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II
Istota postêpowania przymuszaj¹cego w Krajowym Rejestrze
S¹dowym
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze S¹dowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z poŸn. zm., zwanej
dalej ustaw¹ o KRS), w razie stwierdzenia, ¿e wniosek o wpis do Rejestru
lub dokumenty, których z³o¿enie jest obowi¹zkowe, nie zosta³y z³o¿one
pomimo up³ywu terminu, s¹d rejestrowy wzywa obowi¹zanych do ich
z³o¿enia, wyznaczaj¹c dodatkowy siedmiodniowy termin pod rygorem
zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego o egzekucji œwiadczeñ niepieniê¿nych. W razie niewykonania obowi¹zków w tym terminie, s¹d rejestrowy nak³ada grzywnê na
obowi¹zanych, z wy³¹czeniem art. 1052 zd. 2 i art. 1053 k.p.c. W przypadku wniosków, up³yw terminu ocenia siê na podstawie art. 22 ustawy
o KRS. Zgodnie z jego dyspozycj¹, wniosek o wpis do Rejestru powinien
byæ z³o¿ony nie póŸniej ni¿ w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia
uzasadniaj¹cego dokonanie wpisu, chyba ¿e przepis szczególny stanowi
inaczej. Przyk³adem zdarzenia uzasadniaj¹cego dokonanie wpisu mo¿e
byæ zmiana danych wspólnika wpisanego do Rejestru, zwi¹zana z nabyciem w drodze umowy sprzeda¿y udzia³ów od innego wspólnika
(zwiêkszy³a siê iloœæ posiadanych przez niego udzia³ów i ich ³¹czna
wysokoœæ). Niezale¿nie od art. 22 ustawy o KRS oraz innych aktów
prawnych, obowi¹zek zg³oszenia zmian w przypadku podmiotów podlegaj¹cych obowi¹zkowi wpisu do rejestru przedsiêbiorców wynika z art.
47, a w przypadku podmiotów podlegaj¹cych obowi¹zkowi wpisu do
Rejestru, o których mowa w art. 49 ust. 1 (np. stowarzyszeñ), z art.
53a ustawy o KRS.
Podstaw¹ wszczêcia postêpowania przymuszaj¹cego mo¿e byæ dokument z³o¿ony do akt rejestrowych, np. lista wspólników, umowa zbycia
udzia³ów czy uchwa³a zgromadzenia wspólników o odwo³aniu cz³onka
zarz¹du spó³ki. W postanowieniu przymuszaj¹cym s¹d rejestrowy wzywa
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obowi¹zanych do z³o¿enia odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi
za³¹cznikami lub dokumentów, których z³o¿enie jest obowi¹zkowe, wyznaczaj¹c dodatkowy siedmiodniowy termin pod rygorem zastosowania
grzywny. W przypadku kiedy wymagany wniosek lub dokumenty, których z³o¿enie jest obowi¹zkowe, zostan¹ z³o¿one, postêpowanie przymuszaj¹ce podlega umorzeniu, a sprawa jest rozpoznawana pod now¹
sygnatur¹. W sytuacji przeciwnej, s¹d rejestrowy, zgodnie z okreœlonym
w postanowieniu przymuszaj¹cym rygorem, nak³ada grzywnê. Maj¹c na
uwadze art. 1052 k.p.c., w jednym postanowieniu s¹d mo¿e wymierzyæ
grzywnê nie wy¿sz¹ ni¿ jeden tysi¹c z³otych, chyba ¿e trzykrotne wymierzenie grzywny okaza³o siê nieskuteczne. Ogólna suma grzywien nie
jest ograniczona kwotowo. W razie wykonania czynnoœci przez d³u¿nika
(obowi¹zanego), grzywny niezap³acone podlegaj¹ umorzeniu. Artyku³ 24
ust. 2 ustawy o KRS daje s¹dowi rejestrowemu mo¿liwoœæ ponawiania
grzywien.
