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Glosa
do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 25 czerwca 2003 r.
III CZP 14/03
Przewidziany w art. 646 k.p.c. obowi¹zek z³o¿enia testamentu
w s¹dzie spadku dotyczy równie¿ notariusza i obejmuje ka¿dy testament, tak¿e testament odwo³any.
Inspiracj¹ do przygotowania i przedstawienia rozwa¿añ dotycz¹cych
obowi¹zku notariusza przed³o¿enia s¹dowi lub innej instytucji publicznej
dokumentu znajduj¹cego siê w jego dzier¿eniu by³o wydanie w dniu 25
czerwca 2003 r. uchwa³y w sprawie III CZP 14/031, w której S¹d
Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e przewidziany w art. 646 k.p.c. obowi¹zek z³o¿enia
testamentu w s¹dzie spadku dotyczy równie¿ notariusza i obejmuje ka¿dy
testament, równie¿ testament odwo³any.

1. Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 25 czerwca 2003 r.
wydanej w sprawie III CZP 14/03
Glosowan¹ uchwa³ê wydano na skutek pytania prawnego skierowanego przez S¹d Okrêgowy w Warszawie, który rozpoznawa³ za¿alenie
notariusza na postanowienie S¹du Rejonowego dla Warszawy – Pragi,
na którego s¹d na³o¿y³ grzywnê za odmowê przed³o¿enia testamentu sporz¹dzonego w formie aktu notarialnego. Notariusz w za¿aleniu, miêdzy
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innymi, zarzuci³, powo³uj¹c siê na treœæ przepisu art. 110 § 1 i 2 w zw.
z art. 112 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst
jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369), ¿e wypisy aktów notarialnych,
a wiêc tak¿e sporz¹dzonych w tej formie testamentów, mog¹ byæ
wydawane przez notariusza tylko stronom aktu lub osobom, dla których
zastrze¿ono w akcie prawo otrzymania wypisu, ewentualnie ich nastêpcom prawnym lub za zgod¹ albo na podstawie orzeczenia s¹du okrêgowego tak¿e innym osobom. Notariusz wskaza³, ¿e s¹d rejonowy nie zwróci³
siê do s¹du okrêgowego o wyra¿enie zgody (w formie postanowienia
wydanego w trybie postêpowania nieprocesowego) na wydanie wypisu
aktu notarialnego testamentu, co – zdaniem notariusza – uzasadnia³o
odmowê jego przed³o¿enia.
S¹d Najwy¿szy w powo³anej uchwale stwierdzi³, ¿e przewidziany w art.
646 k.p.c. obowi¹zek z³o¿enia testamentu w s¹dzie spadku dotyczy równie¿
notariusza i obejmuje ka¿dy testament, tak¿e testament odwo³any. Uzasadniaj¹c swe stanowisko wskaza³, ¿e obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 646
k.p.c., zgodnie z którym osoba, u której znajduje siê testament, obowi¹zana jest z³o¿yæ go w s¹dzie spadku, gdy dowie siê o œmierci spadkodawcy, jest obowi¹zkiem powszechnym i dotyczy ka¿dego, a wiêc
wszystkich osób fizycznych i prawnych maj¹cych na jakiejkolwiek
podstawie testament w swoim w³adaniu. Obowi¹zek ten dotyczy tak¿e
notariusza, niezale¿nie od tego, czy dysponuje testamentem sporz¹dzonym w formie aktu notarialnego, czy innym testamentem przyjêtym tylko
na przechowanie. Przepis ten zobowi¹zuje do przed³o¿enia testamentu
równie¿ przewodnicz¹cego zarz¹du jednostki samorz¹du terytorialnego,
sekretarza powiatu lub kierownika urzêdu stanu cywilnego (art. 951 k.c.),
dowódcê statku (art. 953 k.c.), sêdziego wojskowego (art. 954 w zw.
z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30
stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych, Dz.U. Nr 7, poz.
38) albo œwiadka lub osobê trzeci¹ spisuj¹c¹ testament szczególny (art.
952 § 2 k.c.) itd. S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e trafnie podnosi siê w piœmiennictwie prawniczym, i¿ obowi¹zek, o którym mowa, ma charakter
powszechny i bezwzglêdny, a jego spe³nienie s³u¿y prawid³owemu orzeczeniu przez s¹d o stwierdzeniu nabycia spadku.
Uzasadniaj¹c dokonan¹ wyk³adniê art. 646 k.p.c., przedstawi³ dog³êbne argumenty natury historycznej, które jednoznacznie œwiadcz¹ o przy-
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jêtym przez ustawodawcê zakresie podmiotowym komentowanego przepisu, wyznaczaj¹cego wszystkim obowi¹zek z³o¿enia w s¹dzie spadku
testamentu, nie wy³¹czaj¹c notariuszy. Odnosz¹c siê do zarzutu zakazu
wydawania wypisów aktów notarialnych s¹dowi spadku bez uzyskania
zgody s¹du okrêgowego, której uzyskanie mia³oby wynikaæ z treœci art.
110 § 1 i 2 pr. o not., S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e przeciwstawianie
przepisów prawa o notariacie przepisowi art. 646 k.p.c. jest nieporozumieniem niewymagaj¹cym szerszego omówienia, gdy¿ nie mo¿e budziæ
w¹tpliwoœci, i¿ art. 110 pr. o not. dotyczy wy³¹cznie sytuacji, w której
okreœlona osoba zamierza pos³u¿yæ siê wypisem aktu notarialnego (wyci¹giem lub odpisem dokumentu) w celu realizacji w³asnego interesu
prawnego, natomiast art. 646 k.p.c. stanowi prawnoprocesow¹ gwarancjê prawid³owego orzeczenia o dziedziczeniu w ramach sprawowania
przez s¹d wymiaru sprawiedliwoœci (art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji).
