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Romuald Sztyk

Tajemnica zawodowanotariuszawpostêpowaniuprzed
organami �cigania i w postêpowaniu s¹dowym

Obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej powszechnie uzasadnia
siê konieczno�ci¹ przestrzegania najwy¿szych warto�ci cz³owieka, do
których zalicza siê godno�æ, wolno�æ, prawdê, dobro i uczciwo�æ. Posiada
on charakter uniwersalny i przypisany jest w szczególno�ci zawodom
spe³niaj¹cym funkcje publiczne. S³u¿y zabezpieczeniu dóbr osobistych
klienta. Zród³a tajemnicy zawodowej nale¿y upatrywaæ w rozwi¹zaniach
ustawowych, zasadach etyki danego zawodu oraz podstawowych zasa-
dach moralnych i wymienionych warto�ciach cz³owieka. Konieczno�æ
przestrzegania tych warto�ci spowodowa³a, ¿e obowi¹zek zachowania
tajemnicy zawodowej sta³ siê przedmiotem regulacji prawa miêdzynaro-
dowego. Znalaz³o to wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka,
postanawiaj¹cej w art. 12, ¿e nie wolno ingerowaæ samowolnie w czyje-
kolwiek ¿ycie prywatne, rodzinne, domowe ani w jego korespondencjê.
Nie wolno tak¿e uw³aczaæ honorowi lub dobremu imieniu. Jednocze�nie
ka¿demu cz³owiekowi zastrzega siê prawo do ochrony przeciwko takiej
ingerencji lub uw³aczaniu.
Powy¿sze stwierdzenia znajduj¹ uzasadnienie w zasadach Deklaracji,

g³osz¹cej, ¿e wszyscy s¹ równi wobec prawa i maj¹ prawo do jednakowej
ochrony prawnej. Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równo�æ ta odnosi
siê równie¿ do ich godno�ci i praw1.

1 Bli¿ej M. S t e p u l a k, Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach osobowych,
Lublin 2002, s. 141.
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Problemy te s¹ dok³adnie omówione w Konwencji o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolno�ci2, sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4
listopada 1950 r. Zgodnie z art. 5, ka¿dy ma prawo do wolno�ci i bez-
pieczeñstwa osobistego oraz do poszanowania ¿ycia prywatnego, rodzin-
nego, mieszkania i korespondencji (art. 8 ust. 1). Uwa¿a siê za niedo-
puszczaln¹ ingerencjê w³adzy publicznej w korzystanie z tych praw,
z wyj¹tkiem przypadków okre�lonych przez ustawê i koniecznych w de-
mokratycznym pañstwie, ale tylko z uwagi na bezpieczeñstwo publiczne,
dobrobyt gospodarczy kraju, ochronê porz¹dku i zapobieganie przestêp-
stwom, ochronê zdrowia i moralno�ci lub ochronê prawa i wolno�ci
innych osób. Dla zagwarantowania wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹cych
zKonwencjipowo³anoEuropejsk¹KomisjêPrawCz³owieka,zwan¹Komisj¹
oraz Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, zwany Trybuna³em (art. 19).
Sprawy zwi¹zane z ochron¹ tajemnicy zawodowej by³y przedmiotem
rozstrzygniêæ tych organów. Na u¿ytek niniejszych rozwa¿añ wymieniæ
nale¿y stanowiska zawarte w zakresie poszanowania tajemnicy adwokac-
kiej.
I tak, teza orzeczenia H.W.K.v. Szwajcaria z dnia 14 pa�dziernika

1996 r.3 stwierdza, ¿e rzeczywiste poszanowanie tajemnicy zawodowej
adwokata z klientem wymaga uznania, ¿e wszystkie rozmowy w kan-
celarii adwokackiej maj¹ charakter zawodowy. Interpretacja w³adz, ¿e
obowi¹zuj¹ce przepisy zezwalaj¹ na zapis i przes³uchanie rozmów adwo-
kata, a nastêpnie ustalenie, czy s¹ one objête tajemnic¹ zawodow¹, jest
nie do zaakceptowania i sprzeczna z prawem.
Inne orzeczenie � Botkai, Paya v. Austria z dnia 29 marca 1993 r.4

postanawia, ¿e przeszukania w kancelarii adwokata w zwi¹zku z postê-
powaniem karnym s¹ ingerencj¹ w jego prawa do poszanowania tajem-
nicy korespondencji. Zajêcie dokumentu nale¿¹cego do jednego z adwo-
katów stanowi ingerencjê w takie samo prawo tej osoby.
Na mocy art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, podpisanego wMa-

astricht w dniu 7 lutego 1992 r., Unia Europejska opiera siê na zasadach

2 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284. Konwencja zosta³a zmieniona i uzupe³niona
Protoko³ami nr 2, 3, 5 i 8.

3 Skarga nr 23224/94; patrz M.A. N ow i c k i, Europejska Konwencja Praw Cz³owie-
ka, Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, s. 287, poz. 1236.

4 Skarga nr 15882/89, DR74/48, jak w przypisie 3, s. 287, poz. 1239.
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demokracji, poszanowania praw cz³owieka i podstawowych wolno�ci,
jak równie¿ na zasadach pañstwa prawa, które stanowi¹ zasady wspólne
dla pañstw cz³onkowskich. Respektuje ona tak¿e podstawowe prawa
ustalone w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Pod-
stawowych Wolno�ci, a tak¿e prawa wynikaj¹ce z tradycji konstytucyj-
nych, wspólnych dla pañstw cz³onkowskich, które stanowi¹ zasady ogólne
prawa wspólnotowego. Przyjêto równie¿, ¿e Unia potwierdza to¿samo�æ
narodow¹ pañstw cz³onkowskich. Tym samym powo³anie siê na te zasady
powoduje, ¿e odnosz¹ siê one do tajemnicy zawodowej, czego wyrazem
jest brzmienie art. 287 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹
z dnia 25 marca 1957 r.5, stwierdzaj¹cego, ¿e cz³onkowie organówWspól-
noty, cz³onkowieKomisji oraz urzêdnicy i inni pracownicyWspólnotymaj¹
obowi¹zek, tak¿epowyga�niêciu ichfunkcji,nieudzielania informacjiobjêtych
tajemnic¹ zawodow¹. Ochron¹ objête s¹ przede wszystkim informacje
o przedsiêbiorstwach, ich stosunkach gospodarczych i kosztach6.
Warto podkre�liæ, ¿e, zgodnie z art. 43 TWE, istnieje ograniczenie

swobody prowadzenia dzia³alno�ci przez obywateli jednego z pañstw
cz³onkowskich na terytorium drugiego z pañstw cz³onkowskich, je¿eli
w tym pañstwie jest ona zwi¹zana na sta³e lub przej�ciowo z wykony-
waniem w³adzy publicznej. Przyjmuje siê, ¿e powi¹zanie istnieje w za-
wodzie notariusza, copowoduje ograniczeniawwykonywaniu tego zawodu
przez notariuszy z innych pañstw7. W wyniku tego cudzoziemcy s¹
wy³¹czeni z dzia³alno�ci, z któr¹ wi¹¿¹ siê zadania wynikaj¹ce z w³adzy
publicznej w ramach okre�lonego zawodu, i to w sposób specyficzny
i bezpo�redni. Do powo³ywania notariusza i wykonywania czynno�ci
przez niego stosuje siê prawo danego pañstwa cz³onkowskiego8.

5 Traktat Rzymski, w skrócie TWE.
6 Obowi¹zek zachowania tajemnicy dotyczy w szczególno�ci nieudzielania informacji

na temat przedsiêbiorstw i ich stosunków gospodarczych; bli¿ej Z. B r o d e c k i, M. D r o -
b y s z, S. M a j k o w s k a, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê
Europejsk¹ z komentarzem, Warszawa 2002, s. 549.

7 Patrz Prawo Unii Europejskiej, Prawo materialne i Polityki, red. J. Barcz, Warszawa
2003, s. 117; M. P a z d a n, Notariat po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, Rejent
2000, nr 6, s. 28-38; E. S k r z y d ³ o - Te f e l s k a, Swobodny przep³yw osób a wykony-
wanie zawodu notariusza w Unii Europejskiej, Rejent 2000, nr 4, s. 173-185.

8W literaturze powo³uje siê jako przyk³ad sprawêReynersa v. Belgia; zb. orzecz. z dnia
21 czerwca 1974 r. nr 2, s. 631.
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Powo³ane pogl¹dy i orzecznictwo odnosz¹ce siê do adwokata ilustruj¹
jedynie pogl¹dy w przedmiocie ochrony tajemnicy adwokackiej, a w sto-
sunku do notariusza mog¹ byæ stosowane tylko per analogiam.
Problem tajemnicy zawodowej zosta³ precyzyjnie okre�lony w Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej9. Zasada konstytucyjna g³osi, ¿e przy-
rodzona i niezbywalna godno�æ cz³owieka stanowi �ród³o wolno�ci i praw
cz³owieka oraz obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych. Na ka¿dego na³o¿ono
obowi¹zek szanowania wolno�ci i praw innych. W my�l innej zasady
konstytucyjnej wszyscy wobec prawa s¹ równi i maj¹ prawo do równego
traktowania przez w³adze publiczne. Ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych praw mog¹ byæ ustanowione tylko w ustawie, i wtedy,
gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa
lub porz¹dku publicznego b¹d� dla ochrony �rodowiska, zdrowia, mo-
ralno�ci publicznej albo wolno�ci i praw innych osób. Ograniczenia te
nie mog¹ jednak¿e naruszaæ istoty wolno�ci i praw. Bezpo�rednio do
tajemnicy zawodowej odnosi siê dyspozycja art. 47, w my�l której ka¿dy
ma prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i do-
brego imienia oraz do decydowania o swoim ¿yciu osobistym.
Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na postanowienia art. 51 mówi¹cego

o zachowaniu w tajemnicy informacji dotycz¹cych danej osoby, jak rów-
nie¿ zasad ich pozyskiwania, gromadzenia i udostêpniania. Realizacjê
ochrony tajemnicy zawodowej nale¿y upatrywaæ w dyspozycji art. 17
ust. 1, stwierdzaj¹cej, ¿e w drodze ustawy mo¿na tworzyæ samorz¹dy
zawodowe reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹ce zawody zaufania publicz-
nego, do których zalicza siê notariusza (art. 2 § 1 pr. o not.), i sprawuj¹ce
pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach in-
teresu publicznego i jego ochrony.

