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Rejestr handlowy - zagadnienia materialnoprawne
i procesowe

Część I
Materialnoprawna problematyka 

rejestru handlowego

Wobec renesansu spółek handlowych i praw a handlow ego ponow nie aktu
alna stała się problematyka rejestru handlowego, której pośw ięcony jest ni
niejszy artykuł. Składa się on z dwóch części. Pierw sza przedstaw ia głównie 
m aterialnopraw ne zagadnienia rejestru handlowego, tj. jeg o  ogólną charakte
rystykę, zakres i podstaw ę wpisów w rejestrze. W niektórych wypadkach ko
nieczne było rozważenie już w tej części opracow ania pew nych problem ów  na
tury proceduralnej. Szerzej zagadnienia postępow ania w spraw ach z zakresu 
rejestru handlow ego zostaną omówione w drugiej części opracow ania doty
czącej m.in. badania w sądzie rejestrowym zgłoszenia i załączonych dokum en
tów, uczestników postępowania, postępow ania dowodowego oraz orzeczeń są
du rejestrow ego i przysługujących o d  nich środków odwoławczych.

I. Ogólna charakterystyka reje
stru handlowego

Rejestry (księgi publiczne), czyli 
urzędowe spisy obejmujące określone 
jednostki ewidencyjne i ujawniające da
ne dotyczące tych jednostek, są jednym 
z istotnych elementów porządkujących 
obrót prawny. Jedną z grup ksiąg publi
cznych stanowią tzw. księgi obrotowo- 
osobowe, dla których podstawową jed
nostką ewidencyjną są różnego rodzaju 
podmioty (osoby fizyczne i prawne). 
W księgach zaliczanych do tej grupy 
ujawnia się przewidziane w ustawie 
okoliczności charakteryzujące dany

podmiot, m.in. dane określające przed
miot działalności osoby prawnej, osoby 
uprawnione do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu tych jednostek, da
ne określające stan cywilny osób fizycz
nych. Do ksiąg osobowo-obrotowych 
należą m.in. rejestr handlowy, rejestr 
przedsiębiorstw państwowych, rejestr 
spółdzielni, rejestr stowarzyszeń, akia 
stanu cywilnego.

Rejestr handlowy w nowoczesnej 
postaci został ukształtowany w X IX  w., 
jednakże już wiele wieków wcześniej 
okoliczności ujawniane w rejestrze były 
podawane do publicznej wiadomości
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w inny sposób1. Konstrukcję rejestru 
handlowego wykorzystywano przy two
rzeniu i kształtowaniu innych rejestrów 
osobowo-obrotowych.

Aktualna do dziś regulacja rejestru 
handlowego została zawarta w przepi
sach kodeksu handlowego2 oraz w roz
porządzeniu o rejestrze handlowym3. 
Art. VI p.w.k.c.4 uchylił wprawdzie ko
deks handlowy oraz przepisy wprowa
dzające kodeks handlowy5, pozostawił 
jednak w mocy przepisy obu rozporzą
dzeń dotyczące spółek jawnych, spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spó
łek akcyjnych, przy czym w stosunku do 
tych spółek pozostałyby również w mo
cy przepisy powołanych rozporządzeń 
o firmie, prokurze i rejestrze handlo
wym.

Z kolei ustawą z 31 sierpnia 1991 r. 
o zmianie rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy6 
dodany został do kodeksu handlowego 
dział X  normujący spółkę komandyto
wą. W ten sposób została przywrócona 
ta forma spółki prawa handlowego.

W myśl §3 rozp. o rejestrze, rejestr 
handlowy składa się z trzech działów. 
Do działu A wpisywane są obecnie spół
ki jawne i komandytowe. Do działu 
B wpisuje się spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółki akcyjne i to
warzystwa ubezpieczeń wzajemnych, do 
działu C - zagraniczne spółki z ograni
czoną odpowiedzialnością i akcyjne.

