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lf. ' ROZ~ORZĄDZENIE l\IUNISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 17 listopada 1950 r . 

zmieniające rozporządzenie Q rejestrze handlowym. 

Na podstawie art. LIX §§2 i 3 przepisów wprowa
dzających kodeks handlowy (Dz. U. R. P. z 1934 r. 
Nr 57, poz. 503) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze h andlowym (Dz. U. 
R. P. Nr 59, poz. 511) wprowadza się następujące zmiany! 

1) w § 1 wyrazy "sąd okręgowy" zastępuje się wyra
zami "sąd powiatówy" ; 

2) w § 3 ust. 1 w zdaniu p ierwszym wyraz "czterech" 
zastępuje się wyrazem "trzech", a ,w ust. 2 średnik 

po wyrazie "akcyjne" zastępuje się kropką i skreśla 
się następujące po niej wyrazy; 

3) § 10 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 10. W postępowaniu w sprawach rejestrowych 
stosuje się przepisy części ogólnej kodeksu postępowania 
niespornego, o ile przepisy poniższe nie stanowią ina
czej." ; 

4) §§ 13, 14,. 16, 17 i 18 skreśla się; 

5) § 19 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 19. Postanowień wydanych na posiedzeniu nie
jawnym zgodnie z żądaniem wnioskodawcy przy braku 
sprzeciwu ze strony innych uczestników sąd nie uza
sadnia. Jednakże każdy z uczestników może w terminie 
7-dniowym od doręczenia mu postanowienia. o ile od 
niego służy środek odwoławczy, żądać jego uzasadnienia 
i doręczenia mu tego postanowienia z uzasadnieniem. 
Termin do złożenia środka odwoławczego liczy się dla 
uczestnika, który żądał uzasadnienia postanowienia, od 
doręczenia mu postanowienia z uzasadnieniem."; 

6) § 20 skreśla się; 

7) § 21 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 21. Postanowienia sądu rejestrowego są na.
tychmiast wykonalne. Nie podlegają jednak natychmia
stowemu wykonaniu postanowienia sądu rejestrowego.;. 

a) zarządzające wykreślenie kupca 
dlowego, 

b) orzekające rozwiązanie spółki, 

c) wymierzające grzywnę. 

W I;azie wydania postanowienia 
spółkę sąli r ejestrowy zarządzi wpisanie 
powiedniej wzmianki."; 

8) § 22 otrzymuje brzmienie: 

z rejestru han. 

rozwiąwj ~cego 

do :rejestru od. 

,,§ 22. Na postanowienie sądu wzywające do usu
nięcia przeszkody w dokonaniu wpisu służy zażalenIe."; 

9) § 23 skreśla się; 

10) § 24 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 24. Sąd rewizyjny nie jest związany podstawami 
i wnioskami rewizyjnymi."; 
11) w § 26 skreśla się ustęp drugi; 
12) w § 27 dodaje się na końcu nowy ustęp w ' brzmie

niu: 
"Na postanowienie wymierzające grzywnę służy 

zażalenie." ; 

13) § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"Sekretarz cZYni w aktach adnotację, w jakim nu
merze. Monitora Polskiego ogłoszenie zostało doko
nane."; 

14) skreśla się §§ 38, 59, 60, 64 i 69 oraz zamieszczone 
przed § 59 i przed § 64 wyrazy "Dział D" ; 

15) w § 61 pkt 5 skreśla się wyrazy: "wzmiankę, że 
mężatka będąc kupcem jednoosobowym lub spól
nikiem jawnym prowadzi przedsiębiorjiwo bez zgo
dy męża". 

§ 2. Rozporządzeni.e vlchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1951 r. 

Minister Sprawiedliwości; H. Swiqlkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 18 listopada 1950 r. 

o rejestrze spółdzielni. .. 
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 października 

1920 r. o spódzielniach (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 25, 
poz. 232) i art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o cen
tralach spółdzielczo-państwowych (Dz. U. R. P. Nr 30, 
poz. 200) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rejestr spółdzielni służy do dokonywania 
wpisów przez prawo przewidzianych. 

§ 2. . Rejestr spółdzielni prowadzi sąd powiatowy, 
w którego okręgu znajduje si~ siedziba spółdzielni. 

§ 3. Do postępowania w sprawach rejestrowych 
spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy o rejestrze 
handlowym, o ile przepisy rozporządzenia niniejszego 
nie stanowią inaczej. 


