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Instytucja protestu jako czynno�æ notarialna
Wyraz �protest� pochodzi od ³aciñskiego s³owa �protestari�1. Pojêcie

to by³o ju¿ znane w prawie rzymskim w VI wieku i oznacza³o, ¿e kto�
zastrzeg³ (protestowa³) przeciwko niew³a�ciwemu t³umaczeniu jego w³a-
snego lub obcego czynu, co objawia³o siê przez wyra�ne o�wiadczenie
z³o¿one wobec �wiadków.

Protest w podobnej formie, jak ten, który sta³ siê potem instytucj¹ prawa
wekslowego, znany by³ ju¿ w XII wieku2 (prawo czekowe wykszta³ci³o siê
pó�niej ni¿ prawo wekslowe3).

Protest wekslowy, czekowy jest to wed³ug prawa polskiego akt w formie
dokumentu, dokonany i stwierdzaj¹cy przedsiêwziêcie pewnych czynno�ci
ustaw¹ nakazanych. Jest to akt sformalizowany. Protest sformalizowany
oznacza, ¿e pod rygorem niewa¿no�ci ma on byæ z³o¿ony przez ustawowo
upowa¿nione (w³a�ciwe) osoby w formie przez prawo okre�lonej, z ozna-
czonymi sk³adnikami we w³a�ciwym czasie i miejscu. Niezastosowanie siê
do tych wymogów obci¹¿a szczególn¹ odpowiedzialno�ci¹ tego, kto we
w³a�ciwy sposób tego nie dokona³ albo powoduje utratê roszczeñ przez
osobê uprawnion¹. Chodzi tu oczywi�cie o posiadacza dokumentu, je¿eli
osoba ta dopu�ci³a siê wy¿ej wymienionych uchybieñ4.

1 M. K u r a t o w, O protestach weksli, Warszawa 1906, s. 4.
2 S. J a n c z e w s k i, Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1947, s. 452.
3 T. S z e n t e, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1974, s. 119.
4 A. K a ñ c z u g a, Protest wekslowy, Rejent 1992, nr 11, s. 19.
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Formalny i oderwany charakter zobowi¹zañ wekslowego i czekowego,
wyra¿aj¹cy siê tym, ¿e p³aci siê za czek, a nie za �wiadczenie stanowi¹ce
podstawê ich wystawienia, powoduje, ¿e protest jako warunek regresu5 jest
jedynym i wy³¹cznym dowodem stwierdzaj¹cym dope³nienie tzw. aktów
zachowawczych6. Protest nie mo¿e byæ zast¹piony innym �rodkiem dowo-
dowym, np. zeznaniem �wiadków czy nawet pisemnym o�wiadczeniem
d³u¿nika g³ównego jako potencjalnego przeciwnika, uznaj¹cego fakty, które
mia³y byæ stwierdzone protestem7.

Wed³ug prawa polskiego protest sporz¹dza notariusz (art. 85 pr. weksl.
i art. 69 pr. czek. oraz art. 79 pkt 5 pr. o not.). Ustawa � Prawo o notariacie
(Dz.U. z dnia 21 marca 1991 r. Nr 22, poz. 91) zawiera przepisy dotycz¹ce
czynno�ci notarialnych, czyli tak¿e protestów, natomiast tre�æ i forma
okre�lona jest w prawie wekslowym i prawie czekowym. Artyku³ 80 pr. o
not. stwierdza, ¿e protesty (akty i dokumenty) powinny byæ sporz¹dzone
w sposób zrozumia³y i przejrzysty. Notariusz jest obowi¹zany pouczaæ
strony o skutkach prawnych przedsiêbranych czynno�ci oraz o okoliczno-
�ciach mog¹cych naraziæ stronê na szkodê.

Tre�æ protestu weksla jest okre�lona w artykule 90 pr. weksl., natomiast
czeku w artykule 70 pr. czek. Nale¿y podkre�liæ, ¿e jest to unormowanie
elementów protestu w sposób przyk³adowy, a nie taksatywny. Jego tre�æ
musi byæ dostosowana do poszczególnych przyczyn protestu. Przy doko-
nywaniu czynno�ci notarialnej, notariusz jest obowi¹zany stwierdziæ to¿-
samo�æ osób bior¹cych udzia³ w czynno�ci (art. 85 § 1 pr. o not.). Stwier-
dzenie powinno nast¹piæ na podstawie prawem przewidzianych dokumentów,
a w przypadku braków takich dokumentów � w sposób wy³¹czaj¹cy wszel-
k¹ w¹tpliwo�æ co do okre�lenia to¿samo�ci osoby bior¹cej udzia³ w czyn-
no�ci notarialnej, czyli tak¿e ¿¹daj¹cej sporz¹dzenia protestu.

Notariusz w razie braku dokumentu to¿samo�ci mo¿e stwierdziæ, ¿e
osoba jest mu osobi�cie znana, w przypadku gdy zna j¹ z imienia i nazwiska
przez d³u¿szy czas8.

5 Orzeczenie SN z dnia 16 wrze�nia 1932 r., Przegl¹d S¹dowy 1934, nr 2, poz. 230.
6 I. R ó ¿ a ñ s k i, Podrêcznik prawa wekslowego, Warszawa 1957, s. 120.
7 S. J a n c z e w s k i, op. cit., s. 453.
8 M. A l l e r h a n d, Prawo o notariacie. Komentarz, Lwów 1934, s. 105.
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Sposób ustalenia to¿samo�ci nie ma jednak znaczenia, je�li chodzi o
ustalenie wa¿no�ci protestu w prawie materialnym; mo¿e jednak mieæ prak-
tyczne skutki w razie wykazania fa³szerstwa dokumentu.