Z tez¹ przedstawionego orzeczenia oraz stanowiskiem zajêtym w uzasadnieniu uchwa³y w pe³ni nale¿y siê zgodziæ. W œwietle niezwykle wyczerpuj¹cego uzasadnienia komentowanego orzeczenia wypada jedynie
wskazaæ na jeden dodatkowy argument przemawiaj¹cy za s³usznoœci¹
dokonanej wyk³adni art. 646 k.p.c. oraz przedstawiæ tryb, w jakim nastêpuje na³o¿enie grzywny na osobê, która nie realizuje obowi¹zku z³o¿enia
testamentu w s¹dzie spadku i ewentualny mechanizm powoduj¹cy
wymuszenie realizacji tego obowi¹zku.
Ustawa – Prawo o notariacie nie zawiera wyczerpuj¹cej regulacji dotycz¹cej wydania wypisów aktów notarialnych. Oprócz przepisu art. 92
ust. 4, który nak³ada na notariusza obowi¹zek przedk³adania s¹dowi
wieczystoksiêgowemu wypisów akt notarialnych zawieraj¹cych rozporz¹dzenie lub ustanowienie prawa ujawnianego w ksiêdze wieczystej, oraz
art. 110 ust. 1 i 2, oznaczaj¹cego osoby, którym mo¿na wydaæ wypis
aktu notarialnego, ustawa w przepisie art. 111 ust. 2 wskazuje, ¿e notariusz w przypadkach prawem przewidzianych przesy³a s¹dowi lub innym
organom pañstwowym informacje pisemne o sporz¹dzonych dokumentach oraz wypisy tych dokumentów. Z treœci art. 111 ust. 2 wynika, ¿e
przepisy prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego mog¹ nak³adaæ na notariusza obowi¹zek przed³o¿enia sporz¹dzonego przez niego dokumentu równie¿ w innych przypadkach ni¿ w niej wskazane. System prawa procesowego zna przypadki, w których notariusz jest zobowi¹zany do wydania
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aktu notarialnego (wypisu) osobie lub instytucji niewymienionej art. 110
pr. o not. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by przepis art. 640 § 1 k.p.c.,
który nakazuje notariuszowi przes³anie oœwiadczenia spadkowego do s¹du
spadku. Takim przepisem jest równie¿ przepis art. 646 § 1 k.p.c. Ró¿nica,
jaka zachodzi miêdzy nimi sprowadza siê jedynie do rozszerzenia w przepisie
art. 646 § 1 k.p.c. krêgu potencjalnych adresatów na wszystkich (bez
wyj¹tku), w czyim dzier¿eniu znajduje siê testament, a zatem równie¿ na
notariuszy. Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e w przypadku notariusza
obowi¹zek z³o¿enia testamentu w s¹dzie spadku dotyczy nie tylko sporz¹dzonego przed nim w formie aktu notarialnego testamentu2, lecz tak¿e
testamentu sporz¹dzonego w innej formie, który zosta³ z³o¿ony na przechowanie, co dopuszcza art. 106 pr. o not. Odnoœnie do ostatniego przypadku, tj. z³o¿enia testamentu na przechowanie, notariusz ma obowi¹zek
wydaæ go s¹dowi spadku niezale¿nie od oznaczonych przez depozytariusza warunków, pod jakimi ów dokument mia³by zostaæ wydany. Zatem
w tym przypadku notariusza nie wi¹¿e treœæ art. 107 pr. o not. w zakresie,
w jakim uzale¿nia wydanie z³o¿onych u niego na przechowanie dokumentów od spe³nienia warunków opisanych w protokole przyjêcia dokumentu.
Czêstokroæ w praktyce orzeczniczej s¹dów powszechnych mo¿na
by³o spotkaæ siê ze stanowiskiem notariuszy, którzy wskazywali przy
uzasadnieniu odmowy przed³o¿enia s¹dowi spadku wypisu aktu notarialnego, w którym spadkodawca sporz¹dzi³ testament, na treœæ wyroku
S¹du Najwy¿szego z dnia 11 maja 2000 r. (III RN 117/99, OSNAP 2001,
nr 5, poz. 180). Zgodnie z tez¹ wy¿ej wskazanego orzeczenia, przepis
art. 45 pr. o not., który przewiduje uprawnienie Ministra Sprawiedliwoœci
do wgl¹du w czynnoœci notarialne, nie obejmuje uprawnienia do ¿¹dania
od notariusza przes³ania wypisu aktu notarialnego. S¹d Najwy¿szy w tym
orzeczeniu stwierdzi³, ¿e katalog podmiotów, którym przys³uguje prawo
do ¿¹dania wydania wypisu aktu notarialnego zosta³ wskazany w art. 110
pr. o not., ale wœród nich nie wymienia siê Ministra Sprawiedliwoœci.
2
W istocie chodzi o z³o¿enie nie orygina³u testamentu sporz¹dzonego w tej formie,
lecz jego wypisu, który na podstawie art. 109 pr. o not. ma moc prawn¹ orygina³u. Orygina³
aktu notarialnego przechowywany jest u notariusza (tak § 1 7 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów s¹dom rejonowym, Dz.U.
Nr 33, poz. 147 z póŸn. zm.).

148

Zbigniew WoŸniak, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego...

Notariusze argumentowali, ¿e przepis art. 110 pr. o not. nie wymienia
równie¿ s¹du spadku, zatem s¹d spadku winien zwróciæ siê do s¹du
okrêgowego o nakazanie notariuszowi wydania aktu notarialnego – testamentu spadkodawcy.
