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O specyfice umownego prawa  
pierwszeństwa nabycia udziałów  

lub akcji w spółkach kapitałowych

Streszczenie:

Prawo pierwszeństwa jest dopuszczalnym instrumentem ograniczającym możliwość rozpo-
rządzania prawami udziałowymi w spółkach kapitałowych. Z powodu braku szczegółowej 
regulacji stwarza wiele problemów teoretycznych i praktycznych. Dominująca w polskich 
sądach linia orzecznicza skłania się ku kwalifikacji prawnej tej instytucji jako zbliżonej 
do pierwokupu, nakazując odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego. Według 
przeciwników takiego poglądu, pierwszeństwo jest całkowicie autonomicznym instrumen-
tem, który powinien być traktowany zupełnie rozłącznie względem pierwokupu, a odmien-
na interpretacja będzie wypaczać jego społeczno-gospodarczą funkcję. Szczególnie doniosłe 
są ewentualne skutki naruszeń omawianego uprawnienia, a możliwość ich wywodzenia jest 
zależna od przyjętej koncepcji charakteru prawa pierwszeństwa. 

Słowa kluczowe: prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, spółki, udziały, akcje

1. Pojęcie prawa pierwszeństwa

Praktyka obrotu gospodarczego oraz potrzeby przedsiębiorców wytworzyły różne me-
chanizmy utrudniające zbycie praw udziałowych albo, w przypadku zbycia, umożliwiają-
ce pozostałym wspólnikom nabycie udziałów lub akcji będących przedmiotem sprzedaży. 
Ograniczanie zbywalności praw udziałowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółce akcyjnej stanowi pewne odejście od ogólnej zasady swobody obrotu kapitałem, 
która wyraża się tym, że występujący ze spółki nie musi uzyskać zezwolenia pozostałych 

1  Autorzy są studentami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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wspólników, a wstępujący nie musi spełnić dodatkowych warunków, aby stać się odpo-
wiednio wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcjonariuszem 
spółki akcyjnej2. Instytucjami służącymi osiągnięciu tego celu, znanymi w praktyce 
polskiej, są m.in. prawo poboru, prawo pierwokupu czy też prawo pierwszeństwa. Brak 
szczegółowej regulacji stwarza problemy teoretyczne i praktyczne w ustaleniu czym do-
kładnie jest i jak należy interpretować prawo pierwszeństwa. 

1.1. Rozumienie pojęcia prawa pierwszeństwa

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czym prawo pierwszeństwa w rzeczy-
wistości jest. M. Matuszczak dokonał klasyfikacji praw pierwszeństwa i wyróżnił na-
stępujące kategorie:3
1)  prawo pierwszeństwa nabycia sensu largo, które obejmuje wszystkie znane nam 

konstrukcje prawne służące umożliwieniu nabycia przez uprawnionego udziałów 
(akcji) z pierwszeństwem przed osobami trzecimi, a w podanej kategorii miesz-
czą się m.in. prawo pierwokupu, prawo wykupu, uprawnienie wynikające z umowy 
przedwstępnej sprzedaży, 

2)  prawo pierwszeństwa nabycia sensu stricto, obejmujące instytucje prawne umożli-
wiające uprawnionemu nabycie praw przed osobami trzecimi w przypadku, kiedy 
zobowiązany z danego stosunku zdecyduje się je zbyć, 

3)  prawo pierwszeństwa obejmujące jeden desygnat, a będące uprawnieniem dopusz-
czalnym na mocy art. 182 § 1, art. 337 § 2 i art. 338 § 1 Kodeksu spółek handlowych4. 
Lakoniczna regulacja wspomnianych przepisów nie ułatwia próby zdefiniowania 

omawianego prawa. Także stanowisko judykatury nie wydaje się jednoznacznie prze-
sądzać o charakterze tej instytucji5.