Obok ustalenia to¿samo�ci osoby notariusz sporz¹dzaj¹cy protest musi
ustaliæ legitymacjê formaln¹ tej osoby do dokonywania takiej czynno�ci.
Legitymacja wekslowa (czekowa) formalna9 jest to domniemanie prawne
wzruszalne10 legalno�ci posiadania weksla (czeku) i uprawnienia do docho-
dzenia sumy wekslowej (czekowej), zwi¹zane przez prawo z posiadaniem
dokumentu (weksla, czeku) odpowiadaj¹cego warunkom ustawowym11.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e legitymacja do dochodzenia sumy wekslowej
(czekowej) jest równie¿ legitymacj¹ do ¿¹dania sporz¹dzenia protestu danego
dokumentu.

Artyku³ 16 pr. weksl. oraz 19 i 21 pr. czek. wymagaj¹ dla uzyskania
legitymacji formalnej spe³nienia nastêpuj¹cych przes³anek: dzier¿enia do-
kumentu, nieprzerwanego szeregu indosów oraz nabycia dokumentu w dobrej
wierze albo bez ra¿¹cego niedbalstwa12. Dopiero ten bêdzie uwa¿any za
prawid³owego posiadacza, kto ma weksel i wyka¿e swoje prawo nieprze-
rwanym szeregiem indosów. Tylko remitent mo¿e byæ pierwszym indosan-
tem13. Warunek posiadania jest warunkiem faktycznym (warunek prawdy
materialnej) i wymaganie to powinno byæ interpretowane zgodnie z dos³ow-
nym brzmieniem ustawy. Wymóg nieprzerwanego szeregu indosów jest
warunkiem formalnym (prawdy formalnej) i dlatego przes³anki i zado�æ-
uczynienia temu warunkowi ocenione byæ powinny z punktu widzenia
formalnego, w zupe³nym oderwaniu od okoliczno�ci materialnych14. Oko-
liczno�ci sfa³szowania podpisów indosantów, podpisania osób fikcyjnych,
zdolno�ci do zaci¹gania zobowi¹zañ wekslowych lub czekowych osób
podpisanych i ich materialne prawa wekslowe (czekowe) s¹ z punktu le-
gitymacji formalnej nieistotne15. Organ sporz¹dzaj¹cy protest nie ma obo-
wi¹zku sprawdzania tych okoliczno�ci, natomiast ka¿de odchylenie od
9 T. K o s t e c k i, Wekslowa legitymacja formalna, G³os S¹dowy 1937, nr 5, s. 389.
10 Orzeczenie SN z dnia 20 grudnia 1933 r. C III 95/33; T. K o s t e c k i, op. cit., s. 389.
11 Orzeczenie SN z dnia 20 grudnia 1933 r. C III 95/33.
12 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, Prawo wekslowe i czekowe, t. I, Prawo wekslowe, Biel-

sko-Bia³a 1992, s. 62.
13 Orzeczenie SN z dnia 23 luty 1981 r. NPR 30/81, OSN 1981, poz. 176.
14 T. K o s t e c k i, op. cit., s. 390.
15 Orzeczenie SN z dnia 9 maja 1935 r. CI 2439/34; T. K o s t e c k i, op. cit., s. 390.
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wymogów formalnych przerywa ci¹g³o�æ indosów. Dla zachowania wymo-
gów legitymacji formalnej obojêtne jest kto podpisa³ dany indos w rzeczy-
wisto�ci, ale bezwzglêdnie powinien on byæ podpisany nazwiskiem lub
firm¹ wpisan¹ jako remitent (przy pierwszym indosie) b¹d� jako indosa-
riusz indosu bezpo�rednio poprzedzaj¹cego (dalsze indosy), przy czym
identyczno�æ tych nazwisk (firm) powinna byæ uzewnêtrzniona w sposób
nie budz¹cy w¹tpliwo�ci16. Indosy in blanco nie przerywaj¹ ci¹g³o�ci sze-
regu, je¿eli s¹ podpisane przez indosariuszy indosów bezpo�rednio indos
in blanco poprzedzaj¹cych lub przez remitenta (pierwszy indos). Nato-
miast w przypadku indosu nastêpuj¹cego bezpo�rednio po indosie in blanco
artyku³ 16 pr. weksl. i artyku³ 19 pr. czek. stwarzaj¹ domniemanie prawne,
¿e indosant, który go podpisa³, naby³ dokument (weksel, czek) na mocy
indosu in blanco. Nieprzerwany szereg indosów jest zachowany równie¿
w wypadku, gdy wszystkie indosy s¹ in blanco17. Jedynym warunkiem
ci¹g³o�ci przy tego rodzaju szeregu indosów jest, by pierwszy z nich by³
podpisany przez remitenta. W sytuacji gdy ostatni indos wskazuje dwie lub
wiêcej osób ³¹cznie jako indosariuszy, legitymacjê formaln¹ bêd¹ mia³y te
osoby jedynie wystêpuj¹c ³¹cznie, natomiast ka¿da z nich oddzielnie nie
bêdzie uwa¿ana za posiadacza (zgodnie z art. 16 pr. weksl. i art. 19 pr.
czek.), nawet gdyby by³a dzier¿ycielem dokumentu18. Legitymacja formal-
na do z³o¿enia protestu przys³uguje tak¿e d³u¿nikowi wekslowemu (czeko-
wemu), który w wyniku poszukiwania zwrotnego wykupi³ dokument nie-
protestowany, je¿eli wykre�li³ on indosy � swój i indosy nastêpne � w ten
sposób, ¿e ostatni nie wykre�lony indos bêdzie wskazywa³ na niego jako
na indosariusza lub bêdzie in blanco19. Podobna sytuacja ma miejsce, je¿eli
kto� na wekslu (czeku) nie figurowa³ i naby³ go po terminie p³atno�ci (a
nie up³yn¹³ jeszcze termin do z³o¿enia protestu), a nastêpnie przekre�li³
indosy a¿ do indosu in blanco. Wtedy ostatni indos wskazywa³ bêdzie na
tak¹ osobê jako legitymowan¹ formalnie20.

