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Sporz¹dzenie zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu
jako czynnoœæ notarialna
1. Wprowadzenie
Z dniem 2 paŸdziernika 2008 r., ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 2007 r.,
o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw1,
prawodawca dokona³ zmiany m.in. treœci art. 665 kodeksu postêpowania
cywilnego2, wprowadzaj¹c tym samym inn¹ (ponad ustawowy katalog)
czynnoœæ notarialn¹. Z treœci art. 665 § 1 k.p.c. wynika, ¿e notariusz
obowi¹zany jest wydaæ „zaœwiadczenie” dotycz¹ce wykonawcy testamentu. Lakonicznoœæ tego przepisu stwarza jednak pole do szeregu
w¹tpliwoœci natury interpretacyjnej.
Do tej pory czynnoœæ notarialna sporz¹dzenia zaœwiadczenia przewidziana by³a w treœci art. 406 § 2 kodeksu spó³ek handlowych3, z którego
wynika, ¿e notariusz obowi¹zany jest wydaæ zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce fakt zdeponowania u niego dokumentu akcji na okaziciela.
Ustawodawca w art. 79 prawa o notariacie4 zawar³ elementarny (otwarty) katalog czynnoœci notarialnych, w którym nie zamieœci³ czynnoœci
1

Dz.U. Nr 181, poz. 1287.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296 ze zm.), dalej: k.p.c.
3
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.
1037 ze zm.), dalej: k.s.h.
4
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1158), dalej: pr. o not.
2
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polegaj¹cej na sporz¹dzeniu tytu³owego zaœwiadczenia. Nie oznacza to,
¿e czynnoœci, do których ustawodawca wskazuje notariusza jako podmiot
w³aœciwy do ich dokonania (wydania, sporz¹dzenia) w dyspozycji innych
przepisów ani¿eli ustawa – Prawo o notariacie, nie stanowi¹ czynnoœci
notarialnych w rozumieniu przepisów tej ustawy. Z treœci wszak¿e art.
79 pkt 9 pr. o not. wynika, ¿e notariusz „sporz¹dza inne czynnoœci
wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów”. Przepisy kodeksu postêpowania
cywilnego i kodeksu spó³ek handlowych stanowi¹ niew¹tpliwie „przepisy
odrêbne” w rozumieniu cytowanego art. 79 pkt 9 pr. o not.
W przypadku wydania przez notariusza zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego fakt zdeponowania u niego dokumentu akcji na okaziciela (art. 406
§ 2 k.s.h.) funkcjonuje praktyka wydawania wypisów aktów notarialnych
protoko³ów z przyjêcia na przechowanie, sporz¹dzonych w myœl art. 106,
107 i 108 pr. o not. Pomimo to, ¿e czynnoœæ wydania wypisu aktu
notarialnego protoko³u z przyjêcia na przechowanie w praktyce pozostaje
czynnoœci¹ stosowan¹ jako substytut wobec wydania zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego fakt zdeponowania u notariusza dokumentu akcji na
okaziciela oraz maj¹c na uwadze fakt wzbogacenia po raz kolejny praktyki
notarialnej o tego rodzaju czynnoœæ (tym razem w zakresie prawa spadkowego), jak równie¿ wychodz¹c naprzeciw pragmatyce notarialnej –
chcia³bym podj¹æ próbê nakreœlenia funkcjonowania czynnoœci notarialnej
polegaj¹cej na sporz¹dzeniu przez notariusza zaœwiadczenia na przyk³adzie
zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu (art. 665 § 1 k.p.c. w zwi¹zku
z art. 79 pkt 9 pr. o not.).

2. Elementy zaœwiadczenia
Zaœwiadczenie o wykonawcy testamentu winno zawieraæ prawem
przewidziane elementy. Ich Ÿród³em pozostaj¹ dwa akty prawne. Jednym
z nich jest kodeks postêpowania cywilnego drugim – prawo o notariacie.