W niniejszej pracy przedmiotem rozważań będzie prawo pierwszeństwa w znaczeniu 
najwęższym. Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów lub akcji może wynikać ze statutu 
spółki akcyjnej, umowy spółki z o.o., a także umowy zawartej pomiędzy wspólnikami 
bądź akcjonariuszami6. Uprawnienie może dotyczyć zarówno udziałów (akcji) nowej 
emisji, jak i udziałów (akcji) już istniejących. W relacji wynikającej z prawa pierwszeń-
stwa możemy wskazać dwa podmioty: pierwszym jest zobowiązany, czyli sprzedają-
cy, a drugim uprawniony, czyli osoba, której przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia 
praw udziałowych przed innymi. Jak wskazuje J. Górecki, nie jest wykluczone tworzenie 
tzw. „piętrowego” zastrzeżenia pierwszeństwa. Polega ono na przyznaniu prawa pierw-
szeństwa konkretnemu podmiotowi, a w razie nieskorzystania z niego, możliwość nabycia 

2  S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz t. 3, Warszawa 2008, s. 331.

3  M. Matuszczak, Prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia praw udziałowych w spółkach kapitałowych, 
Warszawa 2013, s. 18‒19.

4  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1577).
5  Por. np. wyrok SN z 20 stycznia 1998 r., I CKN 368/97, OSNC 1998/9/143; wyrok SN z 29 listopada 
2001 r., V CKN 536/00, LEX nr 52637.

6  R.L. Kwaśnicki, K. Oplustil, Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów (akcji) w umowie (statucie) spół-
ki kapitałowej, MoP 2006, z. 18, s. 961 i nast.
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przechodzi na podmiot wskazany w drugiej kolejności7. Tak skonstruowana umowa 
pozwala elastycznie uprzywilejowywać wybranych albo wszystkich wspólników.

1.2. Funkcje prawa pierwszeństwa 

Cele, dla jakich wspólnicy ustanawiają umowne prawo pierwszeństwa, mogą być różne 
i będą wpływały na to, w jaki sposób zostanie uregulowane dane zagadnienie8. Najważ-
niejszą funkcją, jaką spełniać ma instytucja pierwszeństwa, jest utrzymanie dotychcza-
sowego składu osobowego wspólników spółki. Wspólnicy, decydując się na przyznanie 
sobie omawianego uprawnienia, chcą uniknąć sytuacji, w której osoba trzecia mogłaby 
do niej przystąpić. W ekstremalnej sytuacji, wspólnik dysponujący pakietem większo-
ściowym udziałów lub akcji występując ze spółki mógłby doprowadzić bowiem do jej 
wrogiego przejęcia. Inaczej jest jednak, gdy uprawnienie zostaje przyznane jednemu 
lub kilku wybranym wspólnikom. Taka decyzja może być podyktowana chęcią uprzy-
wilejowania czy nawet zachęcenia potencjalnego wspólnika do przystąpienia do spółki. 
Podobnie będzie w sytuacji, gdy uprawnienie zostanie przyznane wspólnikowi w celu 
jego wynagrodzenia za wniesiony wkład. Prawo pierwszeństwa może służyć również 
ułatwieniu koncentracji kapitału. Przyznanie takiego uprawnienia wspólnikowi stra-
tegicznemu zapewni mu możliwość kontroli nad zmianami organizacyjnym w spółce, 
a także decydowania o tym, kto do spółki wstąpi – możliwa do wyobrażenia jest sytu-
acja, w której uprawniony z prawa pierwszeństwa nabędzie udziały (akcje), które później 
zaoferuje innemu konkretnemu podmiotowi, którego sobie sam wybierze.

Przechodząc do rozważań na temat charakteru prawnego pierwszeństwa, co jest 
tematem niniejszego artykułu, należy zastanowić się, czy jego ustanowienie kreuje 
po stronie uprawnionego prawo podmiotowe9. Powszechnie w literaturze przez prawo 
podmiotowe definiuje się przyznaną przez prawo pewną sferę możności postępowania, 
która wynika ze stosunku cywilnoprawnego, a ma na celu zabezpieczenie lub ochronę 
interesów podmiotu uprawnionego10. Aby przesądzić o charakterze pierwszeństwa, 
zastanowić się należy, czy stosowana konstrukcja pierwszeństwa jest zbieżna z rozu-
mieniem pojęcia prawa podmiotowego, czy są to kategorie całkiem rozłączne. Część 
autorów przyznaje taką cechę pierwszeństwu, z kolei inni skłaniają się ku poglądowi, 
że jest to tylko pewne uprzywilejowanie wybranych podmiotów, a samo pierwszeństwo 
nie tworzy roszczenia11. 