Rejestr handlowy jest uznanym 
przez prawo środkiem ujawniania naj
istotniejszych danych dotyczących reje
strowanych jednostek. Ta cecha rejestru 
wykorzystywana jest do określenia pod
stawowego celu tej instytucji, jakim jest

jawność w obrocie7. Ze względu na 
wskazany cel rejestru instytucję tę moż
na uznać za ważny instrument realizacji 
zasady bezpieczeństwa obrotu8.

Rejestr handlowy jest dokumentem, 
w którym została utrwalona treść mająca 
znaczenie prawne. Zgodnie z art. 244 §1 
k.p.c. dokument urzędowy, sporządzony 
w przepisanej formie (na piśmie, w księ
dze rejestrowej, z zachowaniem wyma
gań przewidzianych w rozporządzeniu 
o rejestrze), stanowi dowód tego, co zo
stało w nim urzędowo zaświadczone. 
Charakter takiego dokumentu i dowodu 
ma także wyciąg z rejestru. Pogląd ten 
znalazł wyraz w orzeczeniu SN z 21 
października 1949 r. Wa C. S7/499, 
zgodnie z którym osoba, która według 
wpisu do rejestru handlowego upoważ
niona jest do reprezentowania podmiotu 
zarejestrowanego, czyni zadość obo
wiązkowi wykazania swej legitymacji, 
jeżeli przedstawi wyciąg z tego rejestru.

Charakter prawny rejestru handlo
wego oraz sposób jego zorganizowania 
decydują o pełnieniu przez tę instytucję 
prawną wielu ważnych funkcji, jak np. 
funkcja ewidencyjna, funkcja środka 
kontroli ze strony sądu rejestrowego, 
funkcja ochronna, a przede wszystkim 
funkcja informacyjna i ujawniająca.

II. Zakres i podstawa wpisów 
w rejestrze

Do rejestru handlowego mogą być 
wciągane jedynie wpisy przewidziane 
przez prawo (art. 13 §1 k.h.). Wpisy do 
rejestru muszą stanowić odzwierciedle
nie okoliczności, które już nastąpiły, 
a nie faktów przyszłych. Istotne jest 
określenie zakresu wpisów dokonywa
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nych w rejestrze, tj. wszystkich tych sy
tuacji, w których prawo nakazuje lub co 
najmniej przewiduje dokonanie wpisu.

Zakres danych ujawnionych w reje
strze precyzuje rozporządzenie o reje
strze handlowym (§61-63).

Skrótowo można wskazać, że dane 
ujawnione w dziale A dotyczą: firmy, 
siedziby, adresu i przedmiotu przedsię
biorstwa, oddziałów spółki jawnej, 
imion i nazwisk wspólników, prokur; 
ponadto w dziale A zawarte są dane do
tyczące stosunków prawnych spółki 
i wspólników, imion i nazwisk osób 
uprawnionych do reprezentowania spół
ki, likwidacji, upadłości, odroczenia wy
płat, postępowania układowego.

W działach B  i C wpisy rejestrowe 
dotyczą takich danych jak firma, siedzi
ba spółki, przedmiot przedsiębiorstwa, 
oddziały, kapitał zakładowy (akcyjny), 
akcje, udziały, prokura, a ponadto wska
zują imiona i nazwiska osób uprawnio
nych do reprezentowania spółki, rodzaj 
osoby prawnej, datę sporządzenia statutu 
lub umowy spółki, pismo przeznaczone 
do ogłoszeń, czas trwania spółki i jej 
działalność w Polsce; zawierają także 
dane dotyczące zmiany statutu, likwida
cji, upadłości, odroczenia wypłat, postę
powania układowego, zbycia i wydzier
żawienia przedsiębiorstwa, połączenia 
spółek, przekształcenia spółki.

Wpisaniu do rejestru podlegają 
zmiany powyższych danych (art. 79 §1, 
art. 146 §2, art. 166 i 332 §1 k.h.).

