej1, czy mo¿e konieczne jest wówczas stwierdzenie, i¿ nie dosz³o do powziêcia uchwa³y2? W niniejszym opracowaniu zaprezentujê wybrane pogl¹dy doktryny dotycz¹ce przedmiotowej uchwa³y, dokonuj¹c jednoczenie próby oceny ich trafnoci i przydatnoci.
Za istnieniem uchwa³y negatywnej opowiedzia³a siê m.in. E. P³onka3. Autorka uwa¿a, ¿e w wyniku przeprowadzenia g³osowania w ramach walnego zgromadzenia spó³ki kapita³owej zawsze mamy do czynienia z podjêciem uchwa³y pozytywnej b¹d negatywnej. Do podjêcia uchwa³y negatywnej, zdaniem autorki,
wystarcza równoæ g³osów, a niekiedy nawet przewaga g³osów oddanych za
uchwa³¹ pozytywn¹, niestanowi¹ca jednak wymaganej wiêkszoci kwalifikowanej. Argumentacja ta wydaje siê jednak, moim zdaniem, nietrafna. Z podjêciem
uchwa³y mamy bowiem do czynienia dopiero wówczas, gdy proponowana jej
treæ uzyska akceptacjê wymaganej wiêkszoci g³osuj¹cych. W wypadku nieuzyskania wiêkszoci g³osów uchwa³a nie zapada, co oznacza, ¿e uprawnieni do g³osowania odmówili poparcia g³osowanej kwestii. Nie mo¿e to jednak oznaczaæ
automatycznego poparcia tezy przeciwnej, a tym bardziej przyznawania jej, ex
lege, mocy uchwa³y (negatywnej), poniewa¿ w razie niepodjêcia uchwa³y nie
mo¿e byæ mowy o jej istnieniu4.
W kwestii zaskar¿alnoci uchwa³ autorka5 stoi na stanowisku, ¿e ka¿da z nich
jest zaskar¿alna, gdy¿ ka¿da mo¿e byæ sprzeczna z prawem i naruszaæ interesy
1

E. P³onka, Uczestnictwo osób prawnych w walnym zgromadzeniu spó³ki kapita³owej, PiP
1990, z. 1, s. 89.
2 E. Marsza³kowska-Krze, Pojêcie uchwa³y negatywnej na tle przepisów k.h. w sp. z o.o., PPH
1998, z. 1, s. 30.
3 E. P³onka, op. cit., s. 92.
4
T. Dziurzyñski, [w:] Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, £ód 1992,
s. 259.
5
E. P³onka, op. cit., s. 93.
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spó³ki lub poszczególnych jej wspólników. Podkrela te¿, i¿ przepisy k.s.h. nie
okrelaj¹ warunków, od których zale¿y powziêcie uchwa³ negatywnych. Jej zdaniem jest to oczywiste, a mianowicie zawsze wtedy, gdy z powodu braku wymaganej wiêkszoci g³osów na tak nie mo¿e zapaæ uchwa³a pozytywna, wówczas
mamy do czynienia z uchwa³¹ negatywn¹. Analizuj¹c te twierdzenia, nale¿y zastanowiæ siê, na jakich zasadach mo¿liwe by³oby zaskar¿enie uchwa³y negatywnej. Oczywiste jest, ¿e podjêcie uchwa³y zostaje potwierdzone w formie pisemnej co do jej treci, a przebieg g³osowania zaprotoko³owany. Tym samym, skar¿¹c uchwa³ê, udzia³owiec (akcjonariusz) jest w stanie udokumentowaæ s¹dowi
uchwalon¹ jej treæ i okolicznoci podjêcia. W przypadku niepodjêcia uchwa³y
(pozytywnej) nie mo¿na mówiæ o jej treci, poniewa¿ ta nie zosta³a zaaprobowana przez wymagan¹ wiêkszoæ g³osuj¹cych. Mówiæ mo¿na jedynie o treci poddanej pod g³osowanie propozycji uchwa³y. W zwi¹zku z tym uchwa³y nie ma,
a w protokole zgromadzenia widnieje wzmianka o niepodjêciu g³osowanej
uchwa³y. Wydaje siê równie¿ oczywiste, i¿ skar¿¹cy nie mo¿e przedstawiæ s¹dowi domniemanej treci, jak¹ rzekoma uchwa³a negatywna posiada.
W sytuacji niepodjêcia uchwa³y mo¿liwe jest wiêc jedynie skar¿enie bezczynnoci organu spó³ki w danej kwestii, przy czym jest to powództwo o ca³kowicie
odmiennym charakterze od powództwa zaskar¿aj¹cego uchwa³ê.
Za istnieniem uchwa³y negatywnej opowiadali siê tak¿e A. Przewrocki6
i M. Allerhand7, przy czym ten ostatni mniej zdecydowanie. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ komentatorów nie zajmuje w tej kwestii stanowiska.
Zdecydowanie przeciwko konstruowaniu pojêcia uchwa³y negatywnej wyst¹pi³ A.W. Winiewski8. Równie¿ A. Szwaja9 uwa¿a³, ¿e zagadnienie to jest dyskusyjne i ¿e dotychczas nie przedstawiono wystarczaj¹cych argumentów dogmatycznych za przyjêciem konstrukcji tych uchwa³ negatywnych na gruncie polskiego prawa handlowego. Przewa¿aj¹ bowiem argumenty, których nie mo¿na
uznaæ za racjonalne, a celowoæ wprowadzenia takiej konstrukcji budzi powa¿ne
w¹tpliwoci10.
Jak s³usznie zauwa¿y³ A.W. Winiewski11: w systemie kodeksu spó³ek handlowych nie znajduje racji bytu podjêcie »uchwa³y negatywnej«, sam wniosek
o podjêcie uchwa³y okrelonej w treci jest bowiem jedynie propozycj¹ treci
ewentualnej uchwa³y i nie ma odrêbnego skutku prawnego; nie ma wiêc koniecznoci odrzucania go, wystarczy po prostu, ¿e nie zostanie uchwalony. Ponadto,
6