16 Orzeczenie SN z dnia 6 kwietnia 1963 r. 1 CR 213/62, Zb. Orzecz. 1964, poz. 113.
17 Orzeczenie SN z dnia 26 pa�dziernika 1928 r. CI 1546/28; T. K o s t e c k i, op. cit.,

s. 392.
18 Orzeczenie SN z dnia 22 lutego 1934 r. C II 3133/33, Zb. Orzecz. 1934, s. 596.
19 Orzeczenie SN z dnia 4 stycznia 1933 r. Rw III 2583/32; I. R o s e n b l ü t h, Prawo

wekslowe i czekowe, Kraków 1936, s. 258.
20 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 63.



76

Agnieszka Kondracka

Legitymowany do protestu jest równie¿ indosariusz per procura lub
zastawnik (indosariusz z prawem zastawu na dokumencie). Legitymacja
mo¿e wynikaæ tak¿e z innych dokumentów, np. pe³nomocnictwa, dokumen-
tu wskazuj¹cego dziedziczenie, jednak powo³uj¹cy siê na takie dokumenty
musi je przedstawiæ21.

Zasady legitymacji wekslowej (czekowej) formalnej stosuje siê tylko
we w³a�ciwym obrocie wekslowym (czekowym), czyli w obiegu jako
dokumentu o abstrakcyjnej inkorporowanej w nim warto�ci. Obieg ten
ograniczony jest indosem remitenta oraz aktem protestu, przy którym na-
stêpuje badanie legitymacji formalnej lub up³ywem terminu do jego sporz¹-
dzenia22 (art. 20 pr. weksl. i art. 24 pr. czek.).

Zasada legitymacji formalnej zwalnia zarówno nabywcê dokumentu w
obrocie wekslowym lub czekowym (indosatariusza), jak i p³ac¹cego d³u¿-
nika od potrzeby badania okoliczno�ci materialnych nie wynikaj¹cych
bezpo�rednio z samego weksla b¹d� czeku. Tak¿e organ sporz¹dzaj¹cy
protest ogranicza siê przy badaniu prawa danej osoby do sprawdzenia
nieprzerwanego szeregu indosów. Nale¿y podkre�liæ, ¿e je¿eli ¿¹daj¹cy
protestu nie jest legitymowany w my�l artyku³u 16 prawa wekslowego (art.
19 pr. czek.) protest jest niewa¿ny23.

Notariusz nie mo¿e dokonaæ protestu, nawet je¿eli osoba ma legityma-
cjê formaln¹, je¿eli powe�mie w¹tpliwo�ci, czy strona ma zdolno�æ do
czynno�ci prawnych (art. 86 pr. o not.).

Sformalizowany charakter protestu wekslowego przejawia siê tym, ¿e
ma on byæ sporz¹dzony w taksatywnie wyliczonych przez ustawê wypad-
kach i nie mo¿e byæ zast¹piony ¿adnym innym dowodem. Mo¿emy jednak
stosowaæ tak¿e inne � nie ustawowe � kryteria podzia³u.

Podmiotowe kryteria podzia³u protestów
Ze wzglêdu na podmiot, który ma zap³aciæ(przeciwko któremu skiero-

wany ma byæ protest), czyli protestanta, mo¿na wyró¿niæ24:

21 A. G l a s n e r, A. T h a l e r,  op. cit., s. 175.
22 T. K o s t e c k i,  op. cit., s. 392.
23 A. G l a s n e r, A. T h a l e r,  op. cit., s. 177.
24 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 21.
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1. Protest zwyczajny, czyli normalny, skierowany przeciwko d³u¿niko-
wi (przyjemcy i wystawcy weksla w³asnego, wystawcy czeku).

2. Protest zastêpczy, dodatkowy lub interwencyjny � kontrprotest, czyli
superprotest; jest to protest dokonany przeciwko adresatowi w potrzebie,
wskazanemu na wekslu.

Ustawowe kryterium podzia³u protestów
Mówi¹c o rodzajach protestów, najczê�ciej mamy na uwadze podzia³

przyczyn, poniewa¿ te rodzaje s¹ taksatywnie wyliczone w ustawie25.
1. Protest z powodu nieprzyjêcia weksla trasowanego przez trasata lub

czê�ciowego nieprzyjêcia (art. 44 ust. 2 pr. weksl.) � protest akceptacyjny.
Stwierdzona przez ten rodzaj protestu odmowa przyjêcia ma skutek

wobec zwrotnie zobowi¹zanych. Oznacza to, ¿e mo¿na od nich wymagaæ
spe³nienia roszczenia wekslowego, choæby termin p³atno�ci jeszcze nie
nadszed³. Je¿eli odmowa przyjêcia dotyczy ca³ej sumy wekslowej, prote-
stem obejmuje siê tê sumê, natomiast je¿eli przyjêcie jest ograniczone do
czê�ci sumy � protestuje siê resztê sumy wekslowej. Protest akceptacyjny
daje posiadaczowi weksla dwa uprawnienia:

a) nie jest on zobowi¹zany do przedstawienia weksla do zap³aty,
b) nie jest on zobowi¹zany do dokonania protestu z powodu niezap³a-

cenia.
Protest z powodu nieprzyjêcia weksla trasowanego jest dokonywany

tak¿e w przypadku weksli domicylowych wobec trasata.
Ten rodzaj protestu nale¿y dokonaæ a¿ do nadej�cia terminu do przy-

jêcia. Przy wekslach p³atnych w pewien czas po okazaniu, protest z powodu
odmowy przyjêcia powinien byæ dokonany w ci¹gu roku od dnia wystawie-
nia, chyba ¿e wystawca lub indosanci oznaczyli inny termin.

2. Protest z powodu umieszczenia daty przyjêcia (art. 25 ust. 2 pr. weksl.)
� protest datowy.

Ten rodzaj protestu wystêpuje tylko przy wekslach p³atnych w pewien
czas po okazaniu lub przy innych wekslach, w których wystawca lub in-
dosanci zastrzegli przedstawienie weksla do przyjêcia w oznaczonym czasie.

25 I. R ó ¿ a ñ s k i, op. cit., s. 120; Z. J a b ³ o ñ s k i, Prawo wekslowe w praktyce nota-
rialnej, Rejent 1991, nr 1, s. 46 i nast.; I. R o s e n b l ü t h, op. cit., s. 754.
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Protest ten, podobnie jak poprzedni, jest dokonywany wobec trasata.
Skuteczne za³o¿enie tego rodzaju protestu mo¿e nast¹piæ (je¿eli termin nie
zosta³ inaczej oznaczony) w ci¹gu roku od dnia wystawienia lub w termi-
nach zastrze¿onych na wekslu do jego przyjêcia przez wystawcê lub indo-
santów.

3. Protest z powodu odmowy udzielenia wizy na wekslu w³asnym p³at-
nym w pewien czas po okazaniu (art. 104 ust. 2 pr. weksl.).

Jest to dotycz¹cy weksla w³asnego protest akceptacyjny. Termin zap³aty
biegnie od daty wizy (najpó�niej rok od dnia wystawienia). Protestu nale¿y
dokonaæ wobec wystawcy takiego weksla w³asnego najpó�niej w ostatnim
dniu terminu.

4. Protest z powodu niezaopatrzenia dat¹ wizy na wekslu w³asnym,
p³atnym w pewien czas po okazaniu (art. 104 ust. 2 pr. weksl.).

Jest to protest datowy weksla w³asnego bêd¹cego odpowiednikiem takiego
rodzaju weksla trasowanego (niektórzy autorzy nie rozdzielaj¹ tych dwóch
rodzajów protestów)26.

5. Protest z powodu nieprzyjêcia przez adresata pomocniczego (adre-
sata w potrzebie, wyrêczyciela) � art. 50 ust. 1 i 2 pr. weksl. Jest to tak
zwany protest interwencyjny lub kontraprotest27.

6. Protest z powodu niezap³acenia weksla trasowanego przez trasata
(art. 44 ust. 1 pr. weksl.). Mówi siê wtedy o prote�cie p³atniczym.

Termin do dokonania tego rodzaju protestu weksli p³atniczych w ozna-
czonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu oznacza siê
wed³ug dnia p³atno�ci (dwa dni powszednie po dniu p³atno�ci). Protestu z
powodu niezap³acenia weksla trasowanego dokonuje siê w stosunku do
trasata. W przypadku gdy weksel jest domicylowany, warunkiem skutecz-
no�ci protestu jest dokonanie go wobec domicyliata.

Protest tego rodzaju � protest p³atniczy � wystêpuje tak¿e w prawie
czekowym.

Protest powinien byæ dokonany przed up³ywem terminu do przedstawie-
nia. W razie przedstawienia czeku w ostatnim dniu terminu, protest mo¿e
byæ dokonany w pierwszym dniu powszednim po nim nastêpuj¹cym (art.
41 pr. czek.).
26 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 21 i nast.
27 A. L a n i e w s k i, K. H a m e r s k i, Zarys polskiego prawa wekslowego, Lwów 1926,

s. 49.
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Notariusz dokonuje protestu czeku z powodu niezap³acenia w stosunku
do trasata lub domicyliata, je¿eli czek by³ domicylowany; jednak w obu
przypadkach podmiotem jest bankier28.

7. Protest z powodu niezap³acenia weksla w³asnego przez wystawcê
(art. 44 w zw. z art. 103 pr. weksl.) � protest p³atniczy29.

Weksle z terminem p³atno�ci w oznaczonym dniu, w pewien czas po
dacie lub w pewien czas po okazaniu, mog¹ byæ skutecznie protestowane
w jednym z dwóch dni powszednich nastêpuj¹cych po dacie p³atno�ci. Weksle
p³atne za okazaniem protestuje siê najpó�niej w ci¹gu roku od dnia wysta-
wienia. Protestu dokonuje siê wobec wystawcy weksla, chyba ¿e w wekslu
wskazany jest domicyl. W tym przypadku protestu dokonuje siê wobec
domicyliata.

8. Protest z powodu niezap³acenia weksla przed terminem p³atno�ci w
razie zaprzestania p³acenia d³ugów przez trasata lub bezskutecznej egze-
kucji z jego maj¹tku (art. 44 ust. 5 pr. weksl.).