Sąd rejestrowy formułuje treść wpi
su, opierając się na dokumentach stano
wiących jego podstawę. W myśl art. 15 
§3 k.h., jeżeli dane podlegające wpisowi
opierają się na dokumentach, dokumenty

te powinny być dołączone w orygina
łach albo uwierzytelnionych urzędowo 
odpisach lub wyciągach. Zgodnie z po
glądem wyrażonym przez SN w postę
powaniu z 28 kwietnia 1975 r. III CRN 
40/7010 dane, które powinien zawierać 
rejestr spółdzielni, muszą w pełni odpo
wiadać treści podstawy materialnopraw- 
nej, z jakiej wynikają. Pogląd ten moż
na odpowiednio odnieść także do reje
stru handlowego.

W praktyce, na skutek przeoczenia 
sądu rejestrowego, może powstać roz
bieżność między wpisem a jego podsta
wą, czyli załączonym dokumentem. 
Wówczas aktualny jest problem, co jest 
wiążące dla osób trzecich - treść doku
mentu, czy treść wpisu. Należy uznać, 
że osoby trzecie są związane jedynie tre
ścią wpisu. Osoby trzecie nie mogą za
słaniać się nieznajomością danych, które 
zostały wpisane do rejestru (art. 23 §1 
k.h.), o czym będzie mowa dalej. SN
w powołanym już postanowieniu z 28 
kwietnia 1975 r. stwierdził bowiem traf
nie, że dla osób trzecich wiążący chara
kter ma sama treść wpisu, a nie dane da
jące się wydedukować z dokumentów 
dołączonych do akt rejestrowych.

III. Materialnoprawne skutki wpi
sów

1. Zasada domniemań związanych
z wpisem

Z wpisami do rejestru łączą się róż
norodne skutki prawne. Skutki te są uj
mowane przez doktrynę w postaci zasad.
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Jeden z rodzajów skutków material- 
noprawnych wpisów do rejestru handlo
wego można ująć w postaci zasady do
mniemań związanych z wpisem. Zasadę 
domniemań związanych z wpisem dzia
łającą w kierunku pozytywnym wyraża 
art. 23 §1 k.h. Przepis ten stanowi, że od 
daty wydania Monitora Polskiego, 
w którym wpis został ogłoszony11, nikt 
w stosunku do kupca nie może zasłaniać 
się nieświadomością zarejestrowanych 
danych12, chyba żeby udowodnił, że nie 
mógł o nich wiedzieć. Zasada domnie
mań związanych z wpisem, działając 
w tym kierunku, określa w sposób pozy
tywny zakres danych rejestrowych, któ
re osoby trzecie obowiązane są znać, by 
nie narazić się na stratę i nie działać na 
własne ryzyko.

Zasada domniemań związanych 
z wpisem może być realizowana w pełni 
jedynie w wypadku istnienia jawności 
formalnej rejstru. Jeśli bowiem kodeks 
handlowy zobowiązuje osoby trzecie do 
stałego zaznajamiania się z danymi reje
strowymi, to obowiązkowi temu musi 
towarzyszyć prawo swobodnego zapo
znania się z nimi. Prawo to gwarantuje 
§8 rozp. o rejestrze, o czym będzie mo
wa dalej.

Z przepisu art. 23 §1 k.h. wynika do
mniemanie (prawne) znajomości danych 
zarejestrowanych przez osoby trzecie. 
Z mocy wskazanego przepisu dowód 
zarejestrowania określonych danych za
stępuje dowód znajomości tych danych 
przez osoby trzecie. Jest to domniema
nie usuwa lnc; może być ono obalone 
przez przeprowadzenie dowodu, że mi
mo zarejestrowania pewnych danych, 
dane te z przyczyn obiektywnych nie

mogły dotrzeć do wiadomości osób trze
cich. Ciężar przeprowadzenia dowodu 
spoczywa na osobie trzeciej.