Tajemnica notarialna

Wdoktrynie wiele uwagi po�wiêcono próbie zdefiniowania tajemnicy
zawodowej notariusza10. Od chwili nowelizacji art. 180 § 2 k.p.k. po-

9 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. � Konstytucja RP, Dz.U. Nr 78, poz. 483.
10 Przede wszystkim tajemnicê zawodow¹ notariusza omawiali: K. F l a g a - G i e r u -
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wszechnieokre�la siê j¹ jako tajemnicênotarialn¹11.Nowelizacja taw sposób
zasadniczy zmieni³a wzajemne relacje w zakresie ochrony tajemnicy
notarialnej w postêpowaniu karnym, w kontek�cie art. 18 § 3 pr. o not.
Nie wnikaj¹c w bli¿sz¹ analizê tych przepisów, nale¿y przypomnieæ, ¿e
obowi¹zek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz sk³ada zeznania
jako �wiadek przed s¹dem, chyba ¿e jej ujawnienie zagra¿a dobru pañstwa
albo wa¿nemu interesowi prywatnemu. W tych przypadkach od obowi¹z-
ku zachowania tajemnicy mo¿e zwolniæ notariusza Minister Sprawiedli-
wo�ci. Stosownie za� do § 2 art. 180 k.p.k., osoby obowi¹zane do
zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, lekar-
skiej lub dziennikarskiej mog¹ byæ przes³uchiwane co do faktów objêtych
tajemnic¹, ale tylko wtedy, gdy jest to niezbêdne dla bli¿ej nieokre�lonego
dobra wymiaru sprawiedliwo�ci, a okoliczno�æ nie mo¿e byæ ustalona na
podstawie innegodowodu.Odrêbnieuregulowanokwestiê sk³adania zeznañ
w postêpowaniu przygotowawczym, postanawiaj¹c, ¿e o przes³uchaniu
lub zezwoleniu na przes³uchanie decyduje s¹d na posiedzeniu bez udzia³u
stron, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni od daty dorêczenia wniosku
prokuratora. Na postanowienie s¹du przys³uguje za¿alenie.
W opisanych wypadkach oraz gdy chodzi o tajemnicê pañstwow¹,

s¹d przes³uchuje osoby te na rozprawie z wy³¹czeniem jawno�ci. W § 2
rozporz¹dzenia z dnia 18 czerwca 2003 r.12 Minister Sprawiedliwo�ci
postanawia, ¿e z przes³uchania oskar¿onych, �wiadków, bieg³ych i ku-
ratorów, obejmuj¹ce okoliczno�ci zwi¹zane z obowi¹zkiem zachowania

s z y ñ s k a, Instytucja tajemnicy w postêpowaniu cywilnym, Rejent 1998, nr 1, s. 41,
R. S z t y k, Tajemnica zawodowa notariusza, Rejent 1998, nr 9, s. 54-69, A. O l e s z k o,
Notariusz przed s¹dem, Rejent 2001, nr 5, s. 145-158, t e n ¿ e, Ustrój polskiego notariatu,
Kraków 1999, s. 184,A. R e d e l b a c h,Ochrona tajemnicy zawodowej notariusza w �wie-
tle ustawy o ochronie danych osobowych, Rejent 2001, nr 5, s. 159-179, t e n ¿ e, Ta-
jemnica zawodowa notariusza w �wietle zasady poszanowania ¿ycia prywatnego, Rejent
1999, nr 6-7, s. 23-47.

11 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy �Kodeks postêpowania karnego,
ustawy � Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks postêpowania karnego, ustawy o �wiadku ko-
ronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. Nr 17, poz. 155; zm.: Dz.U.
Nr 111, poz. 1061, które wesz³y w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r.

12 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie
sposobu postêpowania z protoko³ami przes³uchañ i innymi dokumentami lub przedmio-
tami, na które rozci¹ga siê obowi¹zek zachowania tajemnicy pañstwowej, s³u¿bowej albo
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tajemnicy pañstwowej, s³u¿bowej b¹d� zwi¹zanej z wykonywaniem za-
wodu lub funkcji sporz¹dza siê odrêbny protokó³, który wy³¹cza siê z akt
sprawy. Odrêbny protokó³ sporz¹dza siê tak¿e w razie zatrzymania lub
przyjêcia w postêpowaniu karnym dokumentów lub przedmiotów zwi¹-
zanych z tymi tajemnicami. Protokó³ zawieraj¹cy tajemnicê pañstwow¹
oznacza siê jako tajny lub �ci�le tajny, za� pozosta³e tajemnice jako poufne
lub zastrze¿one.
Prezes s¹du, a w postêpowaniu przygotowawczym kierownik w³a-

�ciwej jednostki organizacyjnej prokuratury, mo¿e zakwalifikowaæ jako
��ci�le tajne�, �tajne�, �poufne� lub �zastrze¿one� ca³e akta lub poszcze-
gólne tomy danej sprawy. Akta, protoko³y przes³uchañ, dokumenty lub
przedmioty oznaczone klauzul¹ �ci�le tajne, tajne lub poufne przechowuje
siê w kancelarii tajnej s¹du albo prokuratury lub w oddziale tej kancelarii.
Protoko³y i dokumenty z tych czynno�ci oznaczone klauzul¹ zastrze¿one,
mog¹ byæ przechowywane poza kancelari¹ tajn¹ w innych pomieszcze-
niach s¹du lub prokuratury, je¿eli bêd¹ umieszczone w meblach biuro-
wych zamykanych na klucz. Wydaje siê, ¿e akty notarialne i ich wypisy,
o ile bêd¹ podlega³y tym postêpowaniom, powinny byæ oznaczone klau-
zul¹ �poufne� i przechowywane w kancelarii tajnej.
Osobnym zagadnieniem jest ustalenie, czy akty notarialne pojedyncze

wzglêdnie oprawione w tomach powinny byæ zatrzymane w postêpowa-
niu przygotowawczym i przechowywane poza siedzib¹ notariusza. Zgod-
nie z brzmieniem art. 95 pr. o not. w zwi¹zku z § 7 rozporz¹dzeniaMinistra
Sprawiedliwo�ci13, orygina³y aktów notarialnych nie mog¹ byæ wydawa-
ne poza miejsce ich przechowywania, czyli kancelariê notariusza lub ar-
chiwum ksi¹g wieczystych (art. 90 § 2 pr. o not.). Kategoryczny zakaz

zwi¹zanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, Dz.U. Nr 108, poz. 1023; zm.: Dz.U.
Nr 204, poz. 1987. Zosta³o wydane na podstawie delegacji przewidzianej w art. 181 § 2
k.p.k. i obowi¹zuje od 1 lipca 2003 r.

13 Cytowany § 7 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 12 kwietnia 1991 r.
w sprawie prowadzenia ksi¹g notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumen-
tów s¹dom rejonowym, Dz.U. Nr 33, poz. 147 ze zm., postanawia, ¿e notariusz przecho-
wuje u siebie orygina³y akt i protestów, odpisy dokonanych protestów oraz ksiêgi nota-
rialne, a po up³ywie 10 lat od ich sporz¹dzenia lub w razie zaprzestania prowadzenia
kancelarii notarialnej przekazuje je na przechowanie do archiwum ksi¹g wieczystych
miejscowego s¹du rejonowego, w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê kancelarii.
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wydawania aktów notarialnych poza miejsce ich przechowywania znaj-
duje uzasadnienie w konieczno�ci ich zabezpieczenia przez utrat¹ lub
zniszczeniem, posiadaj¹ bowiem charakter wieczysty i stosownie do art. 3
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach14 stanowi¹ narodowy zasób archiwalny przechowywany wie-
czy�cie. Je¿eli ustawodawca chcia³by uczyniæ w tym wzglêdzie odstêp-
stwo od tej zasady, uczyni³by to w wyniku odpowiedniej redakcji tego
przepisu. Z takim wyj¹tkiem spotykamy siê w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
14 lutego 2003 r. o przenoszeniu tre�ci ksiêgi wieczystej do struktury
ksiêgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym15w stosunku
do ksi¹g wieczystych, które zgodnie z art. 361 ust. 2 ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece16 nie mog¹ byæ wydawane
poza budynek s¹du rejonowego. Wyra¿ono zgodê na czasowe ich prze-
kazanie na okres do 10 dni do o�rodka migracyjnego.
W aktualnym stanie prawnym nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem

zawartym w uchwale nr 46/2003 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 9
sierpnia 2003 r., stwierdzaj¹cym, ¿e notariusz nie mo¿e wydaæ orygina³u
aktu notarialnego poza lokal kancelarii notarialnej. Zakaz ten dotyczy tak¿e
wydania akt notarialnych w celu przeprowadzenia badañ grafologicznych
w zakresie ustalenia autentyczno�ci podpisu z³o¿onego na nim.Argument
o konieczno�ci dokonania tych badañ poza miejscem przechowywania
tych akt jest bezzasadny, poniewa¿ mog¹ byæ one z powodzeniem prowa-
dzone w miejscu ich przechowywania.
Odrêbny problem stanowi kwestia wykorzystania aktu notarialnego

lub innych dokumentów notarialnych zwieraj¹cych tajemnicê notarialn¹
jako dowodów w postêpowaniu karnym. Maj¹ wówczas odpowiednio
zastosowanie zakazy i ograniczenia wymienione w art. 178-181 k.p.k.
Z³o¿ono�æ tych zagadnieñ zmusza do osobnego ich omówienia.
Inaczej przedstawia siê sprawa w postêpowaniu cywilnym. Otó¿,

zgodnie z brzmieniem art. 248 § 1 k.p.c., ka¿dy obowi¹zany jest przed-
stawiæ na zarz¹dzenie s¹du w oznaczonym terminie i miejscu dokument
znajduj¹cy siê w jego posiadaniu i stanowi¹cy dowód faktu istotnego dla