A. Przewrocki, £¹czenie spó³ek kapita³owych, Kraków 1996, s. 133.
M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, s. 386.
8 A.W. Winiewski, Uchwa³a negatywna w spó³ce kapita³owej, Radca Prawny 1992, nr 3, s. 23.
9 A. Szwaja, [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. 2,
s. 765.
10 E. Marsza³kowska-Krze, op. cit., s. 30; A.W. Winiewski, op. cit., s. 23.
11 A.W. Winiewski, Prawo o spó³kach, t. 3, Warszawa 1993, s. 221.
7

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 2006
© for this edition by CNS

Studenckie.qxd

5/25/06 2:46 PM

Page 211

ZAGADNIENIE UCHWA£Y NEGATYWNEJ

|

211

procedura nie nakazuje poddawania pod g³osowanie ka¿dego zg³oszonego wniosku. W ramach spraw porz¹dkowych nawet przewodnicz¹cy mo¿e zdecydowaæ
o pozostawieniu wniosku bez obiegu. Uchwa³¹ mo¿na tak¿e usun¹æ z porz¹dku
zgromadzenia umieszczony na nim punkt, wy³¹czaj¹c w ten sposób rozpatrzenie
wszystkich zg³oszonych w danej sprawie wniosków. Wreszcie, je¿eli wniosek
zostanie poddany pod g³osowanie, mo¿e zostaæ »odrzucony« tak¿e poprzez fakt,
¿e wszyscy uprawnieni wstrzymaj¹ siê od g³osowania  trudno wówczas twierdziæ, ¿e zapad³a jakakolwiek uchwa³a. Z kolei w razie równoci g³osów za i przeciw te¿ nie mo¿na by³oby przyj¹æ, ¿e zapad³a »uchwa³a negatywna«12, bo przecie¿ ustawa dla uchwa³ wymaga wiêkszoci g³osów13.
Stanowisko to znalaz³o poparcie E. Marsza³kowskiej-Krze. Autorka zauwa¿a, i¿ kodeks spó³ek handlowych nie pos³uguje siê pojêciem uchwa³y negatywnej, a analiza przepisów wyranie wskazuje, ¿e mówi¹c o uchwale, przepisy
k.s.h. dotycz¹ wy³¹cznie sytuacji, gdy wniosek zosta³ pozytywnie przeg³osowany przez wymagan¹ do podjêcia konkretnej uchwa³y wiêkszoæ wspólników,
a wiêc uchwa³a zosta³a podjêta zgodnie z proponowan¹ treci¹14.
Autorka wskazuje tak¿e na treæ art. 245 k.s.h. stanowi¹cego, ¿e uchwa³y zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, je¿eli przepisy lub umowa spó³ki nie
stanowi¹ inaczej, nastêpnie za na art. 249 k.s.h. mówi¹cy o mo¿liwoci zaskar¿enia uchwa³y powziêtej wbrew przepisom oraz art. 250 k.s.h. przyznaj¹cy prawo do wytoczenia powództwa m.in. wspólnikowi, który g³osowa³ przeciwko
uchwale, a po jej powziêciu za¿¹da³ zaprotoko³owania sprzeciwu. Zdaniem Autorki przepisy te maj¹ sens jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z uchwa³¹ pozytywn¹, tzn. w znaczeniu uzyskania przez ni¹ wymaganej wiêkszoci g³osów,
poniewa¿ w razie odrzucenia wniosku o podjêcie uchwa³y nie mo¿na zg³aszaæ
sprzeciwu. Mo¿na go zg³osiæ tylko wtedy, gdy uchwa³a zosta³a powziêta,
a wspólnik g³osowa³ przeciw niej, co wprost wynika z literalnej treci przepisu.
Ponadto k.s.h. nie wymaga expressis verbis protoko³owania g³osowania przeciw uchwale, a jedynie wszystkie g³osy za (art. 248 §2)15. Nie by³oby wiêc mo¿liwoci ustalenia z takiego protoko³u, ilu wspólników g³osowa³o przeciw uchwale, a ilu jedynie wstrzyma³o siê od g³osu  tych ostatnich nie mo¿na przecie¿
uznaæ wprost za g³osuj¹cych przeciw uchwale pozytywnej, czyli za uchwa³¹
negatywn¹. Nie ma wiêc mo¿liwoci ustalenia treci uchwa³y negatywnej,
skoro nie jest to treæ nieprzeg³osowanego projektu uchwa³y pozytywnej.
Nale¿y te¿ podzieliæ w¹tpliwoæ autorki, jaki sens i skutek poci¹gnê³oby zaskar¿anie uchwa³y negatywnej16. S¹d uznaj¹c, ¿e nale¿y uniewa¿niæ uchwa³ê
12