Według poglądu dominującego „pierwszeństwo jest: jedynie korzystną sytuacją pod-
miotu polegającą na uprzywilejowaniu go w stosunku do innych podmiotów w zakresie 
możności nabycia oznaczonego przedmiotu”12. Według przedstawionego poglądu, sy-

7  J. Górecki, Umowne (statutowe) pierwszeństwo nabycia, Rejent 2009, nr 2, s. 52.
8  M. Matuszczak, op.cit., s. 52.
9  M. Pyziak-Szafnicka [w:] System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne- część ogólna, red. M. Safjan, 
Warszawa 2012, s. 803.

10  Ibidem, s. 779 i nast.
11  Por. S. Sołtysiński, Ważność umowy zawartej przez członka zarządu spółki z o.o. Glosa do wyroku SN 
z dnia 11 stycznia 2002 r. (IV CKN 1903/00), PPH 2002, nr 10, s. 55; odmiennie J. Górecki, op.cit., s. 57.

12  J. Górecki, op.cit. s. 57 i nast. oraz powołana tam literatura.
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tuacja uprawnionego z prawa pierwszeństwa jest zbliżona do sytuacji podmiotu, który 
zawarł umowę przedwstępną sprzedaży o skutku słabszym wyrażonym w art. 390 
§ 1 Kodeksu cywilnego13. Według przedstawionej tezy, jedynym skutkiem ewentual-
nego niewykonania zobowiązania będzie narażenie się na odpowiedzialność odszko-
dowawczą z artykułu 471 Kodeksu cywilnego. Jest to sytuacja o tyle niekorzystna dla 
uprawnionego, że szkoda, jaką może wykazać, ograniczy się do ewentualnego zysku, 
który mógłby uzyskać, a jakiego nie uzyskał ze względu na brak nabycia praw udziało-
wych. Wydaje się, że takie rozumienie prawa pierwszeństwa nie spełnia jego społecz-
no-gospodarczego celu, jakim jest utrzymanie dotychczasowego składu osobowego 
i niedopuszczenie do spółki osoby trzeciej. Ponadto często niemożliwe będzie samo 
wykazanie szkody w sytuacji, jeśli nie wzrośnie wartość udziałów (akcji), co uniemoż-
liwi tym samym uzyskanie przez uprawnionego odszkodowania.

Przeciwny pogląd przyznaje możliwość wykreowania po stronie uprawnionego 
z pierwszeństwa prawa podmiotowego14. Jak już zostało powiedziane, prawo pierwszeń-
stwa powstaje z woli stron, które zawierają w umowie (statucie) odpowiednią klauzulę 
statuującą omawiane uprawnienie. Na mocy zawartego porozumienia powstaje zobo-
wiązanie polegające na tym, że potencjalny sprzedający jest zobligowany do umożliwie-
nia nabycia przez uprawnionego (uprawnionych) udziałów (akcji), które ten pierwszy 
postanowił zbyć z pierwszeństwem przed osobami trzecimi. Uważamy, że pogląd ten 
jest słuszny, tj. korelatem obowiązku zobowiązanego jest uprawnienie drugiej strony 
do żądania umożliwienia nabycia15. Innymi słowy, uprawniony ma roszczenie do sprze-
dawcy o umożliwienie mu nabycia praw udziałowych. 

1.3. Cechy i elementy charakterystyczne prawa pierwszeństwa

Jak zostało wcześniej wskazane, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów (akcji) powstaje 
z woli wspólników poprzez zawarcie odpowiedniej klauzuli w umowie lub statucie. 
Wobec faktu, iż sposób realizacji prawa pierwszeństwa nie został uregulowany usta-
wowo, wspólnicy – dla uniknięcia sporu w tym zakresie – powinni określić w sposób 
szczegółowy procedurę jego realizacji w zawartej umowie16. Najczęściej jednak wspól-
nicy ograniczają się do zapisu, że określonemu podmiotowi (określonym podmiotom) 
przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów (akcji)17. Tak skonstruowane po-
stanowienie pozostawia wiele możliwości interpretacyjnych, a co za tym idzie, możli-
wości późniejszego sporu w przypadku wystąpienia konfliktu interesów. Postanowienia 
umowne, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, biorąc pod uwagę brzmienie 
art. 65 k.c., powinny być interpretowane według zgodnego zamiaru stron18. Biorąc jed-
nak pod uwagę fakt, iż prawo pierwszeństwa należy do postanowień korporacyjnych, 

13  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 459).
14  Tak m.in. S. Sołtysiński, op.cit., s. 55.
15  Podobnie M. Matuszczyk, op.cit., s. 66 oraz S. Sołtysiński, op.cit., s. 56.
16  R.L. Kwaśnicki, K. Oplustil, op.cit., s. 967.
17  M. Matuszczyk, op.cit., s. 59.
18  Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995/12/168.
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zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny, należy przede wszystkim brać pod 
uwagę wykładnię obiektywną19.