14 Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396.
15 Dz.U. Nr 42, poz. 363.
16 Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.
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rozstrzygniêcia sprawy, chyba ¿e zawiera on tajemnicê pañstwow¹. Od
tego obowi¹zku mo¿e uwolniæ siê ten, kto co do okoliczno�ci objêtych
tre�ci¹ dokumentów móg³by jako �wiadek odmówiæ zeznania. Jednak¿e
i wtenczas nie mo¿na odmówiæ przedstawienia dokumentu, gdy jego
posiadacz lub osoba trzecia obowi¹zani s¹ do tegowzglêdemprzynajmniej
jednej ze stron albo gdy dokument zosta³ wystawiony w interesie strony,
która ¿¹da przeprowadzenia dowodu. W razie gdy dokument znajduje siê
w aktach organu pañstwowego, wystarczy przedstawiæ urzêdowo po-
�wiadczony przez ten organ odpis lub wyci¹g z dokumentu (art. 250 § 1
k.p.c.). Gdy mimo wszystko s¹d uzna za konieczne przejrzenie orygina³u
dokumentu, mo¿e zarz¹dziæ, by go dostarczono na rozprawê albo przej-
rzeæ na miejscu wyznaczonym przez sêdziego lub przez ca³y sk³ad s¹du.
Uwa¿am, ¿e opisany tryb postêpowania nale¿y równie¿ odnie�æ do
notariusza, chocia¿ ustawodawca zasady te przypisuje organowi pañ-
stwowemu.
Akty notarialne i dokumenty stanowi¹ce tajemnicê notarialn¹, przeka-

zane do archiwum ksi¹g wieczystych w wyniku przeoczenia nie s¹ objête
przepisami ochrony tajemnicy notarialnej ani te¿ s¹dowej, przewidzianej
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2001 r. � Prawo o ustroju s¹dów powszech-
nych17. Powo³ane rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 12
kwietnia 1991 r. stwierdza jedynie w § 10, ¿e informacji pisemnych
i ustnych z przechowywanych akt udziela siê z uwzglêdnieniem przepi-
sów dotycz¹cych akt i dokumentów. Ponadto sêdzia upowa¿niony jest
do podpisywania wypisów aktów notarialnych i opatrzenia ich pieczêci¹
urzêdow¹.Upowa¿nienie toprzekracza zakres delegacji przewidzianyw § 2
art. 90 pr. o not., ograniczaj¹cy siê tylko do warunków przekazywania
na przechowanie tych dokumentów oraz sposobu prowadzenia ksi¹g no-
tarialnych i czynienia wzmianek o wydaniu wypisów, odpisów, wyci¹gów
i innych dokumentów. Innymi s³owy, upowa¿nienie dla sêdziego jest za-
warte tylko w rozporz¹dzeniu, bez upowa¿nienia ustawowego. Okolicz-
no�æ ta ma istotne znaczenie dla uznania takiego wypisu aktu notarialnego
jako dokumentu autentycznego w �wietle art. 50 Konwencji Brukselskiej
w obrocie zagranicznym jako tytu³u egzekucyjnego dla wierzytelno�ci

17 Dz.U. Nr 98, poz. 1070.
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pieniê¿nych. W tezie orzeczenia z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
Unibank18 Trybuna³ Sprawiedliwo�ci Wspólnoty Europejskiej stwierdzi³,
¿e autentyczno�æ dokumentów powinna byæ stwierdzona przez organ
publiczny, trwale wyposa¿ony przez prawo w przymiot w³adzy publicz-
nej. Odnosi siê to zarówno do tre�ci dokumentu, jak i podpisu. Nadto
dokument ten musi byæ wykonalny w pañstwie, w którym zosta³ spo-
rz¹dzony. Nie mo¿e wiêc posiadaæ wady formalnej, stanowi¹cej prze-
szkodê jego wykonania. W konkluzji postanowiono, ¿e cecha autentycz-
no�ci powinna byæ nadana w sposób niepodwa¿alny i w takim zakresie,
by s¹d pañstwa docelowego mia³ upowa¿nienie do powo³ania siê na jego
autentyczno�æ.

Definicja tajemnicy notarialnej

Zosta³a wprawdzie okre�lona w art. 18 § 1 pr. o not., jednak¿e jest
niezwykle lakoniczna i ogranicza siê do stwierdzenia, ¿e notariusz obo-
wi¹zany jest zachowaæw tajemnicyokoliczno�ci sprawy, o którychpowzi¹³
wiadomo�æ przy wykonywaniu czynno�ci notarialnych. Obowi¹zek
zachowania tajemnicy trwa tak¿e po odwo³aniu notariusza i po �mierci
uczestnika czynno�ci. Niedostatki ustawowe tej regulacji z ró¿nym po-
wodzeniem stara siê zniwelowaæ Kodeks etyki zawodowej notariusza.
Temu celowi ma s³u¿yæ miêdzy innymi zasada okre�lona w § 21, po-
stanawiaj¹ca, ¿e notariusz obowi¹zany jest zapewniæ korzystne warunki
do swobodnego sk³adania o�wiadczeñ oraz zachowania tajemnicy. Nie
powinien zatem dopu�ciæ do sytuacji, by osoby trzecie wskutek nieza-
chowania intymno�ci rozmowy z klientem wchodzi³y w przypadkowe
posiadanie wiadomo�ci objêtych tajemnic¹. Wykorzystanie ich przez te
osoby przeciwko klientowi i przekazanie osobomzainteresowanym, celem
osi¹gniêcia z tego okre�lonej korzy�ci, mo¿e naraziæ stronê na wymierne
szkody materialne lub naruszenie dóbr osobistych. Strona poszkodowana
mo¿e dochodziæ od tej osoby ochrony swoich dóbr osobistych na za-
sadzie art. 24 k.c. i zado�æuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê
na mocy art. 448 k.c., notariusz za� bêdzie podlega³ odpowiedzialno�ci
dyscyplinarnej z art. 50 pr. o not. w razie stwierdzenia jego winy wskutek

18 Sprawa C-260/97, pkt 17.
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niestworzenia warunków zabezpieczaj¹cych zachowanie tajemnicy nota-
rialnej.
Zakres przedmiotowy tajemnicy zosta³ rozszerzony w § 23 ust. 2

kodeksu na wszelkie informacje, jakie dosz³y do wiadomo�ci notariusza,
a nie tylko zwi¹zane z dokonywan¹ czynno�ci¹. Dotyczy to zatem rów-
nie¿ wiadomo�ci, które notariusz posiad³ w wyniku udzielenia porady
prawnej zwi¹zanej z hipotetyczn¹ czynno�ci¹ notarialn¹ lub dotycz¹c¹
innegozagadnieniaprawnego.Ochron¹objête s¹ tak¿ewiadomo�ciuzyskane
przy udzielaniu nieodp³atnych porad prawnych19. Notariuszmusi wykazaæ
siê tak¹ sam¹ wiedz¹ i staranno�ci¹, jak przy sporz¹dzaniu czynno�ci
notarialnej. Ponosi odpowiedzialno�æ w równej mierze za wyja�nienia
i dokonan¹ czynno�æ notarialn¹. Nie mo¿e jednak odpowiadaæ za wyja-
�nienia i porady nie zwi¹zane z czynno�ci¹ notarialn¹, jako ¿e nie znajduj¹
siê one w wykazie tych czynno�ci. Ich udzielenie le¿y poza zakresem
obowi¹zków ustawowych. W zakres tajemnicy wchodz¹ tak¿e wiado-
mo�ci uzyskane od strony, gdy do sporz¹dzenia czynno�ci nie dosz³o lub
notariusz odmówi³ jej dokonania20.
Generalnieochron¹objête s¹wszystkieczynno�cinotarialne,bezwzglêdu

na ich formê, a ponadto za³¹czniki i inne dokumenty do³¹czone do aktu
notarialnego.
Za dyskusyjn¹ nale¿y uznaæ mo¿liwo�æ zwolnienia notariusza z obo-

wi¹zku zachowania tajemnicy w oparciu o zgodne o�wiadczenie wszyst-
kich uczestników czynno�ci (§ 24 ust. 2). Tajemnica notarialna jest
zaliczanado secretumcomissum, a obowi¹zek jej zachowaniawynikaz usta-
wy, a nie porozumienia stron. Posiada zatem charakter sekretu urzêdo-
wego, zwi¹zanego z notariuszem bêd¹cym osob¹ zaufania publicznego.

19 Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 listopada 2003 r. SK22/02 zniós³
monopol adwokatów i radców prawnych na udzielanie porad prawnych. Prezes Trybuna³u
w uzasadnieniu ustnym potwierdzi³ zasadê obowi¹zuj¹c¹ w praktyce, ¿e porad udzielaj¹
tak¿e notariusze; bli¿ej J. K r o n e r, Adwokaci i radcowie bez monopolu, Rzeczpospolita
z dnia 27 listopada 2003 r. nr 276; patrz M. D om a g a l s k i, Rzeczpospolita z dnia 4
maja 2001 r. nr 103, w którym opisano przypadek niepe³nej informacji prawnej udzielonej
przez notariusza i konsekwencjach prawnych z tym zwi¹zanych.