Na podstawie artyku³u 103 pr. weksl. ten rodzaj protestu stosuje siê
tak¿e w wypadku zaprzestania p³acenia d³ugów przez wystawcê weksla
w³asnego. Jest to tak zwany protest zapobiegawczy.

Czê�ciowa bezskuteczno�æ egzekucji jest wystarczaj¹c¹ przyczyn¹ do
sporz¹dzenia takiego protestu30. W takiej sytuacji przedstawia siê weksel
do zap³aty trasatowi lub wystawcy weksla w³asnego. W wypadku odmowy
zap³aty stwierdzonej przez protest mo¿liwe jest dochodzenie roszczeñ
przeciwko zwrotnie zobowi¹zanym. Dochodzenie roszczenia jest uzasad-
nione, chocia¿by termin p³atno�ci weksla jeszcze nie nadszed³.

Protest tego rodzaju kieruje siê zawsze wobec trasata b¹d� wystawcy
w przypadku weksla w³asnego. Nie ma w tym wypadku znaczenia ozna-
czenie domicyliata na wekslu.

9. Protest z powodu niezap³acenia przez akceptanta poprzez wrêczenie
lub adresata pomocniczego (art. 60 ust. 1 pr. weksl.). Protest ten, podobnie
jak omówiony wy¿ej kontraprotest, nosi nazwê protestu interwencyjnego.
Mo¿na go dokonaæ nastêpnego dnia po ostatnim dniu przewidzianym dla
28 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, Prawo wekslowe i czekowe, t. II, Prawo czekowe, Biel-

sko-Bia³a 1992, s. 126.
29 Z. J a b ³ o ñ s k i, op. cit., s. 47; A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 21.
30 A. ¯ a b i c k i, Prawo wekslowe i czekowe polskie i zagraniczne, Warszawa 1933, s.

174.
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protestu wobec nie p³ac¹cego sumy wekslowej trasata lub wystawcy weksla
w³asnego. Inaczej mówi¹c, protestu nale¿y dokonaæ najpó�niej przed up³y-
wem trzeciego dnia powszedniego nastêpuj¹cego po dniu wymagalno�ci.

Protest taki kieruje siê wobec akceptanta przez wrêczenie lub adresata
pomocniczego. Mo¿na dokonaæ go tak¿e po prote�cie z powodu niezap³ace-
nia przez trasata lub wystawcê weksla w³asnego31.

10. Protest z powodu odmowy wydania egzemplarza weksla przes³ane-
go do przyjêcia � protest wtórnikowy (art. 66 ust. 2 pr. weksl.). Niezbêdne
do zaistnienia tego rodzaju protestu jest istnienie kilku egzemplarzy (wtó-
ropisów) weksla trasowanego. Protestu tego dokonuje siê w przypadku, gdy
posiadacz wtóropisu (egzemplarza weksla przes³anego do przyjêcia) od-
mówi wydania go posiadaczowi innego egzemplarza i nie mo¿e uzyskaæ
przyjêcia lub zap³aty za ten inny egzemplarz.

Celem instytucji wtóropisów weksla przekazowego (trasowanego) jest
zabezpieczenie przed utrat¹ weksla w trakcie przesy³ania do przyjêcia oraz
uzyskania mo¿liwo�ci skierowania weksla do obiegu przed zwrotem eg-
zemplarza, który zosta³ przes³any. Kto przesy³a jeden egzemplarz do przy-
jêcia, powinien oznaczyæ na innych egzemplarzach nazwisko osoby, u której
ów egzemplarz siê znajduje (art. 66 ust. 1 pr. weksl.).

Wskazane, choæ nie obligatoryjne, jest podanie tak¿e adresu tej osoby32.
Osoba ta jest obowi¹zana wydaæ go prawnemu posiadaczowi innego eg-
zemplarza.

Protestu tego rodzaju dokonuje siê wobec przechowawcy wtóropisu
przes³anego do przyjêcia. Termin do z³o¿enia tego rodzaju protestu jest taki
sam, jaki przewidziany jest dla protestu z powodu nieprzyjêcia lub nieza-
p³acenia weksla.

11. Protest z powodu odmowy wydania orygina³u weksla (art. 68 ust.
2 pr. weksl.). Jest to tak zwany protest perkwizyjny lub perkwizycyjny33

Ka¿dy posiadacz weksla ma prawo sporz¹dzenia z niego odpisów
(dotyczy to zarówno weksli trasowanych, jak i w³asnych � art. 61 ust. 1
pr. weksl.), które w przeciwieñstwie do wtóropisów nie maj¹ charakteru
weksla oryginalnego i same nie stanowi¹ �ród³a praw wekslowych34.
31 Z. J a b ³ o ñ s k i, op. cit., s. 48.
32 K. P i a s e c k i, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1993, s. 722.
33 A. ¯ a b i c k i, op. cit., s. 115; A. L a n i e w s k i, K. H a m e r s k i, op. cit., s. 49.
34 K. P i a s e c k i, op. cit., s. 72.
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Instytucja odpisu weksla ma na celu puszczenia weksla w obieg przez
osobê uprawnion¹, w przypadku gdy orygina³ weksla znajduje siê u osoby
trzeciej na przechowaniu. Odpis mo¿e s³u¿yæ tak¿e jako potwierdzenie
czê�ciowej zap³aty przez posiadacza weksla35. Powinien te¿ wskazywaæ
osobê, u której znajduje siê orygina³.