Powołując się na dorobek doktryny prawa polskiego oraz judykatury można wska-
zać pewne elementy charakterystyczne, którymi cechuje się prawo pierwszeństwa i jak 
należy je rozumieć. Jak wynika z analizy wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej20 sprzedający, zobowiązany z prawa pierwszeństwa, powinien poin-
formować uprawnionego o zamiarze zbycia przedmiotu objętego prawem, a następnie 
umożliwić mu jego nabycie. Jak się wydaje, umożliwienie uprawnionemu nabycia po-
winno mieć charakter realny. Samego złożenia oferty na warunkach uniemożliwiają-
cych jej przyjęcie – na przykład poprzez określenie zbyt krótkiego terminu na zapłatę 
ceny czy też jej bezpodstawne zawyżenie – nie można uznać za umożliwienie nabycia. 

Wobec faktu, iż wspólników łączy stosunek obligacyjno-organizacyjny, w którym 
to obowiązkiem wspólnika jest umożliwienie nabycia udziału (akcji), należy do niego 
stosować przynajmniej odpowiednio przepisy ogólne o zobowiązaniach21. Biorąc pod 
uwagę powyższe, zachowanie sprzedawcy można tu porównać do obowiązku zacho-
wania dłużnika, który zgodnie z art. 354 k.c. powinien wykonać zobowiązanie zgodnie 
z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz za-
sadom współżycia społecznego, a także w sposób odpowiadający ustalonym zwyczajom.

Umożliwienie nabycia może przybrać różną formę, zależnie od woli wspólników. 
Sprzedawca może zarówno złożyć ofertę uprawnionemu (uprawnionym), jak i zaprosić 
do złożenia oferty przez tych ostatnich. Nie jest wykluczony także inny tryb zawarcia 
umowy sprzedaży. Jeszcze inaczej będzie wyglądał mechanizm wykonania uprawnie-
nia, gdy strony uregulują metodę wyceny.

Jak trafnie zauważono22, prawo pierwszeństwa nie podlega ogólnemu zakazowi do-
konywania czynności prawnych wyłączających lub ograniczających rozporządzanie 
prawem, wyrażonemu w art. 57 § 1 k.c. Prawa udziałowe, jako prawa zbywalne23, pod-
legają hipotezie przywołanego przepisu. Według jednego z poglądów, pierwszeństwo 
stanowi wyjątek od podanej zasady zakazu zbywalności, podobnie jak na podstawie 
art. 509 i art. 514 k.c. strony mogą wyłączyć lub ograniczyć prawo przelewu wierzy-
telności, ponieważ przepisy te stanowią lex specialis względem art. 57 § 1 k.c.24 Jak 
się wydaje, analogicznie należy traktować przepisy k.s.h. upoważniające wspólników 
do zastrzeżenia prawa pierwszeństwa, bądź innych postanowień ograniczających roz-
porządzanie prawami udziałowymi. Przedstawiciele innego nurtu doktrynalnego opo-

19  S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komen-
tarz, t. I, Warszawa 1998, s. 92; M. Goszczyk, Charakter prawny statutu spółki akcyjnej, PSp. 3/1997, 
s. 10; R.L. Kwaśnicki, Autonomia woli w kształtowaniu postanowień statutu spółki akcyjnej w prawie pol-
skim, niemieckim oraz amerykańskim, PSp. 12/2001, s. 29.

20  Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z dnia 24 kwietnia 2006 r., SA 193/05, 
LEX nr 1724100.

