Kurator osoby prawnej - nowelizacja kodeksu postêpowania cywilnego

W dniu 19 kwietnia 2010 r. wesz³a w ¿ycie
ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie
ustawy - Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (k.p.c.).
Nowela istotnie zmodyfikowa³a zasady
ustanawiania kuratora dla osób prawnych,
w szczególnoœci dla spó³ek z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ oraz spó³ek akcyjnych.
Dotychczas do wyznaczania kuratora dla
osoby prawnej by³ uprawniony s¹d opiekuñczy, po nowelizacji prawo powo³ywania
kuratora uzyska³ s¹d rejestrowy. Zmiana
ta oceniana jest pozytywnie.
Instytucja kuratora osoby prawnej
Zgodnie z artyku³em 42 Kodeksu cywilnego,
je¿eli osoba prawna nie mo¿e prowadziæ
swoich spraw z braku powo³anych do tego
organów, s¹d ustanawia dla niej kuratora.
Kurator powinien postaraæ siê niezw³ocznie
o powo³anie organów osoby prawnej, a w razie
potrzeby o jej likwidacjê. Z mo¿liwoœci ustanowienia kuratora korzysta siê, gdy osoby
prawne posiadaj¹ nieobsadzone tzw.
„kad³ubowe” organy, np. zarz¹dy. Sytuacja
taka uniemo¿liwia codzienne funkcjonowanie
osoby prawnej, w szczególnoœci zaci¹ganie
i wykonywanie zobowi¹zañ. Dlatego te¿
zadaniem kuratora jest rozwi¹zanie takiego
stanu rzeczy poprzez niezw³oczne powo³anie
organów osoby prawnej, a nawet - w razie
potrzeby - jej likwidacjê.
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Sytuacja, w której uprawnionym do
powo³ania kuratora podmiotem by³ s¹d
rodzinny, nie by³a oceniana pozytywnie
przez wielu komentatorów. S¹d opiekuñczy
z zasady rozstrzyga sprawy z innego zakresu.
Czêsto - w kluczowych dla osób prawnych
sprawach obsadzania organów - decydowali
sêdziowie mog¹cy nie mieæ dostatecznego
doœwiadczenia w sprawach z zakresu prawa
handlowego b¹dŸ spó³dzielczego.
Nale¿y stwierdziæ, i¿ poddanie tego typu spraw
s¹dom rejestrowym jest jak najbardziej
po¿¹dane. S¹dy rejestrowe zajmuj¹ siê ju¿
ustanawianiem kuratorów na podstawie
przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze
S¹dowym, które pe³ni¹ zbli¿on¹ funkcjê
do regulacji kodeksu cywilnego. Zgodnie
ze znowelizowanym artyku³em 603 k.p.c.,
wydane przez s¹d rejestrowy postanowienie
o ustanowieniu kuratora bêdzie skuteczne
i wykonalne z chwil¹ jego og³oszenia,
a gdy og³oszenia nie bêdzie, z chwil¹ jego
wydania. Ponadto, postêpowanie w sprawie
ustanowienia kuratora mo¿e byæ tak¿e
wszczête z urzêdu.

Z s¹du opiekuñczego do s¹du rejestrowego
Zgodnie z dotychczasowym rozwi¹zaniem
przewidzianym w art. 603 k.p.c., kuratora
dla osoby prawnej ustanawia³ s¹d opiekuñczy,
w którego okrêgu osoba ta ma lub mia³a ostatni¹
siedzibê. W praktyce oznacza³o to, ¿e o ustanowieniu kuratora osoby prawnej decydowa³
wydzia³ rodzinny s¹du rejonowego.
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