Protestu nale¿y dokonaæ wobec osoby, u której znajduje siê orygina³
weksla. Notariusz umieszcza protest w miejscu wskazanym na odpisie weksla
obok nazwiska osoby przechowuj¹cej. Termin do sporz¹dzenia takiego
protestu jest taki sam, jak w przypadku protestu z powodu nieprzyjêcia lub
niezap³acenia weksla.

12. Protest sporz¹dzony w wypadku, gdy weksel zagin¹³ i w toku po-
stêpowania o umorzenie, a przyjemca lub przed przyjêciem trasat weksla
trasowanego (art. 99 pr. weksl.) albo wystawca weksla w³asnego (art. 103
w zw. z art. 99 pr. weksl.) odmówi³ spe³nienia zobowi¹zania w stosunku
do domniemanego uprawnionego36 � protest p³atniczy amortyzacyjny.

Protestu tego dokonaæ powinien domniemany legitymowany pod rygo-
rem utraty prawa z weksla do zwrotnego poszukiwania. Notariusz sporz¹-
dzi protest na odpisie weksla. Pod rygorem niewa¿no�ci w prote�cie powin-
na byæ wzmianka o wezwaniu do z³o¿enia sumy wekslowej do depozytu
lub o zap³atê za zabezpieczeniem37. Protest taki mo¿e byæ tak¿e dokonany
w wypadku, gdy zagin¹³ czek i w toku postêpowania trasat odmówi³ spe³-
nienia zobowi¹zania w stosunku do domniemanego uprawnionego (art. 80
pr. czek.). Uwagi dotycz¹ce tego rodzaju protestu weksla maj¹ zastosowa-
nie tak¿e w przypadku protestu czeku.

Forma jako kryterium podzia³u protestów
Oprócz przedstawionych podzia³ów mo¿na dokonaæ tak¿e klasyfikacji

protestów ze wzglêdu na ich formê38.
1. Protest rzeczywisty (realny) jest protestem skutecznym przeciwko nie

wykonuj¹cym swych obowi¹zków d³u¿nikom.

35 K. P i a s e c k i, op. cit., s. 73.
36 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 22.
37 I. R o s e n b l ü t h, op. cit., s. 883.
38 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 24.
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2. Protest deklaracyjny � w przypadku, kiedy osoba, przeciwko której
protest ma byæ dokonany, jest identyczna z osob¹, która ¿¹da protestu, np.
weksel umiejscowiony za pomoc¹ indosu przechodzi w rêce domicylianta;
domicyliant winien dokonaæ protestu przeciwko sobie samemu, aby zacho-
waæ regres do wystawcy i poprzednich indosantów; protest taki stwierdza,
¿e u niego nie ma pokrycia dla weksla39.

3. Protest abstrakcyjny � absencyjny, do ��ciany� � protestu takiego
dokonuje siê w przypadku nieobecno�ci protestata lub gdy jego lokal jest
zamkniêty.

4. Protest abstrakcyjny � wywiadowczy, �na wiatr� � dokonuje siê go
w przypadku niemo¿liwo�ci odszukania mieszkania lub lokalu protestata40.

Forma, w jakiej ma byæ sporz¹dzony przez notariusza protest weksla
czy czeku, nie jest ujêta jednoznacznie. S. Filipecki stwierdza, ¿e protest
mo¿e byæ sporz¹dzony w formie protoko³u notarialnego, uzasadniaj¹c to
zbli¿on¹ istot¹ tych czynno�ci41. Inny pogl¹d reprezentuje S. Esden-Temp-
shi, uznaj¹c, ¿e notariusz mo¿e protokó³ spisywaæ jedynie z czynno�ci i
wydarzeñ, przy których by³ obecny, i umieszczaæ w nim dos³ownie o�wiad-
czenia uczestników (co nie ma miejsca przy sporz¹dzaniu protestu)42.
Argumentuje tak¿e, ¿e protest wekslowy nie jest instytucj¹ wy³¹cznie pra-
wa polskiego, lecz instytucj¹ miêdzynarodow¹, przeznaczon¹ do obiegu na
obszarze ca³ego �wiata. Wierzyciel wekslowy z pañstwa obcego musi
orientowaæ siê w protestach sporz¹dzonych przez notariuszy w Polsce.

Protest wiêc nale¿y sporz¹dziæ w formie przewidzianej przez prawo
wekslowe, stosuj¹c przy sporz¹dzaniu przepisy ogólne dotycz¹ce czynno-
�ci notarialnych � prawo o notariacie.

Obowi¹zki notariusza przy sporz¹dzaniu protestu
Przy dokonywaniu protestu notariusz jest obowi¹zany czuwaæ nad

nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron oraz innych

39 A. L a n i e w s k i, K. H a m e r s k i, op. cit., s. 49.
40 A. ¯ a b i c k i, op. cit., s. 117.
41 S. F i l i p e c k i, Czynno�æ pracowników notariusza przy dorêczaniu o�wiadczeñ i

protestach, PN 1934, nr 4, s. 12.
42 S. E s d e n - Te m p s h i, O istocie i formie protestu wekslowego, PN 1934, nr 6, s. 6.
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osób, dla których czynno�æ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne. Jest rów-
nie¿ obowi¹zany udzielaæ stronom niezbêdnych wyja�nieñ dotycz¹cych do-
konywanej czynno�ci notarialnej (art. 80 § 2 i 3 pr. o not.), a tak¿e pouczaæ
strony o skutkach prawnych przedsiêbranych czynno�ci oraz o okoliczno-
�ciach mog¹cych naraziæ strony na szkodê43. Je¿eli ustawa nak³ada na
notariusza obowi¹zek pouczenia, powinien on bezwarunkowo pouczyæ strony
tak¿e w wypadku, gdyby by³y nimi osoby niew¹tpliwie znaj¹ce przepisy
prawa44.