W piśmiennictwie okresu między
wojennego wypowiedziano pogląd, że 
nieznajomość faktu wciągniętego do re
jestru musi być zawiniona. Osoba trze
cia musiała więc dowieść, że wykazała 
„dbałość zwykłą w obrocie” i pomimo 
to o fakcie wciągniętym do rejestru 
i ogłoszonym nie wiedziała13. Jako przy
kład usprawiedliwionej nieznajomości 
danych zarejestrowanych podawano fakt 
„nieprzybycia do danej miejscowości 
gazety zawierającej ogłoszenie”14. Wy
daje się, że także obecnie śledzenie cza
sopisma zawierającego ogłoszenia wpi
sów, jeśli spółka takie czasopismo wska
zała, i tablicy ogłoszeń w budynku sądo
wym i lokalu gminy czyni w pełni za
dość „obowiązkowi” zaznajamiania się 
z danymi rejestrowymi. Istnienie reje
stru handlowego, aczkolwiek chroniące
go także interesy osób trzecich wstępu
jących w stosunki prawne ze spółkami, 
stanowi wystarczające „obciążenie”, 
którego powiększenie (np. przez nakaza
nie poszukiwania danych poza reje
strem), nie wydaje się uzasadnione. Ko- 
relatem obowiązku znajomości danych 
rejestrowych przez osoby trzecie jest 
obowiązek dbałości podmiotów rejestro
wanych o aktualność i zgodność wpisów 
ze stanem rzeczywistym15.

Z kolei zasada domniemań związa
nych z wpisem działająca w kierunku 
negatywnym została wyrażona w art. 23 
§2 k.h., w myśl którego dopóki dane, 
które powinny być wpisane i ogłoszone, 
nie uzyskały skuteczności stosownie do 
powyższych postanowień (art. 23 §1
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k.h.), kupiec może się na nie powołać 
wobec osób trzecich tylko wówczas, gdy 
udowodni, że o tych danych wiedziały. 
Przepis ten nie odnosi się do okoliczno
ści dotyczących zdolności kupca do 
czynności prawnych. Art. 23 §2 k.h. wy
raża domniemanie nieznajomości da
nych, które nie zostały wpisane do reje
stru, przez osoby trzecie. Jest to domnie
manie usuwalne. Do jego obalenia trze
ba wykazać, że mimo niewpisania do re
jestru osoba trzecia wiedziała o danych. 
Ciężar dowodu spoczywa na przedmio
cie wpisanym do rejestru. Trzeba udo
wodnić, że osoba trzecia o danych nie 
wpisanych w sposób pozytywny wie
działa. Niewystarczający jest dowód, że 
osoba trzecia „musiała wiedzieć” o da
nych nie zarejestrowanych. „Niedbal
stwo” nie pociąga dla osoby trzeciej 
ujemnych konsekwencji. Dobrą wiarę 
wyłącza dopiero pozytywna, konkretna 
wiadomość o faktach nie zarejestrowa
nych16. W kontekście przepisu art. 23 §2
k.h. za działającą w dobrej wierze nale
ży uznać osobę, która nie ma pozytyw
nej wiedzy o danych nie zarejestrowa
nych, uzyskanej z innych źródeł niż re
jestr. Ponadto w dobrej wierze działa 
osoba, która nie ma pozytywnej wiedzy 
o niezgodności danych zarejestrowa
nych ze stanem rzeczywistym. Odpo
wiednio w złej wierze działa ten, kto zna 
ze źródeł innych niż rejestr fakty nie 
zarejestrowane, oraz ten, kto wie, że da
ne wpisane do rejestru są niezgodne 
z prawdą, gdyż zna on fakty prawdziwe, 
które nie zostały zarejestrowane.

Zasada domniemań związanych 
z wpisem działa w kierunku negatyw
nym tylko na rzecz osób trzecich, osła

niając je  przed niekorzystnymi konse
kwencjami niezarejestrowanych danych.

2. Zasada zupełności rejestru

Kolejny rodzaj skutków wpisów re
jestrowych ujmuje się w postaci zasady 
zupełności rejestru. Rejestr handlowy 
nie stanowi odzwierciedlenia wszy
stkich danych dotyczących rejestrowa
nych podmiotów, ustawodawca wybiera 
jedynie najważniejsze dane, istotne dla 
obrotu prawnego. Zasada zupełności po
lega przeto na tym, że dane ujawniane 
w rejestrze stanowią zupełny w sensie 
prawnym i wystarczający dla osób trze
cich zespół danych dotyczących sytuacji 
prawnej rejestrowanych jednostek. Tym 
samym zasada zupełności ogranicza do 
niezbędnego minimum obowiązek osób 
trzecich zapoznania się z tymi danymi.