Z prezentowanym przez notariuszy stanowiskiem nie mo¿na siê zgodziæ. Orzeczenie, o którym mowa, podjête zosta³o w innym stanie faktycznym ni¿ stan faktyczny stanowi¹cy podstawê wydania glosowanego
orzeczenia, tj. w stanie faktycznym zwi¹zanym z nadzorem administracyjnym sprawowanym przez Ministra Sprawiedliwoœci nad notariuszem,
i w zakresie tego stanu faktycznego jest w pe³ni zasadne. Orzeczenie to
dotyczy dopuszczalnego zakresu czynnoœci, które mog¹ byæ podjête
w ramach nadzoru. Postêpowanie prowadzone przez s¹d w przedmiocie
og³oszeniem testamentu nie jest nadzorem administracyjnym sprawowanym przez s¹d nad notariuszem, lecz postêpowaniem (na co S¹d Najwy¿szy w uchwale 25 czerwca 2003 r. s³usznie zwróci³ uwagê) maj¹cym
na celu urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady ochrony prawa dziedziczenia. Postêpowanie to uregulowane jest przez przepisy kodeksu postêpowania cywilnego, z których wprost wynika, ¿e ka¿dy (bez wyj¹tku),
kto dzier¿y testament, jest zobowi¹zany do jego wydania s¹dowi spadku.
Komentuj¹c wydan¹ przez S¹d Najwy¿szy uchwa³ê, wypada dodatkowo wskazaæ na tryb, w jakim winno nast¹piæ wezwanie osoby dzier¿¹cej testament, w tym notariusza, do jego z³o¿enia. W praktyce mog¹
bowiem powstaæ w¹tpliwoœci, czy s¹d spadku przed na³o¿eniem grzywny
za nieuzasadnion¹ odmowê z³o¿enia testamentu musi wys³uchaæ dzier¿yciela testamentu i wydaæ postanowienie nakazuj¹ce z³o¿enie testamentu
w wyznaczonym terminie, zatem skorzystaæ z trybu opisanego w art.
648 § 1 k.p.c., czy te¿ s¹d spadku, nak³adaj¹c grzywnê w trybie art.
646 § 2 k.p.c., nie musi uprzednio wydaæ postanowienia nakazuj¹cego
z³o¿enia testamentu, wystarczy, ¿e dzier¿yciel testamentu bezzasadne uchyli
siê od z³o¿enia testamentu pomimo uprzedniego zawiadomienia go o œmierci
testatora i wezwania do wykonania obowi¹zku z³o¿enia testamentu w s¹dzie spadku.
Zgodnie z przepisem art. 646 § 1 i 2 k.p.c., osoba, u której znajduje
siê testament, obowi¹zana jest z³o¿yæ go w s¹dzie spadku, gdy dowie
siê o œmierci spadkodawcy. Kto bezzasadnie uchyla siê od wykonania
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powy¿szego obowi¹zku, ponosi odpowiedzialnoœæ za wynik³¹ st¹d szkodê. Ponadto s¹d spadku mo¿e na³o¿yæ na uchylaj¹cego siê grzywnê.
Obowi¹zek z³o¿enia testamentu, o którym mowa w ww. przepisie,
jest obowi¹zkiem powszechnym i dotyczy wszystkich osób fizycznych
i prawnych, maj¹cych na jakiejkolwiek podstawie prawnej testament
w swoim dzier¿eniu. Ów obowi¹zek aktualizuje siê z chwil¹ powziêcia
wiadomoœci o œmierci spadkodawcy3. Redakcja przepisu art. 646 § 1
k.p.c., w œwietle przepisów art. 647 k.p.c. i art. 648 § 1 i 2 k.p.c., nie
pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e realizacja obowi¹zku z³o¿enia testamentu nie
jest uzale¿niona od uprzedniego wydania postanowienia nakazuj¹cego jego
z³o¿enie, lecz od powziêcia wiadomoœci o œmierci testatora.
Postêpowanie opisane w art. 647 k.p.c. i 648 k.p.c. nie ma na celu
przygotowania podstaw do na³o¿enia grzywny, o której mowa w art. 646
§ 2 k.p.c., lecz zmierza do wydania tytu³u egzekucyjnego (wykonawczego), na podstawie którego mo¿na przymusowo realizowaæ obowi¹zek
z³o¿enia testamentu w trybie przepisów o egzekucji œwiadczeñ niepieniê¿nych, które z kolei przewiduj¹ samodzieln¹ podstawê na³o¿enia grzywny4.
Tym w³aœnie ró¿ni¹ siê przepisy traktuj¹ce o og³oszeniu testamentu od
przepisów dotycz¹cych dowodu z dokumentu. Tu, oprócz przepisu art.
646 § 1 i 2 k.p.c., stanowi¹cego odpowiednik przepisu art. 251 k.p.c.,
ustawodawca przewidzia³ szczególny tryb uzyskania tytu³u egzekucyjnego, na podstawie którego po nadaniu klauzuli wykonalnoœci mo¿na prowadziæ egzekucjê wydania dokumentu, czego brak w przepisach o procesie
w czêœci poddaj¹cej regulacji dowód z dokumentu, st¹d teza, ¿e nie mo¿na
³¹czyæ mo¿liwoœci na³o¿enia grzywny w oparciu o przepis art. 646 § 1
k.p.c. od uprzedniego wydania postanowienia na podstawie art. 648 § 1
k.p.c. o nakazaniu z³o¿enia testamentu. Postanowienie nakazuj¹ce z³o¿enie
testamentu s³u¿y bowiem zupe³nie innemu celowi, mianowicie egzekucji
wydania dokumentu.
W œwietle przepisu art. 646 § 1 i 2 k.p.c., wystarczaj¹c¹ przes³ank¹
na³o¿enia grzywny jest ustalenie, ¿e osoba, mimo i¿ wiedzia³a o œmierci
testatora, bezzasadnie nie z³o¿y³a testamentu w s¹dzie spadku. Z redakcji

3
J. G u d o w s k i, [w], Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego, Czêœæ pierwsza, Postêpowanie rozpoznawcze, t. II, Warszawa 1999, s. 229.
4
Tak art. 1052 k.p.c.; J. G u d o w s k i, tam¿e.