21  S. Sołtysiński, Ważność umowy…, s. 53 i nast.
22  M. Matuszczak, op.cit., s. 104 i nast. 
23  A. Szumański, I. Weiss [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2016, s. 356 i nast.
24  J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2004, s. 41.
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wiadają się za dopuszczalnością stosowania pierwszeństwa jako postanowienia wywo-
łującego jedynie skutek zobowiązujący, a tym samym zastosowanie będzie miał art. 57 
§ 2 k.c. Z uwagi na odpowiednie stosowanie powołanego przepisu na mocy art. 2 k.s.h. 
w prawie spółek, A. Szlęzak twierdzi, że przepisy art. 182 § 1, art. 337 § 2 i art. 338 
§ 1 k.s.h. należałoby uznać za superfluum ustawowe25.

1.4. Prawo pierwszeństwa a pierwokup

Z uwagi na niewątpliwe problemy, jakie sprawia prawo pierwszeństwa w judykatu-
rze26 i częste, także doktrynalne, porównania do prawa pierwokupu27, należy wskazać 
na najważniejsze różnice między tymi instytucjami. Najbardziej doniosłą różnicą jest 
sposób wykonania omawianych uprawnień. Prawo pierwokupu nakłada na sprze-
dającego obowiązek zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem zawieszającym, 
że uprawniony nie wykona swojego prawa28. Dopiero gdy uprawniony nie zdecyduje 
się wykonać swojego uprawnienia, możliwe będzie zawarcie definitywnej umowy 
sprzedaży. Jeżeli jednak uprawniony zdecyduje się na zawarcie umowy, wstępuje 
on w miejsce niedoszłego nabywcy. Wynika z tego, że uprawniony nie ma wpływu 
na treść umowy sprzedaży i nie może negocjować warunków transakcji. Inaczej jest 
w przypadku pierwszeństwa, w którym zobowiązany powinien umożliwić nabycie 
praw udziałowych już przed wejściem w jakąkolwiek relację kontraktową ze stroną 
trzecią, a tym samym uprawniony z pierwszeństwa może, o ile w umowie (statucie) 
nie postanowiono inaczej, indywidualnie negocjować warunki umowy. Jako odmien-
ność w literaturze podnosi się także sam charakter tych instytucji, bowiem pierwokup 
jest uprawnieniem prawokształtującym29, natomiast pierwszeństwo – roszczeniem30. 
Bez wątpienia, prawo pierwszeństwa jest także bardziej elastyczne z uwagi na brak 
szczegółowej regulacji. 

2. Konsekwencje naruszenia prawa pierwszeństwa

2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Strony umowy oczywiście uprawnione są do samodzielnego uregulowania konsekwen-
cji naruszenia prawa pierwszeństwa poprzez wprowadzenie instytucji kary umownej. 
Należy jednak rozpatrzyć jakie roszczenia przysługują wspólnikom w sytuacji braku 
uregulowania konsekwencji, czy też mimo ich uregulowania, bowiem – jak wskazaliśmy 

25  A. Szlęzak, Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami/udziałami (zagadnienia wybrane) [w:] Prawo 
prywatne czasu przemian: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, 
red. A. Nowicka, Poznań 2005, s. 550 i nast.

26  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r., V CKN 536/00, LEX nr 52637.
27  Por. M. Matuszczyk, op.cit., s. 31 i nast. 
28  J. Jezioro [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, s. 1219 
i nast.

29  E. Drozd, Zagadnienia dopuszczalności ochrony uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przy pomo-
cy art. 59 k.c., Palestra 1974, nr 5, s. 19.

30  M. Matuszczyk, op.cit., s. 32.
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na początku niniejszego artykułu – regulacja prawa pierwszeństwa niejednokrotnie jest 
bardzo lakoniczna. 

Biorąc pod uwagę, iż prawo pierwszeństwa zastrzeżone w umowie spółki stanowi 
instytucję odrębną od prawa pierwokupu, a także prawa pierwszeństwa wynikającego 
z ustawy, nieuprawnionym byłoby podjęcie rozważań dotyczących stosowania art. 599 
§ 2 k.c., a także art. 58 § 1 k.c.31 Natomiast należy zastanowić się nad przysługującym 
uprawnionemu z tytułu prawa pierwszeństwa roszczeniem odszkodowawczym z ty-
tułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, o którym stanowi 
art. 471 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h. Wobec faktu, iż odrzucamy koncepcję uprawniającą 
do stosowania przepisów dotyczących pierwokupu do prawa pierwszeństwa, o czym bę-
dzie mowa poniżej, naszym zdaniem nieuprawnionym jest również stosowanie art. 599 
§ 1 k.c. w razie naruszenia prawa pierwszeństwa. 