20 Patrz M. A l l e r h a n d, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 37. Autor uwa¿a, ¿e
notariuszowi nie wolno ujawniæ ani tre�ci czynno�ci przez niego dokonanej, ani te¿ oko-
liczno�ci niesporz¹dzonej czynno�ci.
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Niedotrzymanie tajemnicy spowoduje utratê zaufania publicznegonie tylko
do danego notariusza, ale w stosunku do tego zawodu w ogólno�ci.
Z kolei brak tego waloru w zdecydowany sposób obni¿a rangê zawodu
notariusza.Niemo¿na przy tymzapominaæ, ¿ew �wietle prawaonotariacie
korzysta on z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszowi publicznemu,
za�wpostêpowaniu karnym jest funkcjonariuszempublicznym.Tapozycja
zawodu notariusza wywo³uje nie tylko okre�lone przywileje w zakresie
jego ochrony, ale tak¿e zaostrzon¹ odpowiedzialno�æ karn¹. Uwa¿am, ¿e
strony czynno�ci nie mog¹ zwolniæ notariusza z tego obowi¹zku, a je¿eli
nawet przyj¹æ, ¿e takamo¿liwo�æ istnieje, to z czyjej inicjatywy i wreszcie
w jakim celu. Zwolnienie to jest nierealne przy czynno�ciach, w których
uczestniczy wiêksza ilo�æ stron. Tajemnica notarialna jest zbli¿ona swoim
charakterem i zakresem obowi¹zywania do tajemnicy sakramentalnej
przewidzianej w kanonach 983 i 984 pr. kanon. Ta ostatnia jest jeszcze
bardziej nienaruszalna i nie mo¿e byæ w jakikolwiek sposób ujawniona.
Obowi¹zek jej zachowania dotyczy tak¿e obecnego t³umacza i wszystkich
innych, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli wiadomo�ci o grzechach.
Ró¿nica jednak polega przede wszystkim na tym, ¿e przedmiot ochrony
jest inny i notariusz mo¿e byæ te¿ zwolniony z dochowania tajemnicy,
ale tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie. Obowi¹zkiem
notariusza jest te¿ dbanie o zachowanie tajemnicy notarialnej przez jego
pracowników i zgodnie z § 22 kodeksu na zasadach obowi¹zuj¹cych jego
samego. Drugi cz³on tego stwierdzenia jest wadliwy i nie znajduje oparcia
w przepisach. Aplikant notarialny, asesor oraz pracownicy s¹ zatrudnieni
na podstawie umowy o pracê (art. 71 § 2 w zw. z art. 4 § 2 oraz 76
§ 2 pr. o not.), co ma istotne znaczenie dla okre�lenia ich praw i obo-
wi¹zków.
Do zachowania tajemnicy s¹ obowi¹zani: aplikant notarialny i pracow-

nicy kancelarii na podstawie art. 100 § 2 pkt 4 i 5 kodeksu pracy21.
O�wiadczenie o jej przestrzeganiu winno byæ odebrane przy zawieraniu
umowy o pracê. Obowi¹zani s¹ oni do zachowania w tajemnicy infor-

21 W my�l art. 100 § 2 k.p., pracownik jest obowi¹zany w szczególno�ci: 4. dbaæ o
dobro zak³adu pracy, chroniæ jego mienie oraz zachowaæ w tajemnicy informacje, których
ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na szkodê oraz 5. przestrzegaæ tajemnicy okre-
�lonejwodrêbnych przepisach; bli¿ejA.M. �w i ¹ t k o w s k i,Komentarz do kodeksu pracy,
Kraków 2002, s. 458-460.
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macji, do których maj¹ dostêp przy wykonywaniu pracy. Informacje te
musz¹ byæ zwi¹zane z charakterem wykonywanej pracy, a niezachowanie
ich powodowa³oby okre�lon¹ szkodê. Osoby odpowiadaj¹ za szkody,
które nast¹pi³y w wyniku ich ujawnienia. Ocena powstania ewentualnej
szkody jest ustalana przez pracodawcê, w tym przypadku notariusza.
Notariusz nie jest przedsiêbiorc¹ w rozumieniu przepisów � Prawa

dzia³alno�ci gospodarczej (art. 24a pr. o not.), co powoduje, ¿e nie maj¹
zastosowania zasady odpowiedzialno�ci okre�lone w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji22, dlatego
wszelkie obowi¹zki pracownika nale¿y wywodziæ z dyspozycji art. 1011
kodeksu pracy. Przepis ten stwierdza, ¿e pracownik w zakresie objêtym
odrêbn¹ umow¹ nie mo¿e prowadziæ dzia³alno�ci konkurencyjnej wobec
pracodawcy ani te¿ �wiadczyæ w ramach stosunku pracy lub na innej
podstawie na rzecz podmiotu prowadz¹cego tak¹ dzia³alno�æ. Notariusz,
który poniós³ szkodê w wyniku naruszenia przez pracownika zakazu
konkurencji przewidzianego w umowie, mo¿e dochodziæ od niego wy-
równania tej szkody w ca³o�ci na zasadzie art. 122 k.p., a w razie winy
nieumy�lnej � w granicach 3-miesiêcznego wynagrodzenia (art. 119 k.p.).
Odpowiedzialno�æ ta odnosi siê przede wszystkim do asesora notarial-
nego, gdy zastêpczo wykonuje czynno�ci notariusza w innej kancelarii
notarialnej. Wyst¹pi to wtedy, gdy bêdzie wykorzystywa³ wiadomo�ci
nabyte w kancelarii notarialnej pracodawcy wzglêdnie przyjmowa³ strony
w tej kancelarii, a wyznacza³ i sporz¹dza³ czynno�ci w kancelarii nota-
rialnej zastêpowanego notariusza. Tym postêpowaniem nara¿a notariusza-
pracodawcê na okre�lon¹ szkodê materialn¹ poniesion¹ w wyniku wy-
stêpowania nieuczciwej konkurencji. Do zachowania tajemnicy notarialnej
jest zobowi¹zany na podstawie art. 78 pr. o not. i w zwi¹zku z tym zbêdne
jest odbieranie odrêbnego o�wiadczenia o obowi¹zku jej zachowania przy
zawieraniu umowy o pracê.
Zakres przedmiotowy ochrony tajemnicy notarialnej nale¿y równie¿

rozpatrywaæ sensu largo, maj¹c na uwadze wszystkie wiadomo�ci, które

22 Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przeka-
zanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji, stanowi¹cych tajemnicê przed-
siêbiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej je¿eli zagra¿a lub narusza interes
przedsiêbiorcy.
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notariusz posiad³, a które stanowi¹ tajemnicê na podstawie odrêbnych
przepisów, a mianowicie:

1.Tajemnica przedsiêbiorstwa, przez któr¹ nale¿y rozumieæ, wmy�l
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, niepodane do wiadomo�ci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiêbiorstwa lub inne informacje po-
siadaj¹ce warto�æ gospodarcz¹, co do których przedsiêbiorca podj¹³
niezbêdne dzia³ania w celu zachowania ich poufno�ci. Ochronê jej prze-
strzegania przewiduje tak¿e art. 47910 k.p.c., stwierdzaj¹c, ¿e s¹d z urzêdu
na wniosek zarz¹dza odbycie posiedzenia lub jego czê�ci przy drzwiach
zamkniêtych, wtedy gdy mog¹ byæ ujawnione okoliczno�ci stanowi¹ce
tajemnicê produkcyjn¹ lub handlow¹ strony.

2. Tajemnica negocjacji okre�lona w art. 721 k.c.23 przewiduje, ¿e
je¿eli w toku negocjacji (dawniejszego rokowania) strona udostêpni³a in-
formacje z zastrze¿eniem poufno�ci, druga strona jest obowi¹zana do
nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewyko-
rzystywania ich dla w³asnych celów, chyba ¿e strony uzgodni³y inaczej.
W przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania tych obowi¹z-
ków uprawniony mo¿e ¿¹daæ od drugiej strony naprawienia szkody albo
wydania uzyskanych przez ni¹ korzy�ci. W ramach realizacji postulatów
o rozszerzeniu czynno�ci notarialnych wskazane jest propagowanie spo-
rz¹dzania protoko³u z negocjacji w formie czynno�ci notarialnej. Wów-
czas nale¿y zamie�ciæ zastrze¿enie poufno�ci negocjacji i pouczyæ o kon-
sekwencjach prawnych zwi¹zanych z uchybieniem temu obowi¹zkowi.

3. Tajemnica pañstwowa, zdefiniowana w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych24, stanowi infor-
macje niejawne okre�lone w wykazie rodzajów informacji, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do ustawy, której nieuprawnione ujawnienie mo¿e spowo-
dowaæ istotne zagro¿enie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej
Polskiej. W praktyce notarialnej mo¿e ona wyst¹piæ, w razie gdy w akcie

23 Patrz D. R o g o ñ,Negocjacyjny tryb zawarcia umowy, Przegl¹d PrawaHandlowego
2003, nr 10, s. 4-11. Instytucja ta zosta³a wprowadzona ustaw¹ z dnia 14 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 49, poz. 408.

24 Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.
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notarialnym zostan¹ powo³ane materia³y geodezyjne i kartograficzne za-
wieraj¹ce informacje o po³o¿eniu, rodzaju, charakterze lub przeznaczeniu
obiektów maj¹cych istotne znaczenie dla obronno�ci i bezpieczeñstwa
pañstwa25. Notariusz nie jest wymieniony w ustawie jako podmiot obo-
wi¹zany do przestrzegania tajemnicy pañstwowej, jednak¿e mo¿e wej�æ
w jej posiadanie przy sporz¹dzaniu czynno�ci notarialnej w oparciu o
dokumenty opatrzone klauzul¹ tajno�ci. W razie zaistnienia takiej sytuacji
powinien za¿¹daæ od strony przedstawienia innych dokumentów geode-
zyjnych, nie zawieraj¹cych danych objêtych tajemnica pañstwow¹, a spe³-
niaj¹cych wymogi do dokonania czynno�ci notarialnej i wpisu nierucho-
mo�ci w dziale I-O ksiêgi wieczystej. Dokument geodezyjny ma spe³niæ
jedynie ogólne wymogi wynikaj¹ce z § 28 rozporz¹dzenia Ministra Spra-
wiedliwo�ci z dnia 17 wrze�nia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g
wieczystych i zbioru dokumentów26.