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§ 2 przepisu art. 646 k.p.c. wynika wprost, ¿e mo¿liwoœæ na³o¿enia
grzywny uzale¿niona jest od bezzasadnego uchylenia siê od „powy¿szego
obowi¹zku”, tj. obowi¹zku z³o¿enia testamentu, który aktualizuje siê ju¿
w chwili dowiedzenia siê o œmierci spadkodawcy, a nie w chwili wydania
przez s¹d postanowienia, o którym mowa w art. 648 § 1 k.p.c. Po
wydaniu postanowienia nakazuj¹cego z³o¿enie testamentu, œrodkiem s³u¿¹cym realizacji tego obowi¹zku bêdzie mo¿liwoœæ na³o¿enia grzywny na
podstawie przepisów o egzekucji œwiadczeñ niepieniê¿nych.
Innymi s³owy, w razie stwierdzenia przez s¹d niewykonania obowi¹zku zawartego w art. 646 § 1 k.p.c. s¹d mo¿e na³o¿yæ na dzier¿yciela
testamentu grzywnê, o której mowa w art. 163 § 1 k.p.c. w zw. z art.
13 § 2 k.p.c., z tej przyczyny, ¿e wiedz¹c o œmierci testatora nie z³o¿y³
testamentu do s¹du spadku. W sytuacji gdy dzier¿yciel nadal nie sk³ada
testamentu do s¹du spadku, s¹d mo¿e w trybie art. 648 k.p.c. nakazaæ
jego z³o¿enie, nie po to, aby na³o¿yæ na dzier¿yciela grzywnê w oparciu
o art. 646 § 2 k.p.c., lecz po to, aby zrealizowaæ ten obowi¹zek z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych przy egzekucji œwiadczeñ
niepieniê¿nych.

2. Obowi¹zek notariusza przed³o¿enia dokumentu s¹dowi lub
innemu organowi pañstwowemu – uwagi ogólne
Przy okazji omówienia obowi¹zku notariusza przed³o¿enia s¹dowi
spadku testamentu znajduj¹cego siê w jego dzier¿eniu, wartym jest
wspomnienie o kilku innych, najczêœciej spotykanych w praktyce przypadkach, w których przepis ustawy nak³ada na notariusza obowi¹zek
przes³ania s¹dowi sporz¹dzonego przed nim dokumentu lub dokumentu
znajduj¹cego siê w jego dzier¿eniu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 111
§ 2 pr. o not., o czym by³a ju¿ mowa, notariusz w przypadkach prawem
przewidzianych przesy³a s¹dom i innym organom pañstwowym informacje pisemne o sporz¹dzonych dokumentach i ich wypisy.
Na wstêpie nale¿y wyjaœniæ, ¿e jeœli chodzi o przed³o¿enie sporz¹dzonego przed notariuszem dokumentu, to jego realizacja nastêpuje przez
z³o¿enie wypisu aktu, który ma moc orygina³u (art. 109 pr. o not.).
Orygina³ przechowywany jest u notariusza (§ 7 ust. 1 rozporz¹dzenia
powo³anego w przypisie 2), st¹d w dalszej czêœci rozwa¿añ okreœlenie
„wskazuj¹cy na obowi¹zek wydania sporz¹dzonego przed notariuszem
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dokumentu” w istocie oznaczaæ bêdzie obowi¹zek z³o¿enia jego wypisu,
natomiast wyra¿enie „dokument dzier¿ony przez notariusza” zostanie u¿yte
w kontekœcie dokumentu sporz¹dzonego przed notariuszem, jak i innego
dokumentu, który zosta³ u niego z³o¿ony na przechowanie.
Przedstawiaj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce obowi¹zku notariusza z³o¿enia
w s¹dzie sporz¹dzonego przed nim lub dzier¿onego przez niego dokumentu, w pierwszej kolejnoœci nale¿y wskazaæ na przepisy ogólne, daj¹ce
s¹dowi prawo ¿¹dania od notariusza przed³o¿enia dokumentu. Chodzi tu
o przepis art. 248 § 1 k.p.c., zgodnie z którym ka¿dy obowi¹zany jest
przedstawiæ na zarz¹dzenie s¹du w oznaczonym terminie i miejscu dokument
znajduj¹cy siê w jego posiadaniu i stanowi¹cy dowód faktu istotnego dla
rozstrzygniêcia sprawy, chyba ¿e dokument zawiera tajemnicê pañstwow¹.
Sposób redakcji przepisu art. 248 § 1 k.p.c., który jest skonstruowany
analogicznie jak komentowany ju¿ przepis art. 646 § 1 k.p.c., wskazuje
na to, ¿e obowi¹zek, o którym mowa w tym przepisie, jest obowi¹zkiem
powszechnym5, zatem dotyczy równie¿ notariusza. Od powy¿szego
obowi¹zku mo¿na zwolniæ siê wy³¹cznie wtedy, gdy dokument ma stanowiæ dowód okolicznoœci, w stosunku do których posiadacz dokumentu, zeznaj¹c w charakterze œwiadka, mia³by prawo do odmowy sk³adania
zeznañ, a jeœli dokument jest dzier¿ony w imieniu osoby trzeciej, wtedy
gdy osoba trzecia mog³aby z takim samych przyczyn sprzeciwiæ siê
przedstawieniu dokumentu (art. 248 § 2 k.p.c.).
Analizuj¹c prawo notariusza do odmowy przed³o¿enia na ¿¹danie s¹du
dokumentu, w œwietle treœci przepisu art. 248 § 2 k.p.c. nale¿y odrêbnie
przeanalizowaæ sytuacjê, w której ¿¹danie z³o¿enia dokumentu dotyczy
dokumentu sporz¹dzonego przez notariusza oraz dokumentu przez niego
dzier¿onego w imieniu osoby trzeciej.