W stosunku do osób trzecich zakres 
zupełności rejestru, określony general
nie w przepisach rozp. o rejestrze (§61- 
63), koryguje przepis art. 23 k.h. Z §1 
art. 23 wynika, że osoby trzecie obowią
zuje znajomość tylko danych wpisanych 
do rejestru i ogłoszonych, nawet jeśli da
ne te nie obejmują którejś z okoliczności 
wymienionych w rozporządzeniu o reje
strze. W świetle §2 art. 23 znajomość da
nych, które powinny być wpisane i ogło
szone, lecz nie uzyskały w ten sposób 
skuteczności, nie obowiązuje osób trze
cich.

3. Zasada wiarygodności

Kodeks handlowy zawiera postano
wienia dotyczące wiarygodności wpi
sów w dwu przepisach. Art. 24 stanowi,
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że: 1) wobec osób trzecich, działających 
w dobrej wierze, kupiec nie może zasła
niać się zarzutem, że dane wpisane 
zgodnie z jego zgłoszeniem nie są pra
wdziwe; 2) jeżeli pewne dane wpisano 
do rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem 
kupca lub bez jego zgłoszenia, kupiec 
nie może zasłaniać się wobec osób trze
cich, działających w dobrej wierze, za
rzutem, że dane te są prawdziwe, jeżeli 
zaniedbał wystąpić niezwłocznie 
z wnioskiem o sprostowanie lub wykre
ślenie wpisu. Art. 10 k.h. stanowi w §1, 
że w stosunku do działającej w dobrej 
wierze osoby trzeciej, która powołuje się 
na wpis pewnej osoby jako kupca do re
jestru handlowego, niedopuszczalny jest 
zarzut, że nie było lub nie ma podstawy 
wpisu. Natomiast §2 art. 10 k.h. stanowi, 
że wobec tego, kto został wpisany do re
jestru handlowego, osoby trzecie nie 
mogą zasłaniać się zarzutem, że nie było 
podstawy do wpisu, chyba że wpisany 
świadomie uzyskał wpis bezpodstawny.

Mimo wielu kontrowersji na temat 
unormowań zawartych w art. 10 i 24
k.h.17 można na potrzeby praktyki przy
jąć, że zasada wiarygodności rejestru 
handlowego polega na tym, że osoba 
trzecia działająca w dobrej wierze może 
mieć pełne zaufanie do danych ujawnio
nych w rejestrze. Jeżeli zatem osoba la 
dokonuje czynności prawnej, która opie
ra się na danych rejestrowych, czynność 
prawna dochodzi do skutku, chociażby 
zarejestrowane dane nie były zgodne 
z rzeczywistością.

Od zasady wiarygodności rejestru 
handlowego należałoby natomiast od
różnić domniemanie prawdziwości wpi
sów rejestrowych. Z zasady wiarygod

ności wynika, że można polegać na da
nych zarejestrowanych. Zasada ta nie 
przesądza jednak o prawdziwości tych 
danych.

W aspekcie materialnoprawnym nie 
można byłoby przyjąć istnienia domnie
mania prawdziwości wpisów w rejestrze 
handlowym, domniemanie prawne musi 
być bowiem expressis verbis wyrażone 
w ustawie18. Kwestia ta wygląda nieco 
inaczej od strony procesowo-dowodo- 
wej. Rejestr handlowy jest bowiem do
kumentem urzędowym. Dokumentom 
takim przysługuje zaś znamię prawdzi
wości ze względu na autorytet organu 
wystawiającego i tryb sporządzania. Do
kument urzędowy uważa się za prawdzi
wy dopóty, dopóki nie zostanie udowo
dniony stan przeciwny (art. 252 k.p.c.). 
Sytuacja dowodowa jest zatem identycz
na z tą, jaka istniałaby w razie przyjęcia 
przez ustawodawcę domniemania pra
wdziwości wpisów, pod warunkiem, że 
nie byłoby to domniemanie nieusuwal
ne.

