
Komentarz do reformy regulującej ustrój spółek

PODWAŻENIE UCHWAŁ SPÓŁKI

1. Uwagi ogólne i zakres reformy

Ochrona interesów wspólników wyraża się poprzez pozew podważający ważność
uchwał podjętych przez organy spółki (walne zgromadzenie lub zarząd), pozew z tytułu
odpowiedzialności (art. 238-240 LSC [Ley de Sociedades de Capital - Ustawa o spółkach
kapitałowych, hiszpański odpowiednik polskiego Kodeksu Spółek Handlowych], art. 241
LSC) oraz poprzez wystąpienie wspólnika ze spółki. Jeżeli szkody zostały wyrządzone
przez inne osoby niż zarządcy (wspólników lub osoby trzecie), należy rozumieć, że
[złożenie] pozwu o odszkodowanie za wspomniane szkody leży w gesti spółki. Tym
samym jeżeli to wspólnicy - zazwyczaj większościowi - wyrządzą szkodę bezpośrednio
innemu wspólnikowi, pozew powinien zostać złożony wobec wspólnika, który [daną]
szkodę wyrządził. Ale podobnymi działaniami są też działania wywodzące się z Derecho
de Sociedades [prawo spółek, chodzi tu o gałąź prawa, a nie konkretny dokument], co jest
istotne na przykład w celu określenia właściwości Juzgados de lo Mercantil [sądów ds.
handlowych]. Wszystkie [te działania] są środkami [zaradczymi] na niedopełnienie.
Naruszenie konkretnych przepisów, niedopełnienie umowy (statutu) lub postanowień
ogólnych, które precyzują obowiązki organów spółki (należy pamiętać że art. 1258 Cc
[Código Civil - Kodeks cywilny] wskazuje, że umowa pod nie podpada, co ma
zastosowanie [również] do umowy spółki) lub naruszenie ustawy (która, jeżeli jest
ustawą o prawie spółek, zawiera w sobie umowę spółki). A dokładniej (por. art. 1124 Cc)
pozew podważający ważność jest działaniem dopełniającym, skorzystanie z prawa do
wystąpienia [ze spółki] lub wykluczenia wspólników oraz [z prawa] do rozwiązania
[spółki] są działaniami odstąpienia od umowy spółki, a pozwy z tytułu odpowiedzialności
są działaniami mającymi na celu uzyskanie odszkodowania za [doznane] szkody.

Reforma ma zakres, w znacznym stopniu, deklaratywny (utrwala w ustawie
najczęstsze interpretacje zapisów wcześniej obowiązującego tekstu prawa). Jednocześnie
zwiększa i ogranicza przyczyny podważenia [uchwał] wyjaśniając, w znacznym stopniu,
wcześniejsze zamieszanie dotyczące kwalifikowania uchwał jako nieważnych lub
podlegających unieważnieniu. Pozwala podważyć ważność uchwał, które szkodzą
mniejszości (uchwały abuzywne), ale zabrania podważyć ich ważność z powodu wad,
które ustawodawca uważa za “mniejsze”, ustanawiając prawnie regułę istotności (wady
proceduralne i błędy informacyjne) oraz regułę odporności (głosy oddane bezprawnie).
Ponadto, prawo do podważenia ważności [uchwał] staje się prawem mniejszości (1%).
Poza tym, w jasny sposób mówi o możliwości podważenia ważności uchwał, które
naruszają regulamin walnego zgromadzenia i wzmacnia możliwość usunięcia wad w
uchwałach wadliwych.

Najbardziej znaczącą nowością jest, bez wątpienia, zniesienie różnicy pomiędzy
uchwałami nieważnymi i podlegającymi unieważnieniu. Różnica ta wydawała się dziwna
w stosunku do tych samych kategorii [stosowanych] w temacie aktu prawnego (o
zamieszaniu z tym związanym patrz García de Enterría, Liber Amicorum Juan Luis
Iglesias, str. 449nn). W przypadku umów, jak wiadomo, unieważnienie odnosi się do