Z pewnoœci¹, w przypadku ¿¹dania przez s¹d od notariusza przed³o¿enia sporz¹dzonego przed nim dokumentu nie zaistniej¹ okolicznoœci
uprawniaj¹ce notariusza do odmowy z³o¿enia dokumentu (oprócz sytuacji, w której akt zawiera tajemnicê pañstwow¹). Pomijaj¹c mo¿liwoœæ
odmowy sk³adania zeznañ z uwagi na pokrewieñstwo lub powinowactwo
5
K. P i a s e c k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego, Komentarz, red. K. Piasecki,
t. 1, Warszawa 1996, s. 827; T. E r e c i ñ s k i, [w:] Komentarz do Kodeksu postêpowania
cywilnego, Czêœæ pierwsza, Postêpowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciñski, t. I, Warszawa
1999, s. 469.
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miêdzy œwiadkiem a stron¹6, nale¿y rozwa¿yæ prawo do odmowy z³o¿enia
sporz¹dzonego przez notariusza dokumentu z uwagi na tajemnicê zawodow¹. Zgodnie z przepisem art. 261 § 2 k.p.c., œwiadek mo¿e odmówiæ
odpowiedzi na pytanie, je¿eli zeznanie mia³oby byæ po³¹czone z pogwa³ceniem istotnej tajemnicy zawodowej, do zachowania której notariusz jest
zobowi¹zany, o czym stanowi art. 18 § 1 pr. o not. Co do zasady nie
oznacza to jednak, ¿e mo¿e powo³ywaæ siê na tajemnicê zawodow¹,
odmawiaj¹c przed³o¿enia sporz¹dzonego przed nim dokumentu. Zgodnie
bowiem z art. 18 § 3 pr. o not., obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej ustaje, gdy notariusz sk³ada zeznania jako œwiadek przed s¹dem,
chyba ¿e ujawnienie tajemnicy zagra¿a dobru pañstwa lub wa¿nemu
interesowi prywatnemu. W tym przypadku z tajemnicy zawodowej zwalnia
Minister Sprawiedliwoœci. Wyk³adnia przepisu art. 18 § 3 pr. o not. prowadzi
do wniosku, ¿e co do zasady notariusz nie mo¿e odmówiæ s¹dowi przed³o¿enia sporz¹dzonego przed nim dokumentu, albowiem gdyby zeznawa³
przed s¹dem na okolicznoœæ treœci tego dokumentu nie móg³by odmówiæ
sk³adania zeznañ. Sk³adaj¹c zeznania przed s¹dem w charakterze œwiadka,
jest zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej, ma obowi¹zek zeznawaæ, ma zatem równie¿ obowi¹zek przed³o¿enia dokumentu na ¿¹danie s¹du, albowiem ¿adna z okolicznoœci wskazanych w przepisie art. 248
§ 2 k.p.c. nie bêdzie zachodzi³a.
Przeprowadzonej analizie obowi¹zku notariusza przed³o¿enia na ¿¹danie s¹du sporz¹dzonego przed nim dokumentu nie stoi na przeszkodzie
treœæ przepisu art. 110 § 2 pr. o not. Zgodnie z tym przepisem, za zgod¹
stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia s¹du okrêgowego,
w którego okrêgu znajduje siê kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego mo¿na wydawaæ tak¿e innym osobom. U¿yte w tym przepisie
sformu³owanie „inne osoby” nale¿y wyk³adaæ w oparciu o § 1 art. 110
pr. o not. Z mocy tego artyku³u strony czynnoœci notarialnej mog¹ zastrzec
6
W przypadku dokumentów sporz¹dzanych przed notariuszem prawo do odmowy
z³o¿enia dokumentu z uwagi na pokrewieñstwo lub powinowactwo nie mo¿e mieæ miejsca
z uwagi na zakaz sporz¹dzania czynnoœci notarialnych, które dotycz¹ krewnych i powinowatych notariusza, których kr¹g w przepisach prawa notarialnego zosta³ rozci¹gniêty
równie¿ na tych krewnych i powinowatych, w stosunku do których notariuszowi jako
œwiadkowi i tak nie przys³ugiwa³oby prawo odmowy sk³adania zeznañ (tak art. 84 § 1 pkt 3
pr. o not. w porównaniu z art. 261 § 1 k.p.c.).
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dla innych osób prawo otrzymania wypisu aktu. Nie powinno budziæ
w¹tpliwoœci, ¿e s¹d ¿¹daj¹cy wydania wypisu aktu notarialnego nie jest
„inn¹ osob¹” w rozumieniu tego przepisu, nie musi zatem uzyskiwaæ
zgody stron czynnoœci notarialnej lub s¹du okrêgowego na ¿¹danie wydania
wypisu. Ustawodawca w ustawie – Prawo o notariacie ró¿nicuje pojêcie
„osoby” oraz „s¹dy i inne organy pañstwowe”, œwiadczy o tym treœæ
art. 111 pr. o not., w którym w § 1 jest mowa o osobach, a w § 2 o s¹dach
i innych organach pañstwowych. Nie mo¿na zatem wyra¿enia „inne osoby”,
u¿ytego w art. 110 § 2 pr. o not., uto¿samiaæ z s¹dami i innymi organami
pañstwowymi.