4. Zasada wpisu. Deklaratywny, kon
stytutywny i sanujący skutek wpisów

Najdalej idące skutki materialno- 
prawne wynikają z zasady wpisu. Zasa
da wpisu w czystej postaci wyraża się 
tym, że bez wpisu nie ma zmiany stanu 
prawnego, tj. że każdy wpis jest konsty
tutywny. W takiej postaci zasada wpisu 
nie została nigdzie zrealizowana. Nie 
jest to ani możliwe, ani celowe, gdyż 
musiałoby to m.in. prowadzić do hono
rowania wpisów uzyskanych w drodze 
bezprawnej19. W praktyce przeto zasada 
wpisu wyraża się w tym, że niektóre

28



Rejestr handlowy - zagadnienia materialnoprawne

wpisy, z mocy szczególnego przepisu 
ustawy, mają charakter konstytutywny. 
Regułą jest natomiast zaprzeczenie zasa
dy wpisu, tj. dokonywanie wpisów de
klaratywnych.

W p i s y  d e k l a r a t y w n e  stwier
dzają i ujawniają stan prawny. Wpis tej 
kategorii stanowi jedynie rejestrowe od
zwierciedlenie okoliczności o znaczeniu 
prawnym, które już uprzednio stały się 
prawnie skuteczne, niezależnie od doko
nania, czy niedokonania wpisu.

Do wpisów występujących stosun
kowo rzadko należą w p i s y  k o n s 
t y t u t y w n e ,  tj. wpisy tworzące pra
wo. Konstytutywny skutek wpisu musi 
być przewidziany przepisami prawa 
(por. np. art. 171 §1, art. 254 §5, art. 255, 
261, 265 §1, art. 277 §1 art. 285 §3, art. 
335 §1, art. 431 §4, art. 439, 440, 446 
§1, art. 460 §1, art. 465 §3, art. 492 §3, 
art. 496, §1 k.h.). Wpis konstytutywny 
jest składnikiem złożonej czynności pra
wnej, występującym w ostatnim etapie 
je j dokonywania. Od realizacji wpisu za
leży zmiana stanu prawnego. Będąc tyl
ko jedną z przesłanek skuteczności 
czynności prawnej, sam wpis konstytu
tywny nie jest jednak wystarczający do 
dokonania zmiany stanu prawnego.

Innym skutkiem wpisów w rejestrze 
jest skutek sanujący. Sanująee działanie 
wpisu polega na tym, że czyni on skute
czną czynność prawną objętą wpisem, 
bez względu na braki i nieprawidłowo
ści treści i sposobu je j podjęcia. Gdy to 
uzdrowienie ma charakter trwały, mamy 
do czynienia z w p i s e m  s a n u j ą -  
c y m w pełnym zakresie. Takie działa
nie wpisu musi być przewidziane 
w przepisie szczególnym. Przepisy takie

występują rzadko. Jeśli uzdrowienie 
czynności jest ograniczone w czasie, na
stępuje jedynie wpis sanujący w ograni
czonym zakresie.

W świetle kodeksu handlowego 
i rozporządzenia o rejestrze zagadnienie 
skutku sanującego nie przedstawia się 
jednolicie. Z jednej strony bowiem prze
pisy kodeksu handlowego przewidują 
wpis sanujący w pełnym zakresie. Sto
sownie do art. 173 §1 i art. 337 §4 k.h. 
z powodu braków wynikłych z niedo
pełnienia prawa przy zakładaniu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spó
łki akcyjnej, spółka nie może być roz
wiązana, jeśli od je j zarejestrowania up
łynęło 5 lat. Co do tak sformułowanego 
przepisu można mówić o pełnej sanacji, 
gdyż z upływem wskazanego okresu 
rozwiązanie spółki z powodu braków, 
które nastąpiły w toku je j zakładania, nie 
jest możliwe20. Z drugiej strony zaś ma
my do czynienia z wpisem sanującym 
w ograniczonym zakresie. W myśl bo
wiem §30 rozp. o rejestrze, jeżeli okaże 
się, że w rejestrze handlowym figuruje 
wpis, który jest niedopuszczalny ze 
względu na bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawne, sąd rejestrowy po wy
słuchaniu osób zainteresowanych zarzą
dzi wykreślenie tego wpisu z urzędu, 
przy czym wykreślenie wpisu w reje
strze może nastąpić dopiero po uprawo
mocnieniu się postanowienia sądu, za
rządzającego wykreślenie. Wskazany 
przepis nie wprowadza żadnych ograni
czeń czasowych.