W ust. 3 art. 24 ustawy o KRS ustawodawca zapisa³, ¿e je¿eli œrodki,
o których mowa w ust. 1 i 2 (postêpowanie przymuszaj¹ce oraz grzywny), nie spowoduj¹ z³o¿enia wniosku o wpis lub dokumentów, których
z³o¿enie jest obowi¹zkowe, a w Rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, s¹d rejestrowy wykreœla ten wpis
z urzêdu. Zatem warunkiem, a¿eby na tej podstawie prawnej móc wykreœliæ
wpis z urzêdu jest wszczêcie postêpowania przymuszaj¹cego, na³o¿enie
co najmniej dwóch grzywien oraz okolicznoœæ, ¿e w Rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy. Treœæ tego
przepisu jest jasna i nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci. W przeciwieñstwie
do ust. 4 art. 24 ustawy o KRS. Zgodnie z nim, w szczególnie uzasadnionych przypadkach s¹d rejestrowy mo¿e dokonaæ z urzêdu wpisu danych
odpowiadaj¹cych rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowi¹ce podstawê wpisu znajduj¹ siê w aktach rejestrowych, a dane te
s¹ istotne. Po pierwsze, maj¹c na uwadze wyk³adniê systemow¹, niejasne
jest w tym przepisie, czy wpis na tej podstawie prawnej mo¿e byæ dokonany
bez wszczêcia postêpowania przymuszaj¹cego. Za niewszczynaniem takiego
postêpowania przemawiaæ móg³by argument, ¿e w ust. 3 ustawodawca
powo³uje siê wprost na wyra¿enie „je¿eli œrodki, o których mowa w ust.
1 i 2” (czyli postêpowanie przymuszaj¹ce oraz grzywny), podczas gdy
w ust. 4 zast¹pi³ je innym: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”
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i nie odwo³uje siê ju¿ do œrodków okreœlonych w ust. 1 i 2. Po drugie,
czy w ust. 4 „wpis” nale¿y rozumieæ równie¿ jako wykreœlenie, bowiem,
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o KRS, wpisem w Rejestrze jest równie¿
wykreœlenie. Moim zdaniem, ust. 4 art. 24 ustawy o KRS odnosi siê
zarówno do wpisu, jak i wykreœlenia, i nie nak³ada na s¹d rejestrowy
obowi¹zku wszczêcia wczeœniej postêpowania przymuszaj¹cego. Warunkiem dokonania wpisu (wykreœlenia) na jego podstawie musz¹ byæ
szczególnie uzasadnione przypadki, znajduj¹ce siê w aktach rejestrowych
dokumenty stanowi¹ce podstawê wpisu oraz fakt, ¿e dane te s¹ istotne.
Z pewnoœci¹ u¿yte przez ustawodawcê w ust. 4 art. 24 ustawy o KRS
wyra¿enia „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” oraz „dane te s¹
istotne” jako tzw. pojêcia nieostre mog¹ byæ w kontekœcie okreœlonych
zdarzeñ niejednoznacznie interpretowane przez orzekaj¹cych. Wydaje siê
wiêc, ¿e od ich uznania zale¿eæ bêdzie, czy dane zdarzenie mo¿na zakwalifikowaæ do wpisu na podstawie ust. 4 art. 24 ustawy o KRS.
Szczególn¹ cech¹ wpisów na podstawie art. 24 ust. 3 i ust. 4 ustawy
o KRS jest fakt, ¿e zgodnie z art. 20 ust. 2a tej¿e ustawy nastêpuj¹ one
po uprawomocnieniu siê postanowienia w przedmiocie wpisu. Zasad¹ jest
bowiem, ¿e wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu s¹du rejestrowego,
niezw³ocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwil¹ zamieszczenia danych w Rejestrze (art. 20 ust. 1 ustawy o KRS).
Na zakoñczenie nale¿a³oby siê jeszcze krótko odnieœæ do pojêcia tzw.
wpisu niedopuszczalnego. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o KRS, je¿eli
w Rejestrze s¹ zamieszczone dane niedopuszczalne ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, s¹d rejestrowy, po wys³uchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do z³o¿enia oœwiadczenia
pisemnego, wykreœla je z urzêdu. Takim przyk³adem wpisu niedopuszczalnego mo¿e byæ wpis do Rejestru wspólnika, który nie posiada samodzielnie lub ³¹cznie z innymi co najmniej 10% kapita³u zak³adowego.
Niedopuszczalnoœæ tego wpisu wynika z art. 38 pkt 8c ustawy o KRS.
Wpis niedopuszczalny nie podlega procedurze postêpowania przymuszaj¹cego. S¹d rejestrowy, po wys³uchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do z³o¿eniu oœwiadczenia pisemnego, wykreœli
taki wpis z urzêdu. Równie¿ wpis ten nastêpuje po uprawomocnieniu siê
postanowienia w przedmiocie wpisu.
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Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e celem postêpowania przymuszaj¹cego prowadzonego przez s¹d rejestrowy jest zobligowanie danego
podmiotu do podjêcia okreœlonych dzia³añ, zmierzaj¹cych do doprowadzenia danej pozycji Rejestru do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem
rzeczy lub do z³o¿enia dokumentów, których z³o¿enie jest obowi¹zkowe.
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