Za tak¹ wyk³adni¹ przepisu art. 110 § 2 pr. o not. przemawia równie¿
omawiane ju¿ zwolnienie notariusza od obowi¹zku zachowania tajemnicy
zawodowej w sytuacji sk³adania przez niego zeznañ w charakterze œwiadka. Sk³adaj¹c zeznanie, notariusz obowi¹zany jest przedstawiæ okolicznoœci, o jakich dowiedzia³ siê ze wzglêdu na wykonywanie czynnoœci,
zatem ma obowi¹zek zeznaæ równie¿ o treœci sporz¹dzonych przed nim
dokumentów. Jeœli ustawodawca wprost zwalnia notariusza od zachowania tajemnicy zawodowej w sytuacji sk³adania zeznañ w charakterze
œwiadka, bez potrzeby uzyskiwania na to zgody czy to s¹du okrêgowego,
czy te¿ Ministra Sprawiedliwoœci, to równie¿ notariusz ma obowi¹zek
przed³o¿yæ ¿¹dane przez s¹d dokumenty, maj¹ce stanowiæ istotny dowód
dla rozstrzygniêcia sprawy; obowi¹zek ten wynika z przepisu art. 248
§ 1 k.p.c. Stanowisko przeciwne do prezentowanego prowadzi³oby do
nielogicznych wniosków. Z jednej bowiem strony, notariusz, zeznaj¹c
w charakterze œwiadka, mia³by obowi¹zek zeznaæ o treœci sporz¹dzonego
przed nim dokumentu, z drugiej zaœ, przed³o¿enie przez niego dokumentu
mia³oby byæ uzale¿nione od zgody strony czynnoœci notarialnej lub s¹du
okrêgowego.
Jak ju¿ wy¿ej wskazano, przepis art. 110 § 2 pr. o not. s³u¿y ochronie
interesów prywatnych stron czynnoœci notarialnej przed powziêciem przez
osoby niebêd¹ce stron¹ czynnoœci informacji o jej treœci, a owa ochrona
nie jest wymierzona przeciwko s¹dowi sprawuj¹cemu wymiar sprawiedliwoœci, lecz wy³¹cznie przeciwko innym osobom, które w celu realizacji
w³asnego interesu prawnego zamierza³yby pos³u¿yæ siê aktem notarialnym7.
7
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Ten sam cel w postêpowaniu s¹dowym jest realizowany przez zd. 2 art.
18 § 3 pr. o not., w którym ustawodawca wskaza³, ¿e notariusz ma
obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej wtedy, gdy jej ujawnienie
zagra¿a wa¿nemu interesowi prywatnemu lub dobru pañstwa, i tylko
wtedy notariusz mo¿e odmówiæ s¹dowi przed³o¿enia ¿¹danego dokumentu, co znajdzie sw¹ podstawê prawn¹ nie w przepisie art. 110 § 2 pr.
o not., lecz w przepisie art. 248 § 2 k.p.c. w zw. z art. 261 § 2 k.p.c.
i art. 18 § 3 zd. 2 pr. o not.
Inaczej jest w przypadku dokumentów dzier¿onych przez notariusza
w imieniu osób trzecich, tj. dokumentów z³o¿onych u notariusza na
przechowanie. W tym przypadku notariusz mo¿e odmówiæ przed³o¿enia
dokumentu, w sytuacji gdyby dokument mia³ pos³u¿yæ jako dowód
okolicznoœci, co do której osobie, w której imieniu dokument jest dzier¿ony, przys³ugiwa³oby prawo odmowy sk³adania zeznañ (art. 248 § 2
k.p.c.). W sytuacji dzier¿enia przez notariusza dokumentu zakres mo¿liwych okolicznoœci uprawniaj¹cych go do odmowy z³o¿enia dokumentu
jest znacznie szerszy i dotyczy okolicznoœci wystêpuj¹cych nie po stronie
notariusza, lecz po stronie osoby trzeciej. Przyk³adowo, wystêpuj¹cego
miêdzy t¹ osob¹ a stron¹ stosunku pokrewieñstwa opisanego w art. 261
§ 1 k.p.c. czy te¿ okolicznoœci, które mog³yby naraziæ osobê, w której
imieniu dzier¿ony jest dokument, na odpowiedzialnoœæ karn¹ itd. W tych
wszystkich przypadkach notariusz ma prawo odmówiæ z³o¿enia dokumentu dzier¿onego (z³o¿onego na przechowanie) w imieniu osoby trzeciej.
Oczywiœcie nie mo¿na zapomnieæ równie¿ i o tym, ¿e w sytuacji gdy
notariusz lub osoba trzecia jest zobowi¹zana do z³o¿enia dokumentu
chocia¿by wobec jednej ze stron procesu lub gdy dokument wystawiony
jest w interesie strony, która ¿¹da przeprowadzenia dowodu z dokumentu,
to brak jest podstaw do odmowy z³o¿enia dokumentu z uwagi na fakt,
¿e dzier¿ony przez notariusza dokument zawiera okolicznoœci, co do których
osobie trzeciej przys³ugiwa³oby prawo do odmowy sk³adania zeznañ (zd. 2
art. 248 § 2 k.p.c.).
Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nieco odmiennie kszta³tuje siê
sytuacja ¿¹dania dokumentu przez s¹d lub organy postêpowania przygotowawczego w toku postêpowania karnego. Zgodnie z przepisem art. 180
§ 2 k.p.k., który z mocy art. 226 k.p.k. ma odpowiednie zastosowanie
do przeprowadzenia dowodu z dokumentów objêtych tajemnic¹ zawo-
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dow¹ notariusza, notariusz mo¿e zostaæ wezwany do przed³o¿enia dokumentu tylko wtedy, gdy jest to niezbêdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoœci, a okolicznoœæ, któr¹ dokument stwierdza, nie mo¿e byæ ustalona
na podstawie innego dowodu. O wyra¿eniu zgody na przeprowadzenie
dowodu z dokumentu w postêpowaniu przygotowawczym decyduje na
wniosek prokuratora s¹d. W fazie jurysdykcyjnej z takim ¿¹daniem
wystêpuje w formie postanowienia s¹d orzekaj¹cy w sprawie. Na postanowienie s¹du, wydane w postêpowaniu przygotowawczym, jak i w fazie jurysdykcyjnej, przys³uguje za¿alenie.