Jak wskazaliśmy powyżej, zobowiązany z prawa pierwszeństwa, powinien wykonać 
zobowiązanie wynikające z prawa pierwszeństwa zgodnie z art. 354 k.c. Wobec powyż-
szego, naruszenie procedury określonej w umowie ustanawiającej prawo pierwszeń-
stwa stanowić będzie nienależyte, bądź też – w przypadku pozbawienia uprawnionego 
z prawa pierwszeństwa możliwości skorzystania z niego – niewykonanie zobowiąza-
nia32. Jako treść zobowiązania rozumie się bowiem nakazy wywodzące się z czynności 
prawnej, będącej źródłem zobowiązania, a także ustanowione w normach prawnych 
dotyczących tegoż zobowiązania33. Jednakże procedura realizacji umownego prawa 
pierwszeństwa nie została uregulowana ustawowo, dlatego też treść zobowiązania, 
o której stanowi art. 354 k.c., wynikać będzie z umowy między stronami. Stąd też jako 
przykładowe naruszenia prowadzące do uniemożliwienia skorzystania przez upraw-
nionego z prawa pierwszeństwa należy wskazać niezłożenie uprawnionemu oferty na-
bycia udziału (akcji) czy też nieogłoszenie przetargu dotyczącego zbycia udziału (akcji) 
w sytuacji, gdy zgodnie z umową wspólnik był do tego zobowiązany34.

Wobec tego, w przypadku uregulowania przez wspólników w umowie sposobu re-
alizacji prawa pierwszeństwa, należyty sposób postępowania przez zobowiązanego 
na podstawie umownej regulacji ustanawiającej prawo pierwszeństwa nie budzi wąt-
pliwości. Sytuacja jednak komplikuje się w razie braku stosownej regulacji. W tym 
miejscu należy poddać analizie stanowisko judykatury dotyczące tej kwestii. Zgod-
nie z przeważającym w orzecznictwie poglądem35, w przypadku braku postanowień 
umownych dotyczących realizacji prawa pierwszeństwa, należy stosować przepisy do-
tyczące pierwokupu, tj. art. 596 k.c. i nast. Twierdzenie to jest popierane argumentacją, 

31  Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1998 r., I CKN 368/97; E. Drozd [w:] E. Drozd, Z. Trusz-
kiewicz, Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz, Zielona Góra 1995, s. 92.

32  M. Matuszczak, op.cit., s. 235.
33  P. Machnikowski [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, 
s. 617.

34  M. Matuszczak, op.cit., s. 235 i nast.
35  Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia listopada 2006 r., I ACa 392/06, LEX nr 269605; 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r., V CKN 536/00, LEX nr 52637; wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2014 r., I ACa 399/14, LEX nr 1668696.
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iż art. 2 k.s.h. odsyła do stosowania k.c. w sprawach nieuregulowanych przepisami 
k.s.h., wobec czego, jeżeli umowa spółki wprowadza prawo pierwszeństwa – jednocze-
śnie nie precyzując, w jaki sposób powinno być ono wykonane – to prawo pierwszeń-
stwa zastrzeżone w umowie należy utożsamiać z prawem pierwokupu uregulowanym 
w art. 596 i nast. k.c. Zgodnie jednak z przeważającym w doktrynie stanowiskiem, 
prawo pierwszeństwa jest instytucją odrębną od prawa pierwokupu, wobec czego, na-
wet w przypadku braku stosownych umownych regulacji, nieuprawnionym jest ich 
zrównanie36. Istotą prawa pierwszeństwa jest bowiem stworzenie możliwości nabycia 
przez uprawnionego z prawa pierwszeństwa udziału (akcji). Dopiero nieskorzystanie 
przez uprawnionego z tej możliwości otwiera drogę rozporządzającemu udziałem (ak-
cją) do zawarcia stosownej umowy z dowolnie wybranym podmiotem37. Wynika więc 
z tego, iż realizacja prawa pierwszeństwa następuje w innym momencie niż realizacja 
pierwokupu, bowiem realizacja pierwszego z nich następuje przed zawarciem umowy 
z osobą trzecią, z kolei realizacja pierwokupu następuje już po zawarciu warunkowej 
umowy z osobą trzecią38. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku braku uregulowa-
nia procedury także w umowie, należy posłużyć się fragmentem przepisu art. 354 k.c. 
stanowiącym, iż wspólnik powinien wykonać zobowiązanie w sposób odpowiadający 
jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a także 
w sposób odpowiadający ustalonym zwyczajom.

Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej zobowiązanego z prawa 
pierwszeństwa, zgodnie z art. 471 k.c., oprócz wyżej opisanego niewykonania bądź 
też nienależytego wykonania zobowiązania, są również szkoda – rozumiana jako 
damnum emergens i lucrum cessans, wina zobowiązanego z tytułu umownego pra-
wa pierwszeństwa, a także adekwatny związek przyczynowy między zachowaniem 
zobowiązanego a szkodą wyrządzoną uprawnionemu. Należy mieć świadomość, 
że w myśl art. 6 k.c. to na uprawnionym spoczywa obowiązek udowodnienia zasad-
ności roszczenia odszkodowawczego. Wobec powyższego będzie on zobowiązany 
wskazać wysokość szkody, a także ją udowodnić, co należy uznać za bardzo trudne, 
o ile wręcz niemożliwe. Nie można bowiem uznać za szkodę wartości udziałów (akcji), 
za które, w celu ich nabycia, uprawniony z prawa pierwszeństwa zobowiązany byłby 
uiścić cenę39.

2.2. Ochrona uprawnionego na podstawie art. 59 k.c.

Kolejno należy rozpatrzyć możliwość zastosowania art. 59 k.c.40 w zw. z art. 2 k.s.h., 
tj. bezskuteczności względnej w przypadku naruszenia umownego prawa pierwszeństwa. 

36  R.L. Kwaśnicki, K. Oplustil, op.cit., s. 965.
37  Ibidem.
38  Ibidem, s. 965.
39  J. Górecki, op.cit., s. 60.
40  Art. 59 k.c. stanowi, iż w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo nie-
możliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezsku-
teczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. 
Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia. 
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Na wstępie zaznaczyć należy, iż wątpliwości budzi wyrażony w doktrynie i w judy-
katurze pogląd o stosowaniu względem umownego prawa pierwszeństwa przepisów 
dotyczących pierwokupu, a uregulowanych w k.c. Jak się również wydaje, nieupraw-
nione jest stosowanie art. 59 k.c. (bezskuteczności względnej) do prawa pierwszeństwa 
przy przyjęciu argumentacji, iż skoro judykatura dopuszcza stosowanie art. 59 k.c. 
per  analogiam do prawa pierwokupu, a równocześnie do prawa pierwszeństwa należy 
stosować przepisy dot. prawa pierwokupu, to również w przypadku prawa pierwszeń-
stwa uprawnionym jest zastosowanie per analogiam art. 59 k.c.41

Jednakże sam pogląd o dopuszczalności zastosowania art. 59 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h. 
w przypadku naruszenia prawa pierwszeństwa należy uznać za zasadny. Przepis ten 
wprowadza uprawnienie do żądania przez osobę trzecią uznania umowy za bezsku-
teczną w stosunku do niej w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie 
lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej. Przenosząc 
to na grunt niewykonania przez zobowiązanego na podstawie umownego prawa pierw-
szeństwa obowiązku w postaci umożliwienia skorzystania przez uprawnionego z pra-
wa pierwszeństwa należy stwierdzić, że w związku z faktem, iż uprawniony z prawa 
pierwszeństwa dysponuje roszczeniem do sprzedawcy o umożliwienie mu nabycia praw 
udziałowych, będzie on uprawniony do żądania uznania umowy, z powodu której nie 
może wykonać swojego uprawnienia, za bezskuteczną. Wszelkie spory na tym gruncie 
spowodowane są wątpliwościami dotyczącymi przysługiwania uprawnionemu roszcze-
nia42. Biorąc jednak pod uwagę, iż jak wskazaliśmy wyżej, uprawnionemu przysługuje 
roszczenie o umożliwienie nabycia udziałów przy spełnieniu przesłanek określonych 
w art. 59 k.c., do których należą: wiedza stron umowy o roszczeniu uprawnionego 
bądź nieodpłatność umowy oraz zachowanie rocznego terminu do wniesienia żąda-
nia, umowa umożliwiająca nabycie udziałów powinna zostać uznana za bezskuteczną 
względem uprawnionego. 