Z przepisu art. 665 § 1 k.p.c. wynikaj¹ elementy, które s¹ charakterystyczne dla ka¿dego dokumentu (zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu), tj.:
1) imiê i nazwisko spadkodawcy,
2) miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy,
3) data i miejsce œmierci spadkodawcy,
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4) imiê i nazwisko wykonawcy testamentu,
5) miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu oraz
6) stwierdzenie, ¿e dana osoba zosta³a powo³ana na wykonawcê
testamentu.
Jednak¿e, aby okreœliæ w sposób jednoznaczny, ¿e dany dokument jest
zaœwiadczeniem o wykonawcy testamentu, konieczne jest stwierdzenie
w jego treœci istnienia nie tylko powy¿ej wyszczególnionych elementów,
lecz równie¿ innych elementów wynikaj¹cych z ustawy – Prawo o notariacie, które ³¹cznie z tymi pierwszymi warunkuj¹ jego byt prawny.
Nale¿¹ do nich np. wzmianka o okolicznoœci, o której mowa w art. 87
§ 1 pkt 2 pr. o not. (art. 87 § 2 w zwi¹zku z art. 87 § 1 pkt 2 pr. o not.),
czy te¿ okreœlenie wysokoœci i podstawy prawnej pobranego wynagrodzenia (art. 89 § 2 pr. o not.).
W myœl art. 8 pr. o not. notariusz u¿ywa pieczêci urzêdowej z wizerunkiem or³a. Powstaje jednak pytanie – czy na wszystkich dokumentach notarialnych winien jej u¿ywaæ. Z analizy treœci przepisów reguluj¹cych poszczególne czynnoœci notarialne wynika, ¿e notariusz nie u¿ywa
pieczêci z wizerunkiem or³a na orygina³ach sporz¹dzanych przez siebie
dokumentów, bêd¹cych przedmiotem archiwizacji na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 kwietnia 1991 r.
w sprawie prowadzenia ksi¹g notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów s¹dom rejonowym5. I tak np. sporz¹dzaj¹c akt
notarialny, notariusz ma obowi¹zek zawrzeæ w jego treœci wszystkie
elementy wynikaj¹ce przede wszystkim z dzia³u II – „Czynnoœci notarialne”, rozdzia³u 3 – „Akty notarialne” prawa o notariacie. W szczególnoœci brak obowi¹zku zamieszczenia pieczêci urzêdowej z wizerunkiem
or³a sugeruje ustawodawca w treœci art. 93 tej ustawy, w myœl którego,
jeœli akt notarialny jest sporz¹dzony na dwóch lub wiêcej arkuszach, to
arkusze te powinny byæ ponumerowane, parafowane i po³¹czone. Nie
wymienia siê tutaj owej pieczêci. Podobnie jest w przypadku regulacji
takich czynnoœci notarialnych jak np. sporz¹dzenie aktu poœwiadczenia
dziedziczenia czy spisanie protoko³u.
Kontynuuj¹c analizê treœci przepisów reguluj¹cych poszczególne
czynnoœci notarialne w tym zakresie, wnioskowaæ mo¿na, ¿e notariusz
5

Dz.U. Nr 33, poz. 147 ze zm.
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u¿ywa pieczêci z wizerunkiem or³a na sporz¹dzanych przez siebie dokumentach niebêd¹cych przedmiotem archiwizacji w kancelarii, które
z mocy prawa wydawane s¹ poza siedzibê kancelarii notarialnej. I tak np.
ka¿de poœwiadczenie powinno zawieraæ m.in. podpis notariusza i jego
pieczêæ (art. 97 pr. o not.) albo – w nag³ówku wypisu aktu notarialnego
zaznacza siê, i¿ dany dokument jest wypisem, komu i kiedy dany wypis
wydano, podpis notariusza oraz jego pieczêæ (art. 110 § 3 pr. o not.).
Ponadto wypis maj¹cy wiêcej ni¿ jeden arkusz powinien byæ ponumerowany, po³¹czony, parafowany i spojony pieczêci¹ (art. 110 § 3 pr.
o not.). Na podstawie art. 112 § 2 analizowanej ustawy, przepis art. 110
§ 3 pr. o not. stosuje siê odpowiednio do wyci¹gów i odpisów.