Od pouczenia odró¿niæ nale¿y udzielenie rad co do tego, czy strona ma
dokonaæ czynno�ci prawnej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e notariusz nie powinien
wp³ywaæ na stronê, aby dokona³a prawnych czynno�ci, mo¿e jednak stronie
odradziæ w przypadku niekorzystnych dla niej warunków tej czynno�ci.

Notariusz odmówi dokonania czynno�ci notarialnej (protestu) sprzecz-
nej z prawem. Czynno�æ jest sprzeczna z prawem, je¿eli wed³ug przepisów
ustawy jest niewa¿na (bezwzglêdnie) lub uzasadnia zaskar¿enia ze wzglê-
du na tre�æ, czy te¿ ze wzglêdu na osobê dokonuj¹c¹ czynno�ci (np. w
przypadku braku zdolno�ci do czynno�ci prawnych). Sprzeczna z prawem
jest równie¿ czynno�æ, która jest wprawdzie wa¿na z punktu widzenia prawa,
ale nara¿a stronê na niekorzystne dla niej skutki. Niewa¿ny jest tak¿e akt,
który strony sporz¹dzi³y tylko dla pozoru45.

Osobê, której odmówiono protestu, nale¿y pouczyæ o prawie i trybie
zaskar¿enia odmowy, a na jej pisemne ¿¹danie dorêczyæ w terminie tygo-
dnia uzasadnienie odmowy. Termin ten jest terminem instrukcyjnym. Na
odmowê dokonania protestu osoba zainteresowana mo¿e wnie�æ � za po-
�rednictwem notariusza � za¿alenie do w³a�ciwego s¹du wojewódzkiego
(art. 83 § 1 pr. not.).

Notariusz ma obowi¹zek dokonania czynno�ci ze wzglêdu na takie
ukszta³towanie instytucji protestu w prawie wekslowym i czekowym, wed³ug
której protest sporz¹dza notariusz (w ograniczonym zakresie protestu weksli
mo¿e dokonaæ urz¹d pocztowy). Tylko wtedy notariuszowi przyznaæ nale¿y
prawo odmówienia czynno�ci, gdy ma on obowi¹zek wstrzymania siê od
dzia³ania lub gdy ku temu zachodzi wa¿na przyczyna. Notariusz ma obo-

43 B. Ty m e c k i, Prawo o notariacie. Komentarz, Lublin 1992, s. 74.
44 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 129.
45 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 96.
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wi¹zek o odmowie dokonania czynno�ci niezw³ocznie zawiadomiæ stronê,
która siê do niego zwróci³a, gdy¿ inaczej odpowiada wobec niej za wynik³¹
z zaniechania (lub opó�nienia) zawiadomienia szkodê46. Mo¿e on wstrzy-
maæ siê 30 dni, ale pó�niej jest zobowi¹zany czynno�æ protestu sporz¹dziæ
(art. 81 pr. o not.). �rodkiem zaskar¿enia na odmówienie przez notariusza
dokonania czynno�ci jest za¿alenie, jakie wnosi siê w terminie tygodnio-
wym do s¹du okrêgowego w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê kancelarii
notariusza. Za¿alenie to wnosi siê za po�rednictwem notariusza, który jest
obowi¹zany ustosunkowaæ siê do za¿alenia w terminie tygodnia i wraz z
za¿aleniem przedstawiæ swoje stanowisko s¹dowi. S¹d rozpoznaje za¿a-
lenie na rozprawie, stosuj¹c przepisy kodeksu postêpowania cywilnego.
Notariusz mo¿e, je¿eli uzna za¿alenie za s³uszne, dokonaæ czynno�ci no-
tarialnych, w tym przypadku nie nadaje za¿aleniu dalszego biegu.

Notariuszowi nie wolno dokonaæ czynno�ci notarialnych (protestów),
które dotycz¹: samego notariusza, jego ma³¿onka, krewnych lub powino-
watych w linii prostej bez ograniczenia stopnia, w linii bocznej krewnych
i powinowatych do trzeciego stopnia w³¹cznie. Notariuszowi nie wolno te¿
dokonaæ czynno�ci notarialnych, które dotycz¹ osób zwi¹zanych z nim z
tytu³u przysposobienia, opieki, kurateli lub bêd¹cych w bliskim z nim sto-
sunku (art. 84 § 1 pr. o not.).

Notariusz nie mo¿e dokonaæ protestu tak¿e wtedy, gdy dotyczy go tylko
po�rednio, np. gdy ostatni indos wskazuje kilka osób, w tym w³a�nie no-
tariusza47.

Ograniczenia, które dotycz¹ notariusza, stosuje siê tak¿e wobec jego
zastêpcy (art. 84 § 2 pr. o not.). Zastêpca nie mo¿e dokonaæ czynno�ci, która
dotyczy osób pozostaj¹cych w stosunku, o którym mowa w artykule 84 §
1 pr. o not., zarówno z nim samym (zastêpca notariusza), jak i z notariu-
szem, którego zastêpuje48. Ograniczenia wymienione w artykule 84 § 1 i
2 pr. o not. trwaj¹ tak¿e po ustaniu ma³¿eñstwa, przysposobienia, opieki i
kurateli.