3. Szczegó³owe przypadki obowi¹zku przed³o¿enia dokumentu
Przechodz¹c do przedstawienia bardziej szczegó³owych przypadków
obowi¹zku notariusza przed³o¿enia s¹dowi lub innemu organowi bez
uprzedniego wezwania wypisów sporz¹dzonych dokumentów w pierwszej kolejnoœci nale¿y wskazaæ na powo³ywany ju¿ przepis art. 640 k.p.c.,
który nak³ada na notariusza obowi¹zek przes³ania s¹dowi spadku z³o¿onego przed nim oœwiadczenia spadkowego. Problematyka odbierania
i przesy³ania do s¹du oœwiadczeñ spadkowych wymaga nieco szerszego
komentarza z uwagi na zdarzaj¹ce siê w praktyce notarialnej przypadki
nieprawid³owego formu³owania oœwiadczeñ spadkowych oraz bezpodstawnej odmowy ich przyjêcia. W zwi¹zku z tym, przy okazji omówienia
obowi¹zku przes³ania oœwiadczenia spadkowego do s¹du spadku, kilka
s³ów poœwiêcê zostanie równie¿ kwestiom treœci tego¿ oœwiadczenia oraz
terminu jego z³o¿enia.
Zgodnie z powo³anym wy¿ej przepisem art. 640 k.p.c., oœwiadczenie
spadkowe winno zostaæ przes³ane do s¹du wraz z za³¹cznikami, tj. m.in.
aktem zgonu spadkodawcy, ewentualnym pe³nomocnictwem do z³o¿enia
oœwiadczenia itd. (art. 641 § 3 k.p.c.). W przypadku gdy nastêpuje przyjêcie
spadku, treœæ oœwiadczenia winna precyzyjnie okreœlaæ, w jaki sposób
nastêpuje jego nabycie (wprost czy te¿ z dobrodziejstwem inwentarza),
bowiem nie domniemywa siê prostego przyjêcia spadku. Niez³o¿enie
oœwiadczenia w terminie powoduje co do zasady proste nabycie spadku
(art. 1015 § 2 k.c.), natomiast samo z³o¿enie oœwiadczenia o przyjêciu
spadku, bez oznaczenia sposobu przyjêcia, nie oznacza, ¿e nast¹pi³o proste
przyjêcie spadku. ¯aden z przepisów ustawy nie wprowadza domniemania prostego przyjêcia spadku w przypadku z³o¿enia przez spadkobiercê
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oœwiadczenia o przyjêciu spadku. W praktyce notarialnej mo¿na by³o
spotkaæ przypadki odebrania przez notariusza oœwiadczenia o przyjêciu
spadku bez oznaczenia sposobu przyjêcia, st¹d potrzeba poczynienia
powy¿szej uwagi.
Odnoœnie zaœ do terminu do z³o¿enia oœwiadczenia spadkowego, nale¿y
stwierdziæ, ¿e zgodnie z przepisem art. 1015 § 1 k.c., oœwiadczenie spadkowe mo¿e zostaæ z³o¿one w ci¹gu szeœciu miesiêcy od dnia, w którym
spadkodawca dowiedzia³ siê o tytule swego powo³ania. Termin do z³o¿enia
oœwiadczenia spadkowego nie biegnie zatem od dnia otwarcia spadku,
lecz od dnia dowiedzenia siê przez spadkobiercê o tytule powo³ania, np.
od daty, w której dowiedzia³ siê o œmierci spadkodawcy, sporz¹dzonym
testamencie, od daty, w której dowiedzia³ siê o niewa¿noœci testamentu
(tak w przypadku spadkobierców ustawowych8) itd. Notariusz, odbieraj¹c zawieraj¹cy oœwiadczenie spadkowe, winien ustaliæ na podstawie
twierdzenia spadkobiercy, w jakiej dacie sk³adaj¹cy oœwiadczenie dowiedzia³ siê o tytule swego powo³ania. Jeœli od tej daty nie minê³o szeœæ
miesiêcy, winien odebraæ oœwiadczenie, chocia¿by znacznie d³u¿szy okres
min¹³ od dnia otwarcia spadku. Notariusz, odbieraj¹c oœwiadczenie spadkowe, nie jest uprawniony do badania, w jakiej dacie spadkobierca
w rzeczywistoœci dowiedzia³ siê o tytule swego powo³ania9. Wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do odebrania oœwiadczenia spadkowego bêdzie twierdzenie
spadkobiercy o dacie, w której dowiedzia³ siê o tytule swego powo³ania.
To, czy rzeczywiœcie spadkobierca dowiedzia³ siê o tytule swego powo³ania w innej dacie ustali s¹d spadku, stwierdzaj¹c sposób jego nabycia.
Przyjêcie przez notariusza oœwiadczenia spadkowego w terminie szeœciu
miesiêcy od dnia, w którym zgodnie z zapewnieniami spadkobiercy
dowiedzia³ siê o tytule swego powo³ania, mimo ¿e od otwarcia spadku
min¹³ znacznie d³u¿szy okres, nie bêdzie stanowiæ uchylenia siê od skutków
prawnych niez³o¿enia oœwiadczenia w terminie, to bowiem mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie przed s¹dem (tak art. 1019 § 2 i 3 k.c.). Spadkobierca, sk³adaj¹c
oœwiadczenie przed notariuszem, nie uchyla siê od niez³o¿enia oœwiad8

Tak te¿ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 15 stycznia 1991 r. III CZP 75/90, OSNC
1991, nr 5-6, poz. 68.
9
J. K o s i k, [w:] System prawa cywilnego, Prawo spadkowe, red. J.S. Pi¹towski, t. IV,
Wroc³aw 1986, s. 274.
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czenia w terminie, lecz sk³ada je we w³aœciwym terminie, a to, czy termin
ten zosta³ w rzeczywistoœci zachowany oceni s¹d, oznaczaj¹c sposób
nabycia spadku10. Notariusz nie mo¿e zatem odmówiæ przyjêcia oœwiadczenia spadkowego, jeœli wed³ug twierdzeñ spadkobiercy nie up³ynê³o
jeszcze szeœæ miesiêcy od chwili, w której dowiedzia³ siê o tytule swego
powo³ania, chocia¿by znacznie d³u¿szy okres min¹³ od dnia otwarcia
spadku.