4.Tajemnica s³u¿bowa okre�lona jest w art. 2 pkt 2 cytowanej ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. jako informacja niejawna niebêd¹ca tajemnic¹
pañstwow¹, uzyskan¹ w zwi¹zku z czynno�ciami s³u¿bowymi lub wy-
konaniempraczleconych,której nieuprawnioneujawnieniemog³obynaraziæ
na szkodê interes pañstwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes
obywateli albo jednostki organizacyjnej. Notariusz nie jest równie¿ bez-
po�rednim adresatem obowi¹zanym do jej ochrony. Mo¿e jednak wej�æ
w jej posiadanie przy okazji czynno�ci notarialnej. Dokumentem objêtym
ochron¹ tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej jest tak¿e odpis,wypis iwyci¹g
z jego orygina³u.

Ochrona danych osobowych

Jest uregulowana ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych27. W my�l art. 1 ust. 1, ka¿dy ma prawo do ochrony danych

25 Tego rodzaju dokument geodezyjny jest objêty tajemnic¹ pañstwow¹, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do ustawy w pozycji II, pkt 15.

26 Dz.U. Nr 102, poz. 1122; patrz tak¿e pismo Ministerstwa Sprawiedliwo�ci z dnia
27 sierpnia 1991 r. ldz. S.C.VIII 542/20/91, które sugerowa³o, by instytucje wojskowe
dokona³y wymiany dokumentów geodezyjnych zawieraj¹cych tajemnicê pañstwow¹ i z³o-
¿y³y do akt ksiêgi wieczystej dokumenty ogólnie dostêpne, uznane za jawne.

27 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.
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dotycz¹cych jego osoby. Za dane te uwa¿a siê informacje o osobie fi-
zycznej, pozwalaj¹ce na okre�lenie jej to¿samo�ci. Brak jest jakichkolwiek
podstaw prawnych zabraniaj¹cych umieszczenia w aktach notarialnych
numeru identyfikacji NIP, zgodnie z dyspozycj¹ art. 2 ustawy z dnia 13
pa�dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatków i p³at-
ników28. Stosownie do art. 11 ust. 1, podatnicy s¹ obowi¹zani do po-
dawania NIP-u na dokumentach zwi¹zanych z wykonaniem zobowi¹zañ
podatkowych oraz niepodatkowych, do których obowi¹zane s¹ organy
podatkowe. Obowi¹zek zamieszczania o nich informacji ci¹¿y na nota-
riuszach jako p³atnikach podatku od czynno�ci cywilnoprawnych i po-
datku od spadków i darowizn (art. 11 ust. 3). Niepodanie nr. NIP przez
strony wzglêdnie niezamieszczenie go w akcie notarialnym nie wywo³uje
¿adnych ujemnych skutków dla oceny wa¿no�ci czynno�ci prawnej. Nie
mo¿na tak¿e odmówiæ sporz¹dzenia jej mimo niepodania go przez stronê.
Notariusz nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno�ci karnoskarbowej w razie
niezamieszczenia NIP-u w akcie notarialnym (tak pismo Rady Izby No-
tarialnej w Warszawie z dnia 13 pa�dziernika 2000 r. Ldz 864/2000).
Ochron¹ danych osobowych nie s¹ objête adresy zamieszkania podmio-
tów czynno�ci notarialnych, w tym tak¿e przedstawicieli organów osób
prawnych.

Tajemnica bankowa

Zosta³a okre�lona w art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Prawo
bankowe29. Zaliczyæ do niej nale¿y wszystkie wiadomo�ci dotycz¹ce
czynno�ci bankowych i osób bêd¹cych stron¹ umowy, uzyskane w czasie
negocjacji oraz zwi¹zane z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacj¹.
Do zachowania tajemnicy s¹ obowi¹zani bank i osoby w nim zatrudnione
oraz osoby, za po�rednictwem których bank wykonuje czynno�ci ban-
kowe.
Notariusz spotyka siê z trudno�ciami obiektywnymi, utrudniaj¹cymi

przestrzegania tajemnicy przy sporz¹dzaniu czynno�ci poza siedzib¹
kancelarii notarialnej, na przyk³ad w zak³adzie karnym. Z powodu nie-
zrozumienia istoty i znaczenia czynno�ci notarialnej w niektórych sytu-

28 Dz.U. Nr 142, poz. 702 ze zm.
29 Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.
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acjach prokurator, wydaj¹c zezwolenie na jednorazowe widzenie siê
notariusza z tymczasowo aresztowanym klientem w zak³adzie karnym,
nakazuje, by odby³o siê ono w obecno�ci funkcjonariusza s³u¿by wiê-
ziennej na warunkach okre�lonych w art. 217 § 2 kodeksu karnego
wykonawczego. Stosownie do art. 215 § 1 k.k.w., prawo porozumienia
siê przys³uguje tymczasowo aresztowanemu tylko z obroñc¹ lub pe³no-
mocnikiem bêd¹cym adwokatem lub radc¹ prawnym. W stosunku do
notariuszaobowi¹zuj¹ogólnezasady, praktycznieuniemo¿liwiaj¹ceochronê
tajemnicy notarialnej podczas sporz¹dzania czynno�ci notarialnej. Obecny
przy tej czynno�ci funkcjonariusz s³u¿by wiêziennej mimo woli staje siê
�inn¹ osob¹� obecn¹ przy sporz¹dzaniu czynno�ci notarialnej i ten fakt
powinien byæ odnotowany w akcie notarialnym (art. 92 § 1 pkt 4 pr.
o not.) Mo¿na równie¿ obecno�æ funkcjonariusza przemilczeæ, nie za-
mieszczaj¹c ¿adnego stwierdzenia na tê okoliczno�æ w spisanym doku-
mencie notarialnym. Nie jest on bowiem osob¹, której obecno�æ jest dla
tej czynno�ci konieczna. Konsekwencj¹ tej luki w prawie s¹ uci¹¿liwo�ci,
z jakimi spotyka siê notariusz w czasie pobytu w zak³adzie karnym. Do
jednostki organizacyjnej s³u¿by wiêziennej, zgodnie z § 97 ust. 1 rozpo-
rz¹dzeniaMinistra Sprawiedliwo�ci z dnia 31 pa�dziernika 2003 r. w spra-
wie sposobuochrony jednostekorganizacyjnychS³u¿byWiêziennej30,mog¹
wej�æ na podstawie legitymacji s³u¿bowej w godzinach urzêdowania
administracji, celem dokonania czynno�ci s³u¿bowej:
1) sêdziowie, asesorzy i aplikanci s¹dowi,
2) prokuratorzy, asesorzy i aplikanci prokuratorscy,
3) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
4) kuratorzy s¹dowi,
5) funkcjonariuszepolicji, agenci bezpieczeñstwawewnêtrznego, agenci

wywiadu, stra¿y granicznej i ¿o³nierze ¿andarmerii wojskowej.
Nie wymieniono notariuszy ani te¿ przez przeoczenie radców praw-

nych.
Dla notariusza nie przewidziano równie¿ widzenia z osadzonym po

godzinach urzêdowania administracji nawet wtedy, gdy jest to konieczne
ze wzglêdu na charakter wykonywanej czynno�ci, np. testament. Jego

30 Dz.U. Nr 194, poz. 1902. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 20 lutego
2004 r., jednak¿e identyczne rozwi¹zanie prawne w tym zakresie przewiduje rozporz¹dze-
nie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 17 maja 2001 r., Dz.U. Nr 56, poz. 590.
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widzenie odbywa siê z nim na zasadach ogólnych przewidzianych w § 99
rozporz¹dzenia, czyliwchodzi do jednostki organizacyjnej s³u¿bywiêzien-
nej w ustalonym dniu i godzinie odbywania widzeñ, po okazaniu doku-
mentu umo¿liwiaj¹cego ustalenie to¿samo�ci. Szansa ³agodniejszego
potraktowania notariusza zale¿y jedynie od decyzji kierownika jednostki
organizacyjnej, o ile skorzysta z uprawnieñ przewidzianych dla niego
w § 102 cytowanego rozporz¹dzenia.
Ustawowe ograniczenie tajemnicy notarialnej wynika z ustawy z dnia

16 listopada 2000 r. o przeciwdzia³aniu wprowadzeniu do obrotu finan-
sowego warto�ci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nie-
ujawnionych �róde³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu31.
Notariusz zosta³ uznany za instytucjê obowi¹zan¹ do przekazywania

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej � informacji o trans-
akcjach maj¹tkowych zarejestrowanych, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3. Polega
ono na dostarczeniu danych z rejestru transakcji tak¿e przy wykorzystaniu
elektronicznychno�ników informacji.Obowi¹zek rejestracji dotyczyprzyj-
mowaniadyspozycji (zlecenia) klientadoprzeprowadzenia transakcji, której
równowarto�æ przekracza 15.000 euro (od 1 stycznia 2004 r.), tak¿e gdy
jest ona przeprowadzona w wyniku wiêcej ni¿ jednej operacji ze sob¹
powi¹zanych. Podlega równie¿ rejestracji transakcja, której okoliczno�ci
wskazuj¹, ¿e maj¹tek mo¿e pochodziæ z nielegalnych lub nieujawnionych
�róde³, bez wzglêdu na jej warto�æ i charakter. Rozporz¹dzenie Ministra
Finansów z dnia 21 wrze�nia 2001 r. w sprawie okre�lenia wzoru rejestru
transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych
z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej dok³adnie
okre�la obowi¹zki instytucji obowi¹zanej (notariusza) � rejestracjê trans-
akcji i przekazywanie informacji wg wzorów tam podanych.