E. Marsza³kowska-Krze, op. cit., s. 31.
Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
13
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negatywn¹, w wyroku móg³by jedynie postanowiæ o jej uchyleniu. Nie ma bowiem mo¿liwoci, by s¹d konstruowa³ w wyroku treæ uchwa³y pozytywnej, podj¹æ j¹ bowiem mog¹ jedynie wspólnicy.
Podaj¹c w w¹tpliwoæ istnienie uchwa³ negatywnych, Autorka zauwa¿a, ¿e
je¿eli uchwa³a nie zosta³a podjêta wskutek tego, i¿ jeden lub kilku wspólników
g³osowa³o przeciw uchwale na skutek wady owiadczenia woli, to konstruowanie uchwa³y negatywnej i nastêpnie uniewa¿nienie jej przez s¹d nie jest konieczne i potrzebne. Wspólnik g³osuj¹cy przeciw uchwale pod wp³ywem np. b³êdu czy groby mo¿e zg³osiæ wniosek o ponowne g³osowanie nad uchwa³¹, która
uprzednio nie zosta³a powziêta. Co wiêcej, wspólnicy reprezentuj¹cy co najmniej
1/10 kapita³u zak³adowego mog¹ ¿¹daæ zwo³ania nadzwyczajnego zgromadzenia
wspólników, a tak¿e umieszczenia okrelonych spraw w porz¹dku obrad najbli¿szego zgromadzenia wspólników, a je¿eli w ci¹gu dwóch tygodni zgromadzenie
nie bêdzie zwo³ane, to s¹d rejestrowy mo¿e upowa¿niæ do tego tych wspólników,
a w porz¹dku obrad zgromadzenia mo¿e byæ zamieszczone ponowne g³osowanie
nad uchwa³¹17.
Bior¹c pod uwagê tê argumentacjê, która znacznie umacnia stanowisko opowiadaj¹ce siê przeciwko konstruowaniu i funkcjonowaniu pojêcia uchwa³y negatywnej, nale¿y stwierdziæ, ¿e podjêcie tej uchwa³y nie tylko nie znajduje uzasadnienia w przepisach kodeksu spó³ek handlowych, ale tak¿e nie wydaje siê,
aby jej istnienie by³o niezbêdne czy te¿ w jakikolwiek sposób pozwoli³o usprawniæ funkcjonowanie organów spó³ek. Przeciwnie, uznanie istnienia uchwa³y negatywnej mog³oby spowodowaæ spory wokó³ ustalania jej treci, których unikn¹æ mo¿na tylko przez podjêcie uchwa³y, która w swej treci by³aby uchwa³¹ negatywn¹ w stosunku do uchwa³y niepodjêtej. Tym samym trudno mówiæ o podjêciu uchwa³y negatywnej w rozumieniu przedstawianym przez jej zwolenników.
Pod rozwagê mo¿na wzi¹æ jedynie uchwa³ê o treci przeciwnej do poprzednio
g³osowanej i niepowziêtej z powodu nieuzyskania wymaganej wiêkszoci g³osów, przy czym uchwa³a taka w ¿aden sposób nie mog³aby zapaæ automatycznie, ex lege, a jedynie w drodze poddania jej pod g³osowanie wspólników.
17

Ibidem.
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