Kolejnym przepisem, który nak³ada na notariusza obowi¹zek z³o¿enia
w s¹dzie wypisu aktu notarialnego, jest przepis art. 92 § 4 pr. o not.,
zgodnie z którym, je¿eli akt notarialny w swej treœci zawiera przeniesienie,
zmianê lub zrzeczenie siê prawa ujawnionego w ksiêdze wieczystej albo
ustanowienie prawa podlegaj¹cego ujawnieniu w ksiêdze wieczystej b¹dŸ
obejmuje czynnoœæ przenosz¹c¹ w³asnoœæ nieruchomoœci, chocia¿by dla
tej nieruchomoœci nie by³a prowadzona ksiêga wieczysta, notariusz sporz¹dzaj¹cy akt notarialny jest obowi¹zany przes³aæ z urzêdu s¹dowi
w³aœciwemu do prowadzenia ksi¹g wieczystych wypis aktu notarialnego
zawieraj¹cy wniosek o wpis do ksiêgi wieczystej wraz z dokumentami
stanowi¹cymi podstawê wpisu w terminie trzech dni od sporz¹dzenia
aktu.
Na zakoñczenie warto krótko przypomnieæ o innych przewidzianych
przez przepisy prawa przypadkach, obowi¹zkach przed³o¿enia przez notariusza s¹dowi lub innemu organowi pañstwowemu sporz¹dzonego przed
nim dokumentu:
1. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze
S¹dowym11, notariusze s¹ obowi¹zani niezw³ocznie informowaæ s¹d
rejestrowy o zdarzeniach, które podlegaj¹ obowi¹zkowi wpisu do Rejestru
z urzêdu. Przyk³adowo, z urzêdu dokonuje siê wpisu w przypadku przekszta³cenia, ³¹czenia lub podzia³u podmiotu skutkuj¹cego jego likwidacj¹,
wykreœlenia podmiotu oraz wpisu informacji o po³¹czeniu, przekszta³ceniu
lub podziale przedsiêbiorców (art. 45 ust. 5 ww. ustawy).
2. W ustawie – Kodeks spó³ek handlowych12 przewidziane zosta³y dwa
przypadki obowi¹zku notariusza przes³ania s¹dowi rejestrowemu sporz¹dzonego przed nim dokumentu. Zgodnie z art. 210 § 2 k.s.h., w przy10
11
12
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padku gdy wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1 (wspólnik, któremu
w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ przys³uguj¹ wszystkie udzia³y
lub udzia³y przys³uguj¹ wspólnikowi i spó³ce), jest zarazem jedynym
cz³onkiem zarz¹du, czynnoœæ prawna miêdzy tym wspólnikiem a reprezentowan¹ przez niego spó³k¹ wymaga formy aktu notarialnego. O ka¿dorazowym dokonaniu takiej czynnoœci prawnej notariusz zawiadamia
s¹d rejestrowy, przesy³aj¹c wypis aktu notarialnego. Podobnie, jeœli chodzi
o spó³kê akcyjn¹. Z mocy art. 379 § 2 k.s.h., w przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 303 § 2 (akcjonariusz, któremu w spó³ce
akcyjnej przys³uguj¹ wszystkie akcje lub akcie przys³uguj¹ akcjonariuszowi i spó³ce), jest zarazem jedynym cz³onkiem zarz¹du, czynnoœæ prawna
miêdzy tym akcjonariuszem a reprezentowan¹ przez niego spó³k¹ wymaga formy aktu notarialnego. O ka¿dorazowym dokonaniu takiej czynnoœci prawnej notariusz zawiadamia s¹d rejestrowy, przesy³aj¹c wypis
aktu notarialnego.
3. W oparciu o ustawê o gospodarce nieruchomoœciami13, zgodnie
z przepisem art. 110 ust. 3, notariusz sporz¹dzaj¹cy umowê sprzeda¿y
nieruchomoœci lub prawa u¿ytkowania wieczystego, w stosunku do którego
gminie przys³uguje prawo pierwokupu, zawiadamia wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta o sporz¹dzeniu umowy.
4. W oparciu o ustawê – Ordynacja podatkowa14, z mocy art. 84 § 1,
notariusze s¹ obowi¹zani sporz¹dzaæ i przekazywaæ w³aœciwym organom
podatkowym informacje wynikaj¹ce ze zdarzeñ prawnych, które mog¹
spowodowaæ powstanie zobowi¹zania podatkowego.
5. W oparciu o ustawê o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców15, zgodnie z art. 8a ust. 1, notariusz przesy³a ministrowi w³aœciwemu
do spraw wewnêtrznych w terminie 7 dni od dnia sporz¹dzenia wypis
z aktu notarialnego, moc¹ którego cudzoziemiec naby³ lub obj¹³ nieruchomoœæ, udzia³y b¹dŸ akcje w spó³ce bêd¹cej w³aœcicielem lub wieczystym u¿ytkownikiem nieruchomoœci.
6. W oparciu o ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych16, z mocy
art. 172 ust. 4, umowa zbycia spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do
13

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 134, poz. 926 z poŸn. zm.).
15
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245).
16
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1116).
14
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lokalu powinna byæ zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu
notariusz przesy³a niezw³ocznie spó³dzielni.
7. W oparciu o ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym17, z mocy art. 37 ust. 5, w przypadku uchwalenia lub zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego notariusz w terminie 7 dni od dnia
sporz¹dzenia umowy sprzeda¿y nieruchomoœci w formie aktu notarialnego jest zobowi¹zany przes³aæ wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi
miasta wypis z tego aktu celem umo¿liwieniu organowi gminy ustalenia
op³aty od wzrostu wartoœci nieruchomoœci, jaki nast¹pi³ po uchwaleniu
lub zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.

Zbigniew WoŸniak

17
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