31 Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505. Na zasadzie art. 13 ustawy zosta³o wydane
rozporz¹dzenie Ministra Finansów o podanej tre�ci, og³oszone w Dz.U. Nr 113, poz. 1210
wraz ze zmianami zawartymi w Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 308 i Dz.U. z 2003 r. Nr 101,
poz. 935.Wprowadzenie tej instytucji nale¿y uznaæ za zasadne i zgodne zDyrektyw¹Rady
Europy 91/308/EEC z dnia 10 czerwca 1991 r. oraz Dyrektyw¹ 2001/97/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r., a tak¿e konwencjami ratyfikowanymi przez
Polskê; patrz tak¿e Z. K l a t k a, Ograniczenia tajemnicy radcowskiej zwi¹zane z tzw.
praniem brudnych pieniêdzy, Radca Prawny 2003, nr 6, s. 163-164.
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Postêpowanie karne

Prawo do ochrony tajemnicy notarialnej w postêpowaniu karnym ma
charakterwzglêdny zarównoprzy sk³adaniu zeznañwcharakterze �wiadka,
jak równie¿ zatrzymania orygina³ów aktów notarialnych jako dowodów
w sprawie. Przes³uchanie notariusza jako �wiadka na okoliczno�æ faktów
objêtych tajemnic¹ mo¿e nast¹piæ, je¿eli zwolniono go z obowi¹zku jej
zachowania (art. 180 § 2 k.p.k.), ale tylko wtedy, gdy zostan¹ spe³nione
³¹cznie dwie przes³anki:
1) jest to niezbêdne dla dobra wymiaru sprawiedliwo�ci, co wobec

braku definicji tego pojêcia, wywo³uje najwiêcej kontrowersji i jest nad-
miernie stosowane32,
2) okoliczno�æ nie mo¿e byæ ustalona na podstawie innego dowodu.
Zwolnienie z obowi¹zku zachowania tajemnicy nastêpuje na podstawie

decyzji s¹du przez sam fakt przes³uchania wzglêdnie przez wydanie
pozytywnej decyzji na przes³uchanie w postêpowaniu przygotowawczym.
S¹d jest w³adny wydaæ tak¿e postanowienie o odmowie przes³uchania
w charakterze �wiadka w postêpowaniu s¹dowym lub zezwolenia na jego
przes³uchaniewpostêpowaniu przygotowawczym, gdy zwnioskiem takim
wystêpuje prokurator. Na postanowienie s¹du przys³uguje za¿alenie
wystêpuj¹cego z wnioskiem o przes³uchanie lub o wydanie zezwolenia
na przes³uchanie oraz notariuszowi (tak¿e innym osobom tam wymie-
nionym) maj¹cemu z³o¿yæ zeznanie jako �wiadek. Jak ju¿ wpomniano,
w postêpowaniu przygotowawczym s¹d powinien podj¹æ decyzjê na po-
siedzeniu niejawnym, bez udzia³u stron w terminie 7 dni od daty dorê-

32 Nadmierne zwolnienie z obowi¹zku zachowania tajemnicy spotyka siê z krytyczn¹
ocen¹ doktryny i korporacji zawodowej radców prawnych; bli¿ej P.K. S o w i ñ s k i, Prze-
s³uchanie radcy prawnego w charakterze �wiadka w toku procesu karnego, Radca Prawny
2003, nr 5, s. 31-37. Na podkre�lenie zas³uguje uchwa³a Krajowej Rady Radców Prawnych
nr 594/V/2003 z dnia 9 wrze�nia 2003 r. odno�nie do zwalniania radców prawnych z obo-
wi¹zku dochowania tajemnicy zawodowej, Radca Prawny 2003, nr 6, s. 6. W uchwale
stwierdza siê, ¿e zwolnienie przez s¹d w postêpowaniu karnym radcy prawnego od zacho-
wania tajemnicy radcowskiej okre�lonej w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych, Dz.U. Nr 19, poz. 145 ze zm., mo¿e nast¹piæ w sytuacjach wyj¹t-
kowych, przy spe³nieniuwarunkówokre�lonychwustawie; patrz tak¿eR.A. S t e f a ñ s k i,
Ujawnienie tajemnicy zawodowej przez �wiadka w nowym kodeksie postêpowania karne-
go, Prokuratura i Prawo 1998, nr 4, s. 115-125.
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czenia wniosku prokuratora. Ustalone zasady maj¹ przyspieszyæ oraz
usprawniæ tok postêpowania na tym etapie33. Nadanie nowego brzmienia
§ 2 art. 180 k.p.k. i zaliczenie do kategorii szczególnych tajemnic tajem-
nicê notarialn¹ czyni nieaktualne ewentualne zwolnienia od obowi¹zku
zachowania tajemnicy notariusza przez Ministra Sprawiedliwo�ci, prze-
widziane w zdaniu drugim § 3 art. 18 pr. o not. Sytuacja opisana w § 3
art. 179 k.p.k., w my�l której s¹d lub prokurator mo¿e zwróciæ siê do
naczelnego organu administracji rz¹dowej o zwolnienie �wiadka od tego
obowi¹zku, dotyczy tylko zachowania tajemnicy pañstwowej. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e s¹d przes³uchuje notariusza w tym przypadku z wy³¹-
czeniem jawno�ci, za� protokó³ z przes³uchania, a tak¿e dokumenty
notarialne dopuszczone jako dowód, s¹ zabezpieczone przed ujawnieniem
tajemnicy notarialnej (art. 181 k.p.k.). Warto wspomnieæ, ¿e zgodnie z art.
178 k.p.k. nie wolno przes³uchiwaæ jako �wiadków obroñcy lub adwo-
kata, dzia³aj¹cego na zasadzie art. 245 § 1 k.p.k., co do faktów uzyska-
nych przy udzielaniu porady prawnej, i duchownego co do faktów
uzyskanych ze spowiedzi.
Zrównanie tajemnicy notarialnej z innymi tajemnicami szczególnie

chronionymi nale¿y oceniæ pozytywnie. Na potrzebê wprowadzenia takiej
ochrony prawnej zwracano uwagê w doktrynie i orzecznictwie. Prze-
³omowe znaczenie mia³a uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 16
czerwca 1994 r. I KZP 5/9434, potwierdzaj¹ca, ¿e adwokata nie wolno
przes³uchiwaæ jako �wiadka co do faktów, o których dowiedzia³ siê jako
obroñca, udzielaj¹c porady prawnej lub prowadz¹c sprawê. W innych
wypadkach mo¿e odmówiæ zeznañ co do okoliczno�ci zwi¹zanych z ta-
jemnic¹ adwokack¹. Zwolnienie z jej zachowania mo¿e nast¹piæ tylko w
razie zaistnienia przes³anek ustawowych.
Doktryna z wielk¹ pieczo³owito�ci¹35 broni tajemnicy zawodowej

i wszelkie odstêpstwa od obowi¹zuj¹cej wyk³adni przepisów spotykaj¹ siê

33 Bli¿ej W. G r z e s z c z y k, Kodeks postêpowania karnego, Komentarz, Warszawa
2003, s. 150.

34 OSN IKIW, rok 1994, z. 7-8, poz. 41.
35 Z obszernych publikacji nale¿y wymieniæ: H. F e d o r o w i c z, Bêd¹ broniæ swoich

racji, Rzeczpospolita z dnia 10-11 listopada 2003 r., który zawiera materia³y VII Kra-
jowego Zjazdu Radców Prawnych, w tym w zakresie tajemnicy zawodowej, D. P a l i -
s z e w s k i, M.M y k o w s k i, Reszta jest milczeniem, Rzeczpospolita z dnia 25 listopada
2003 r., nr 274.
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ze zdecydowan¹ krytyk¹. Nale¿y zgodziæ siê z tymi pogl¹dami równie¿
w zakresie ochrony tajemnicy notarialnej i jej niezabezpieczenia w postê-
powaniu karnym.Ka¿de zwolnienie notariusza z tego obowi¹zku powinno
byæ poprzedzone wnikliw¹ analiz¹ konieczno�ci podjêcia takiej decyzji.
Uwaga ta odnosi siê zarówno do s¹du, jak równie¿ prokuratora w po-
stêpowaniu przygotowawczym. Szczególnie w postêpowaniu cywilnym
wnioski o przes³uchanie notariusza jako �wiadka w wiêkszo�ci s¹ bez-
przedmiotowe, a jego zeznania nie wnosz¹ nic dowodowego poza tre�ci¹
czynno�ci notarialnej, która dokonana zgodnie z prawem ma charakter
dokumentu urzêdowego (art. 2 § 2 pr. o not. w zw. z art. 244 § 1 k.p.c.).
Nadto dowód ze �wiadków lub z przes³uchania stron przeciwko osnowie
lub ponad osnowê dokumentu jest ograniczony do przes³anek wymienio-
nych w art. 247 k.p.c. Wnioskodawcy zbyt pochopnie sk³adaj¹ wnioski,
a s¹d nie poddaje ich wnikliwej ocenie. W postêpowaniu przygotowaw-
czym czynno�ci okre�lone w art. 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji36 wykonuje policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wy-
krywania przestêpstw i wykroczeñ. W ramach tych uprawnieñ wykonuje
przede wszystkim czynno�ci operacyjno-rozpoznawcze, dochodzenio-
wo-�ledcze i administracyjno-porz¹dkowe. Wykonuje tak¿e czynno�ci na
polecenie s¹du, prokuratora, organów administracji pañstwowej i samo-
rz¹du terytorialnegowzakresie uregulowanymwustawie. Policjancimog¹
przy wykonywaniu tych czynno�ci przes³uchiwaæ osoby i przeszukiwaæ
pomieszczenia w trybie i przypadkach okre�lonych w k.p.k. Czynno�ci
te powinny byæ wykonywane w sposób mo¿liwie najmniej naruszaj¹cy
dobra osoby, wobec której s¹ prowadzone.
Równie¿ funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,

w my�l art. 23 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, orazAgencjiWywiadu37 dokonuj¹ czynno�ci okre�lonych
w przepisach k.p.k. Osobie zatrzymanej, przeszukanej lub której prze-
szukano pomieszczenia przys³uguj¹ uprawnienia przewidzianewkodeksie
postêpowania karnego. W obu przypadkach na sposób przeprowadzenia
czynno�ci przys³uguje za¿alenie odpowiednio do s¹du lub prokuratora.