Roszczenia z art. 59 k.c. oraz 471 k.c., zgodnie z poglądem doktryny, nie wykluczają 
się nawzajem43. Pogląd, iż w przypadku wystąpienia z roszczeniem z art. 59 k.c. i uzna-
nia przez sąd umowy za bezskuteczną względem uprawnionego, uprawniony będzie 
mógł domagać się odszkodowania wyłącznie za nienależyte wykonanie zobowiązania, 
nie zaś za niewykonanie zobowiązania, ponieważ w takim przypadku należy zakładać, 
że wierzyciel wyegzekwował spełnienie świadczenia44, należy uznać za niezasadny. Fakt 
uznania umowy z osobą trzecią za bezskuteczną nie powoduje skutku w postaci speł-
nienia świadczenia na rzecz uprawnionego, ale stwarza jedynie taką możliwość. Wobec 
powyższego jest również możliwa taka sytuacja, że mimo ubezskutecznienia umowy 
z osobą trzecią względem uprawnionego, będzie on mógł domagać się odszkodowania 
za niewykonanie umowy, której przedmiotem jest prawo pierwszeństwa.

41  Pogląd ten przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 listopada 2001 r., V CKN 536/00, LEX nr 52637.
42  Por. L. Kwaśnicki, K. Oplustil, op.cit., s. 969.
43  P. Machnikowski [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 141.
44  K. Piasecki, Komentarz do art. 59 Kodeksu cywilnego [w:] K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz. 
Księga pierwsza. Część ogólna, pkt 1 i nast., LEX 2003.
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3. Podsumowanie

Jak zostało przedstawione w niniejszym artykule, zastrzegając prawo pierwszeństwa 
należy być bardzo ostrożnym. Z uwagi na brak szczegółowej regulacji tej instytucji 
zaleca się, aby postanowienia umowne jak najdokładniej określały zarówno sposób 
wykonania prawa, jak i  ewentualne skutki w przypadku naruszenia omawianego 
uprawnienia. Sam spór sądowy może prowadzić do rozstrzygnięcia, które trudno bę-
dzie przewidzieć. Należy zwrócić uwagę na niejednolitą linię orzeczniczą sądów, które 
wskazywały, że do pierwszeństwa należy stosować per analogiam przepisy o pierwo-
kupie45. Uważamy, że taką praktykę należy ocenić negatywnie. Prawo pierwszeństwa 
jest całkowicie autonomiczną instytucją, która – pomimo pewnych podobieństw – nie 
jest pierwokupem46. 

Brak szczegółowej regulacji omawianej instytucji sprzyja swobodnemu regulowaniu 
relacji korporacyjnych. Wspólnicy mogą uprzywilejować wszystkich lub niektórych 
z nich, zgodnie ze swoim zamiarem. Dzięki temu, pierwszeństwo może spełniać różne 
funkcje, zarówno jako ochrona przed osobami trzecimi, które mogłyby wejść do spółki, 
czy też restrukturyzacyjne, kiedy wspólnicy, poprzez nadanie uprawnienia wybranym 
podmiotom, będą chcieli zmienić układ sił w spółce. Pierwszeństwo może służyć tak-
że zachęceniu osoby trzeciej do przystąpienia do spółki. Omawiana konstrukcja jest 
szczególnie atrakcyjna, kiedy przyszli wspólnicy będą chcieli pozyskać strategicznego 
partnera biznesowego. 

*  *  *

Specifics of the Contractual Right of Priority 
to Purchase Shares or Stocks in Companies

The right of priority is an acceptable instrument limiting the possibility of disposing of share-
holders’ rights in companies. Due to lack of detailed regulation, it creates many theoretical 
and practical problems. The ruling line prevailing in Polish courts tends towards legal quali-
fication similar to the pre-emption, ordering proper application of the provisions of the Civil 
Code. According to the opponents of such view, precedence is a completely autonomous instru-
ment, which should be treated completely separately from the pre-emptive right, and differ-
ent interpretation will distort its socio-economic function. Possible consequences of infringe-
ments of the power in question are particularly significant and possibility of their derogation 
depends on adopted concept of the nature of priority right.

Key words: right of priority, pre-emptive right, company, shares, stocks

45  Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 r., V CKN 536/00, LEX nr 52637.
46  M.in. M. Matuszczyk, op.cit., s. 33.