Protest dokonany przez notariusza wbrew tym zakazom podmiotowym
jest bezwzglêdnie niewa¿ny49. Je¿eli osoba bior¹ca udzia³ w czynno�ciach
46 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 100 i nast.
47 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 98.
48 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 99.
49 S. S z e r, op. cit., Warszawa 1934, s. 22.



85

Instytucja protestu jako czynno�æ notarialna

nie zna jêzyka polskiego i do czynno�ci nie jest do³¹czony przek³ad na inny
znany jej jêzyk, notariusz powinien przet³umaczyæ weksel, czek lub ich
protest osobi�cie b¹d� przy pomocy t³umacza. Wystarczy do stwierdzenia
znajomo�ci danego jêzyka o�wiadczenie tej osoby.

Notariusz zawsze sporz¹dza dokument w jêzyku polskim, po czym stronie
nie znaj¹cej jêzyka polskiego t³umaczy tre�æ sporz¹dzonego protestu oso-
bi�cie lub przy pomocy t³umacza. W razie dostarczenia przez stronê weksla
lub czeku spisanego w jêzyku obcym wraz z wnioskiem o dokonanie pro-
testu, notariusz sporz¹dza ten protest w jêzyku polskim, a dostarczony
dokument do³¹cza jako przek³ad na jêzyk obcy. Je¿eli notariusz nie zna tego
jêzyka obcego, w którym sporz¹dzony jest dokument, powinien pos³u¿yæ
siê t³umaczem.

Je¿eli osoba bior¹ca udzia³ w czynno�ciach jest g³ucha lub g³uchonie-
ma, notariusz jest obowi¹zany przekonaæ siê, ¿e tre�æ czynno�ci jest jej
dok³adnie znana i zrozumia³a. Gdy osoba jest niewidoma, g³ucha, niema
lub g³uchoniema, notariusz na ¿yczenie takiej osoby powinien przywo³aæ
do czynno�ci wskazan¹ przez ni¹ zaufan¹ osobê. Notariusz nie mo¿e
odmówiæ zado�æuczynienia takiemu ¿yczeniu.

Artyku³ 49 pr. o not. stanowi, ¿e notariusz ponosi odpowiedzialno�æ za
szkodê wyrz¹dzon¹ przy wykonywaniu czynno�ci notarialnych na zasa-
dach okre�lonych w kodeksie cywilnym, z uwzglêdnieniem szczególnej
staranno�ci, do jakiej jest obowi¹zany przy wykonywaniu tych czynno�ci.

Notariusz ponosi odpowiedzialno�æ przy sporz¹dzaniu czynno�ci nota-
rialnych za zawinione dzia³anie, które w efekcie spowodowa³o szkodê.
Odpowiada te¿ za szkodê spowodowan¹ zaniechaniem dokonania czynno-
�ci notarialnej. Inna sytuacja wystêpuje w przypadku, gdy notariusz odmó-
wi³ dokonania czynno�ci na podstawie art. 81 pr. o not.

Notariusz ponosi tak¿e odpowiedzialno�æ za personel kancelarii zajmu-
j¹cy siê przepisywaniem aktów, ich przenoszeniem, przechowywaniem
innych dokumentów, nadawaniem listów itp.50 Odpowiedzialno�æ notariu-
sza jest uregulowana przez art. 415 i nast. k.c. Szczególna staranno�æ
wymieniona w artykule 49 pr. o not., przekraczaj¹ca staranno�æ wynikaj¹c¹
z art. 355 k.c., powinna byæ kojarzona z miejscem dokonania czynno�ci.
Szczególnie wówczas, gdy w³a�ciwo�æ miejscowa i posiadacz dokumentu
50 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 73.
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(weksla lub czeku) wskazuj¹ okre�lon¹ kancelariê notarialn¹. Wtedy, na-
wet w przypadku gdy inny notariusz mo¿e sporz¹dziæ protest, odpowie-
dzialno�æ spada na notariusza, do którego siê zwrócono51. Notariusz nie
mo¿e umow¹ wykluczyæ swojej odpowiedzialno�ci ani jej ograniczyæ52.

Notariusz sporz¹dzaj¹cy protest obowi¹zany jest przechowywaæ osob-
no odpisy protestów wraz z wypisem istotnej tre�ci weksla, zaopatrzone
numerem, i odpisy sk³adaæ w porz¹dku chronologicznym, w jakim protesty
te zosta³y sporz¹dzone. Zainteresowanym mog¹ byæ na ¿¹danie wydane
odpisy tych dokumentów, z ich uwierzytelnieniem lub bez niego.

Termin, po up³ywie którego wy¿ej wymienione dokumenty mog¹ byæ
zniszczone, oraz sposób ich zniszczenia okre�la Minister Sprawiedliwo�ci
w drodze rozporz¹dzenia (art. 94 pr. weksl. i art. 77 pr. czek.).

Materia ta jest uregulowana rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwo-
�ci z dnia 18 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i
czeków, rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 6 grudnia 1975 r.
w sprawie przechowywania i warunków niszczenia akt s¹dowych lub
przekazywania ich archiwom pañstwowym oraz rozporz¹dzeniem Ministra
Sprawiedliwo�ci z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksi¹g i przecho-
wywaniu akt notarialnych.

Strony czynno�ci notarialnej odpowiadaj¹ solidarnie za wynagrodzenie
nale¿ne notariuszowi za sporz¹dzenie protestu.

51 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 30.
52 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 74.