36 Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58.
37 Dz.U. Nr 74, poz. 676.
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Zabezpieczenie dowodów w postêpowaniu karnym

Zabezpieczenie dowodów stanowi¹cych tajemnicê zawodow¹ zosta³o
uregulowane w art. 225-226 k.p.k. W my�l art. 225 § 1, osoba zain-
teresowana, w tym wypadku notariusz, powinien uprzedziæ organ prze-
prowadzaj¹cy przeszukanie kancelarii notarialnej b¹d� jegomieszkania, ¿e
znalezione lub wydane dokumenty notarialne lub pisma zawieraj¹ wiado-
mo�ci objête tajemnic¹ notarialn¹ albo maj¹ charakter osobisty. Na pod-
stawie tego o�wiadczenia organ przeprowadzaj¹cy czynno�ci przekazuje
niezw³ocznie pismo lub inny dokument bez jego odczytania prokuratorowi
b¹d� s¹dowi w opieczêtowanym opakowaniu. Za pismo uwa¿a siê ka¿d¹
informacjê, w tym projekty czynno�ci notarialnej utrwalone za pomoc¹
znaków graficznych na odpowiednim pod³o¿u38. Tryb ten nie ma zasto-
sowania do dokumentów i pism, je¿eli ich posiadaczem jest osoba po-
dejrzana o pope³nienie przestêpstwa. Wykorzystanie dokumentów zawie-
raj¹cych tajemnicê notarialn¹ jako dowodów w postêpowaniu karnym
mo¿e nast¹piæ przy odpowiednim stosowaniu zakazów i ograniczeñ
przewidzianych w art. 178-181 (art. 226 k.p.k.)39. Oznacza to, ¿e
wykorzystanie zajêtych dokumentów zawieraj¹cych tajemnicê notarialn¹
mo¿e nast¹piæ tylko po jej uchyleniu w ka¿dym przypadku przez s¹d (art.
180 § 2 k.p.k.). W razie niezwolnienia od zachowania tajemnicy doku-
menty powinny byæ zwrócone notariuszowi, poniewa¿ nie mog¹ stano-
wiæ dowodów w sprawie40. Niezale¿nie od tego dyspozycja art. 227 k.p.k.
nakazuje, by przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy odbywa³o siê zgodnie
z celem tej czynno�ci, z zachowaniem umiaru i poszanowaniem godno�ci
osób, których dotyczy, oraz bez wyrz¹dzania niepotrzebnych szkód i do-
legliwo�ci (art. 227 k.p.k.). Przedmioty wydane lub znalezione w czasie
przeszukania nale¿y po dokonaniu oglêdzin, sporz¹dzeniu spisu i opisu
zabraæ albo oddaæ na przechowanie osobie godnej zaufania, z zaznacze-
niem obowi¹zku przedstawiania na ka¿de ¿¹danie organu prowadz¹cego
postêpowanie. Jak dowodzi praktyka, wiele zastrze¿eñ mo¿na wnie�æ co

38 Tak J. B a f i a, Kodeks postêpowania karnego, Komentarz, Warszawa 1976, s. 231.
39 Patrz R.A. S t e f a ñ s k i,Wykorzystanie dokumentów zawieraj¹cych tajemnicê pañ-

stwow¹, s³u¿bow¹ lub zawodow¹ w nowym kodeksie postêpowania karnego, Prokuratura
i Prawo 1998, nr 5, s. 113-117.

40 W. G r z e s z c z y k, op. cit., s. 188.
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do sposobu i okresu trwania przechowywania dokumentów zwykle
w prokuraturze, a niekiedy w s¹dzie. Chodzi przede wszystkim o ory-
gina³y akt notarialnych, a szczególnie tych, które s¹ oprawione w tomach.
Pomijaj¹c zasadno�æ zatrzymywania tych dokumentów, nale¿y krytycznie
oceniæ przetrzymywanie ich przez wiele miesiêcy poza siedzib¹ kancelarii
notarialnej.W ten sposób uniemo¿liwia siê normalne funkcjonowanie kan-
celarii notarialnej i wydawanie wypisów akt wzglêdnie podejmowanie
innych niezbêdnych czynno�ci. Za niedopuszczalne nale¿y uznaæ samo-
wolne wy³¹czenie (wyciêcie, wydarcie) z tomu jednego z orygina³ów aktu
bêd¹cego przedmiotem zabezpieczenia, a nastêpnie prób¹ zwrócenia
pozosta³ych notariuszowi. W tym przypadku notariusz powinien odmó-
wiæ przyjêcia z powrotem zdekompletowanego tomu akt do czasu po-
nownego skompletowania.
Nawetwtedy, gdy taka potrzeba zaistnieje z powoduwadliwego zszycia

powsta³ego przy kompletowaniu tomu, uniemo¿liwiaj¹cego odczytanie
tre�ci, nale¿y czynno�ci zdekompletowania dokonaæ w obecno�ci nota-
riusza, z zachowaniem wymaganej staranno�ci, niepowoduj¹cej uszko-
dzenia jego tre�ci oraz innych akt oprawionych w tomie. Po ustaleniu
tre�ci aktu i jego wykorzystaniu do badañ grafologicznych, tom musi byæ
niezw³ocznie zszyty przez introligatora, z zachowaniem wymogów sztuki
tego zawodu.
Protokó³ przeszukania powinien wskazywaæ oprócz innych wymo-

gów formalnych polecenie s¹du lub prokuratora na dokonanie takiej czyn-
no�ci. Natomiast je¿eli polecenie nie zosta³o uprzednio wydane, w pro-
tokole powinna znale�æ siê wzmianka o poinformowaniu osoby, u której
dokonano czynno�ci, ¿e na jej wniosek otrzyma postanowienie o zatwier-
dzeniu czynno�ci (art. 229 k.p.k.).

Notariusz przed prokuratorem

Jak ju¿ wspomniano, notariusz ponosi odpowiedzialno�æ karn¹ za
ujawnienie lub wykorzystanie informacji, z któr¹ zapozna³ siê w zwi¹zku
z pe³nion¹ funkcj¹ i przy wykonywaniu czynno�ci notarialnej na zasadzie
art. 266 § 1 k.k. �ciganie przestêpstwa nastêpuje na wniosek pokrzyw-
dzonego. Notariusz jest w �wietle prawa karnego funkcjonariuszem pu-
blicznym, jednak¿e tajemnicanotarialnanie jest to¿samaztajemnic¹s³u¿bow¹.
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Funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialno�æ karn¹ tylko za ujaw-
nienie tajemnicy s³u¿bowej. Jest to wynik niekonsekwencji ustawodawcy
i kolizji norm prawnych.
W postêpowaniu karnym mog¹ byæ stosowane w warunkach opisa-

nych w art. 249 k.p.k. �rodki zapobiegawcze, do których zalicza siê
zawieszenie oskar¿onego (podejrzanego) w wykonywaniu zawodu, sto-
sownie do dyspozycji art. 276 k.p.k. �rodek ten mo¿e byæ równie¿
zastosowany wobec notariusza. Na postanowienie o jego zastosowaniu
przys³uguje za¿alenie na zasadach ogólnych, jednak¿e na postanowienie
prokuratora przys³uguje ono do s¹du rejonowego, w którego okrêgu
prowadzi siê postêpowanie. S¹d rozpoznaje za¿alenie niezw³ocznie po
jego wniesieniu. �rodki zapobiegawcze stosowane s¹ w celu zabezpie-
czeniaprawid³owego tokupostêpowania, i tylkowtedy, gdyzebranedowody
wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e oskar¿ony pope³ni³ przestêp-
stwo. W postêpowaniu przygotowawczym mo¿na je stosowaæ tylko
wzglêdem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu
zarzutów. Mog¹ one wystêpowaæ samodzielnie lub ³¹cznie z innymi.
Zawieszeniew czynno�ciach zawodowych notariuszamo¿e nast¹piæ tak¿e
na podstawie uchwa³y s¹du dyscyplinarnego na zasadzie art. 68 § 1 pr.
o not. Na uchwa³ê przys³uguje za¿alenie do s¹du dyscyplinarnego II
instancji. W tym przypadku zawieszenie ustaje z chwil¹ prawomocnego
postêpowania dyscyplinarnego, chyba ¿e s¹d dyscyplinarny uchyli je
wcze�niej.
W takich przypadkach notariusz powinien zaprzestaæ wykonywania

zawodu z dniem uprawomocnienia siê postanowienia lub uchwa³y s¹du
dyscyplinarnego. Przepisy nie zajmuj¹ ¿adnego stanowiska w zakresie
statusu prawnego zawieszonego notariusza. Przyj¹æ nale¿y, ¿e nie powi-
nien on wykonywaæ ¿adnych czynno�ci notarialnych w okresie zawie-
szenia. Je¿eli natomiast wbrew zakazowi sporz¹dza czynno�ci notarialne,
nara¿a siê na odpowiedzialno�æ przewidzian¹ w kodeksie postêpowania
karnego oraz odpowiedzialno�æ dyscyplinarn¹. Czynno�ci przez niego
sporz¹dzone w okresie zawieszenia nie mog¹ jednak wywo³ywaæ nega-
tywnych skutków prawnych dla stron. S¹ zatem czynno�ciami wa¿nymi
i nie maj¹ zastosowania w tym zakresie przepisy art. 58 k.c.
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Wypisy i odpisy a tajemnica notarialna