Generalnie skutek sanujący mogą 
wywoływać zarówno wpisy deklaratyw
ne, jak i konstytutywne21. W świetle 
przepisów kodeksu handlowego żaden
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wpis deklaratywny nie wywołuje jednak 
skutku sanującego, wobec czego rozwa
żania na temat sanującego działania wpi
sów ograniczają się do wpisów konstytu
tywnych. Wobec tego zaś, że wpis kon
stytutywny jest niezbędnym składni
kiem złożonej czynności prawnej i wa
runkiem sine qua non  je j skuteczności, 
mimo nieprawidłowości w powstaniu 
lub treści czynności, która stanowi pod
stawę wpisu dopóty, dopóki wpis taki fi
guruje w rejestrze, czynność należy tra
ktować jednak jako skuteczną, sam zaś 
wpis można uznać za sanujący w ograni
czonym zakresie. Natomiast osoby zain
teresowane w podważaniu treści wpisu, 
ze względu na wadliwości czynności 
prawnej będącej podstawą wpisu, po
winny jak najszybciej we właściwym 
trybie podważyć czynność i doprowa
dzić do wykreślenia odpowiadającego 
je j wpisu.

Do wykreślenia wadliwego wpisu 
mogą prowadzić dwie drogi: wniesienie 
środka odwoławczego od postępowania 
o dokonanie wpisu (o czym będzie sze
rzej mowa w II części niniejszego opra
cowania) albo wykreślenie wpisu w try
bie §30 rozp. o rejestrze. Przesłanką wy
kreślenia wpisu jest w tym ostatnim wy
padku niedopuszczalność ze względu na 
bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawne. Przyczyną niedopuszczalności 
wpisu jest jego wadliwość, czyli wadli
wość czynności prawnej, która stanowi 
podstawę wpisu. Przyjmując jako punkt 
odniesienia wyróżnione w literaturze ro
dzaje skutków wadliwości czynności 
prawnych22 przez „niedopuszczalność 
wpisu ze względu na bezwględnie obo
wiązujące przepisy prawne” należałoby

rozumieć taką wadliwość wpisu, która 
jest odpowiednikiem nieważności bez
względnej czynności prawnej. Musi tu 
bowiem chodzić o taką wadliwość, która 
nie pozwala na pozostawienie wpisu 
w rejestrze. Tak należałoby interpreto
wać posługiwanie się w przepisie sfor
mułowaniem „wpis niedopuszczalny”. 
Może tu więc chodzić o naruszenie prze
pisów iuris cogentis normujących za
równo kwestie merytoryczne, jak i pro
ceduralne.