Wyk³adnia jêzykowa art. 18 § 1 pr. o not. upowa¿nia do zakwalifi-
kowania jedynie wypisu aktu notarialnego jako dokumentu objêtego ta-
jemnic¹ notarialn¹. Przemawia za tym brzmienie art. 109, potwierdzaj¹-
cego, ¿e posiada on moc prawn¹ orygina³u, za� orygina³ aktu notarialnego
jest dokumentem urzêdowym, zawieraj¹cym wiarygodne i autentyczne
okoliczno�ci sprawy, które stanowi¹ tajemnicê notarialn¹. Przes¹dzaj¹
o tym tak¿e cechy wypisu nadane mu postanowieniami art. 109a i 110
pr. o not. Wypis musi uwzglêdniaæ oprócz normalnej pe³nej tre�ci aktu
notarialnego równie¿ wszelkie sprostowania, które nast¹pi³y po jego
sporz¹dzeniu. Ustawodawca ograniczy³ tak¿e kr¹g osób, które s¹ upo-
wa¿nione do jego otrzymania. Zalicza do nich strony aktu oraz osoby,
dla których zastrze¿ono w akcie prawo jego otrzymania, a tak¿e ich
nastêpców prawnych. Tylko za zgod¹ stron lub na podstawie prawomoc-
nego postanowienia s¹du okrêgowego, w którego okrêgu znajduje siê
kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego mo¿e byæ wydany innym
osobom. Ustalony tryb postêpowania s¹dowego potwierdza rangê tego
dokumentu. S¹d orzeka w postêpowaniu nieprocesowym po wys³uchaniu
stron aktu notarialnego, je¿eli stawi¹ siê na rozprawê. Postanowienie s¹du
nie podlega zaskar¿eniu.
Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za t¹ tez¹ s¹ �ci�le okre-

�lone wymogi formalne, jakie nadaje siê wypisowi ³¹cznie z podpisem
notariusza i opatrzeniem pieczêci¹ z god³em pañstwa. Zgodziæ siê nale¿y
z pogl¹dem, ¿e rozszerzany obowi¹zek przesy³ania wypisu aktu notarial-
nego w miejsce odpisu, a nawet informacji, obni¿a warunki zachowania
tajemnicy notarialnej41.
Spostrze¿enie to jest o tyle zasadne, ¿e odbiorcy wypisu aktu nota-

rialnego nie doceniaj¹ wagi i znaczenia tego dokumentu w przedmiocie

41 Trafny jest pogl¹d, ¿e przesy³anie wielu podmiotom wypisów aktów notarialnych
powoduje, ¿e w du¿ej mierze tajemnica notarialna jest iluzoryczna. Warto jednak zwróciæ
uwagê, ¿e w wiêkszo�ci odbiorcy dokumentów s¹ zwi¹zani tajemnicami zawodowymi lub
s³u¿bowymi, które zobowi¹zuj¹ ich do nieujawniania tre�ci dokumentów.Wyj¹tek stanowi
jawno�æ ewidencji gruntów i budynków oraz mimo wszystko akta ksiêgi wieczystej, do
których dostêp ma jednak ograniczony kr¹g osób; E. D r o z d, System Prawa Prywatnego,
t. 2, Prawo cywilne � czê�æ ogólna, red. Z. Radwañski,Warszawa 2002, s. 128 i 157; tak¿e
A. O l e s z k o, op. cit., s. 149.
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zachowania tajemnicy. Jest to wynikiem nieprawid³owo�ci w procesie
legislacyjnym, jako¿eprawodawcynie zawszeodró¿niaj¹ znaczenieprawne
wypisu aktu notarialnego od odpisu czy te¿ informacji pisemnej. Mo¿na
w tym miejscu przedstawiæ wniosek de lege ferenda adresowany do
legislatorów, by postulat ten by³ uwzglêdniony przy tworzeniu prawa.
Nieco inaczej problem ten regulujeMiêdzynarodowaUniaNotariatu£aciñ-
skiego, która w art. 7 Podstaw i zasad dzia³ania notariatu ³aciñskiego42
postanawia, ¿e strony sporz¹dzonego dokumentu notarialnego maj¹ pra-
wo do otrzymania wypisu. Notariusz natomiast mo¿e równie¿ bez na-
ruszania zasady tajemnicyzawodowejwydaæuwierzytelnioneodpisyka¿dej
osobie, która, jego zdaniem, ma prawo do znajomo�ci tre�ci dokumentu.
Prezentowane stanowisko jest zbie¿ne z przedstawionym pogl¹dem.
Propozycja prawid³owego tworzenia prawa i poprawno�ci jêzyka polskie-
go odnosi siê równie¿ do redakcji § 2 art. 111 pr. o not. Przewiduje on
bowiem, ¿e notariusz w przypadkach prawem przewidzianych przesy³a
s¹dom i innym organom pañstwowym informacje pisemne o sporz¹dzo-
nych dokumentach i wypisy tych dokumentów. Ustawodawca uwa¿a
zatem, ¿e dokumentów tych mo¿e byæ wiêcej ni¿ tylko akt notarialny.
Dokumentami urzêdowymi s¹ wszystkie czynno�ci notarialne dokonane
przez notariusza zgodnie z prawem.Azatemdokumentem tym jest równie¿
akt notarialny i jego wypis wydawany tylko w przypadkach �ci�le okre-
�lonych. Wypis posiada moc prawn¹ orygina³u. U¿ycie zatem w liczbie
mnogiej s³owa wypis jest oczywistym b³êdem logicznym, bêd¹cym na-
stêpstwem podzia³u czynno�ci notarialnych na akty notarialne i dokumen-
ty wskazane w art. 80 § 1 pr. o not. Podzia³ ten zosta³ dokonany w innym
kontek�cie, w celu podkre�lenia, ¿e sporz¹dzenie ich podlega szczegól-
nym regu³om. Jest to odrêbny problem, który powinien byæ rozpoznany
przy opracowywaniu nowego prawa o notariacie. Mo¿na tylko przypo-
mnieæ, ¿e mimo wszystko wypis w jêzyku polskim posiada inne znacze-
nie, a mianowicie takie, jakie mu przypisuje prawo o notariacie. W jêzyku
polskim wypis znaczy wci¹g z jakiego� dokumentu, fragment, wyj¹tek
wypisany z jakiego� tekstu43. Rozbie¿no�æ w interpretacji tego s³owa

42 Miêdzynarodowa Unia Notariatu £aciñskiego, Statut i Regulamin, opr. R. Sztyka,
Poznañ-Kluczbork 1994.

43 Na przyk³ad Uniwersalny s³ownik Jêzyka Polskiego, t. 5, W-¯, red. S. Dubisz,
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mo¿e byæ przedmiotem z³ejwyk³adni prawa, dlategowprawie o notariacie
nale¿y dok³adnie zdefiniowaæ wypis i odpis oraz skorzystaæ z czytelnego
i dobrego rozwi¹zania, jakie obowi¹zywa³o w art. 89-93 rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 pa�dziernika 1933 r. � Prawo
o notariacie.
Odpisy, wyci¹gi, informacje pisemne i ustne nie s¹ objête tajemnic¹.

Dorêczane i udzielane s¹ tylko osobom i podmiotomwymienionymw art.
111 pr. o not. Ograniczenie krêgu odbiorców ma znaczenie porz¹dkowe
i s³u¿y ochronie danych osobowych, zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi
w demokratycznym pañstwie prawa.
Informacje powinny byæ zwiêz³e i nieujawniaæ okoliczno�ci sprawy,

za� odpisy i wyci¹gi nie mog¹ zawieraæ nadto cech wymaganych dla
wypisu. Nie nale¿y opatrywaæ ich pieczêci¹ urzêdow¹ zwizerunkiem or³a.
Mog¹ byæ natomiast parafowane przez pracownika.
Odpisy, wyci¹gi oraz informacje nie s¹ dokumentami w rozumieniu

prawa o notariacie i s³u¿¹ okre�lonym celom nadanym im przez odrêbne
przepisy ustawowe. Ich tre�æ nie powinna przekraczaæ zakresu informacji
ogólnie dostêpnych i zwykle powszechnie znanych. Dlatego nale¿y wy-
dawaæ odpisy skrócone, jak np. z art. 23 prawa geodezyjnego i karto-
graficznego i ograniczaæ go do danych objêtych ewidencj¹ gruntów i bu-
dynków, które nie stanowi¹ tajemnicy. Takie same zasady postêpowania
nale¿y stosowaæ w pozosta³ych przypadkach.
Do wyk³adni zawê¿aj¹cej zmusza nieprecyzyjna i niezsynchronizowa-

na z brzmieniem art. 18 § 1 redakcja art. 112 pr. o not. Nakazuje ona
odpowiednie stosowanie przepisów dotycz¹cych wypisu do odpisów
i wyci¹gów, ale tylko w zakresie ich wydawania. Z opisanych powodów
nie mo¿na bezpo�rednio stosowaæ dyspozycji § 2 art. 112 jako normy
sprzecznej z wyk³adni¹ celowo�ciow¹, zgodnie z paremi¹ sensum, non
verba spectamus.
Rozwa¿ania te stanowi¹ kolejny argument o potrzebie podjêcia przez

Ministra Sprawiedliwo�ci w trybie pilnymprac legislacyjnych nad nowym
prawem o notariacie.

Warszawa 2003, s. 324; S³ownik popularny, red. W. Doroszewski, Warszawa 1980, s. 916;
S³ownik jêzyka polskiego, red. M. Szymczok, t. 3, R-¯, Warszawa 1999, s. 772; Uniwer-
salny s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Dubisz, t. 5, W-¯, Warszawa 2003, s. 324.