Do momentu wykreślenia wadliwe
go wpisu, usanowanego jedynie czaso
wo, czynności prawne, dokonane przez 
osoby trzecie w dobrej wierze na podsta
wie wpisu, muszą być uznane za skute
czne. Wymaga tego wzgląd na bezpie
czeństwo obrotu. O takim stanowisku 
decydują skutki wynikające z zasady do
mniemań związanych z wpisem i wiary
godnością. Taki pogląd wyraził SN 
w orz. z 13 lutego 1931 r. C. 2067/3023, 
stwierdzając, że unieważnienie przez 
sąd uchwały walnego zgromadzenia 
udziałowców spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, którą to uchwałą 
ustanowieni zostali zarządcy uprawnieni 
do zaciągania zobowiązań w imieniu 
spółki, dotyczy wyłącznie stron biorą
cych udział w sporze o unieważnienie 
uchwały, nie może ono jednak zmniej
szyć praw nabytych przez osoby trzecie 
na mocy zobowiązań, wydanych 
w imieniu spółki przez osoby figurujące 
w rejestrze w charakterze je j zarządców, 
chociażby w rejestrze w rubryce „Uwa
gi” uczyniona została wzmianka o to
czącym się sporze. W uzasadnieniu 
przytoczonego orzeczenia SN uznał, że 
błędny jest pogląd, iż wobec zamiesz
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czenia w rejestrze wzmianki o toczącym 
się sporze co do wyboru skarżącego 
w charakterze zarządcy spółki, ostroż
ność nakazywała osobom trzecim, wstę
pującym w stosunki umowne ze spółką, 
sprawdzić, jak został rozstrzygnięty 
spór, którego istnienie uwidocznione zo
stało w rejestrze, gdyż przepisy o reje
strze handlowym wyraźnie określają da
ne podlegające zarejestrowaniu, i tylko 
te dane obowiązują osoby trzecie, któ
rych nie może dotyczyć spór pomiędzy 
udziałowcami spółki i wynik tego sporu.

5. Jawność formalna rejestru handlo
wego

W doktrynie przyjęło się określać 
mianem zasady także jawność formalną 
rejestru, choć w istocie rzeczy jawność 
ta jest jedynie środkiem służącym do re
alizacji wskazanych skutków material- 
noprawnych, a sama przez się żadnych 
takich skutków nie wywiera. Należy ją  
więc traktować tylko jako zasadę czysto 
formalną, zbliżoną swym charakterem 
do zasad natury procesowej. Ze względu 
jednak na je j instrumentalne znaczenie 
celowe jest poruszenie tego zagadnienia 
w związku z problematyką materialno- 
prawnych skutków wpisów w rejestrze.

Zasada nieograniczonej, zupełnej jaw
ności formalnej księgi publicznej polega 
na tym, że księga ta jest dostępna dla każ
dego, bez potrzeby wykazywania interesu 
prawnego w poznaniu jej treści. W myśl 
art. 13 §2 k.h. rejestr handlowy wraz z do
kumentami, złożonymi do rejestru, jest 
jawny. Rozporządzenie o rejestrze (§8)

przewiduje zaś, że każdy ma prawo 
przeglądać pod nadzorem sekretarza 
w godzianch urzędowych rejestr i doku
menty, określone w §5 ust. 1 rozp. o re
jestrze, jak również żądać wydania 
z nich urzędowych odpisów i wyciągów. 
Jedynie odpisy bilansów, złożone przez 
spółki jawne (i komandytowe), są dostę
pne dla tego, kto je  złożył, jego przedsta
wicieli oraz osób, które mogą przeglą
dać te dokumenty z mocy szczególnego 
przepisu prawa.

Rejestr pozbawiony cechy jawności 
formalnej byłby wykazem określonych 
danych, przeznaczonym wyłącznie do 
użytku urzędowego.

Można wyróżnić zasadę jawności 
formalnej zwykłej i rozszerzonej. Zasa
da jawności formalnej zwykłej oznacza 
dostępność rejestru dla wszystkich zain
teresowanych, z tym zastrzeżeniem, że 
treść wpisów nie jest ogłaszana. Nato
miast zasada jawności formalnej rozsze
rzonej występuje wówczas, gdy z wpisa
mi do rejestru wiąże się obowiązek ich 
ogłaszania w odpowiednim czasopi
śmie. Kodeks handlowy przyjął zasadę 
jawności formalnej rozszerzonej, stano
wiąc w art. 22, że jeżeli prawo nie stano
wi inaczej, wszystkie wpisy do rejestru 
będą ogłaszane w „Monitorze Pol
skim”24.

Nie ma przeszkód do uzyskania tzw. 
negatywnego zaświadczenia z rejestru, 
tj. zaświadczenia stwierdzającego, że pe
wien wpis nie istnieje2;i lub że podanie 
lub dokument nie zostały złożone (§9 
rozp. o rejestrze).
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