Zatem sporz¹dzane przez notariusza zaœwiadczenie o wykonawcy
testamentu winno zawieraæ pieczêæ urzêdow¹ z wizerunkiem or³a. Natomiast z treœci art. 112 § 2 w zwi¹zku z art. 110 § 3 pr. o not. wynika,
¿e wydawany przez notariusza odpis sporz¹dzonego zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu powinien równie¿ zostaæ opatrzony pieczêci¹ urzêdow¹ z wizerunkiem or³a.
Z uwagi na fakt, i¿ do repertorium A niezw³ocznie wpisuje siê w porz¹dku chronologicznym wszystkie czynnoœci notarialne z wyj¹tkiem
protestu (§ 2 pkt 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g notarialnych oraz
przekazywania na przechowanie dokumentów s¹dom rejonowym6), równie¿ i czynnoœæ notarialna sporz¹dzenia zaœwiadczenia o wykonawcy
testamentu podlega takiemu wpisowi. Wobec powy¿szego na oryginale
sporz¹dzonego zaœwiadczenia notariusz powinien zamieœciæ numer repertorium A, pod którym dana czynnoœæ zosta³a zarejestrowana. Z kolei
dokument odpisu tego zaœwiadczenia zawiera³ bêdzie w swej treœci dwa
numery repertorium A: pierwszy z nich – jest numerem, pod którym
zosta³a zarejestrowana czynnoœæ notarialna sporz¹dzenia zaœwiadczenia
o wykonawcy testamentu (art. 665 § 1 k.p.c. w zwi¹zku z art. 79 pkt 9
pr. o not.); drugi natomiast bêdzie numerem, pod którym zosta³a zarejestrowana inna czynnoœæ notarialna (dokonywana po sporz¹dzeniu orygina³u zaœwiadczenia) – wydanie odpisu tego zaœwiadczenia (art. 109

6
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i nast. pr. o not.). Sytuacja wiêc jest analogiczna, jak choæby w przypadku
sporz¹dzenia przez notariusza wypisu aktu notarialnego. Ów dokument
wypisu równie¿ posiada dwa numery repertorium A, z czego jeden jest
numerem, pod którym zarejestrowano czynnoœæ sporz¹dzenia aktu notarialnego, drugi zaœ to numer, pod którym zarejestrowano czynnoœæ
notarialn¹ sporz¹dzenia wypisu tego aktu.
Wydaje siê, ¿e ewentualna mo¿liwoœæ zamieszczenia godziny i minuty
rozpoczêcia i podpisania sporz¹dzanego zaœwiadczenia stanowiæ bêdzie
jeden z elementów fakultatywnych tej czynnoœci. Co do sporz¹dzanego
przez notariusza oryginalnego zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu
nie istnieje jakakolwiek regulacja prawa w tym zakresie. Z kolei tak¹
mo¿liwoœæ sprecyzowa³ ustawodawca wprost przy sporz¹dzeniu odpisu,
w tym np. tytu³owego zaœwiadczenia (art. 110 § 3 oraz art. 112 § 1 i § 2
w zwi¹zku z art. 110 § 3 pr. o not.), przy czym równie¿ jest to traktowane
jako element fakultatywny czynnoœci sporz¹dzenia odpisu.
Ustawodawca umo¿liwia dokonanie owej wzmianki równie¿ przy okazji
dokonywania takich czynnoœci, jak np.: sporz¹dzenie aktu notarialnego
(art. 92 § 1 pkt 1 pr. o not.), poœwiadczenia (art. 97 pr. o not.), dorêczenie
oœwiadczenia (art. 102 § 4 w zwi¹zku z art. 92 § 1 pkt 1 pr. o not.),
spisanie protoko³u (art. 104 § 4 w zwi¹zku z art. 92 § 1 pkt 1 pr. o not.),
przyjêcie dokumentu na przechowanie (art. 107 w zwi¹zku z art. 104 § 4
oraz art. 92 § 1 pkt 1 pr. o not.), przyjêcie depozytu (art. 108 § 2
w zwi¹zku z art. 104 § 4 oraz art. 92 § 1 pkt 1 pr. o not.), czy te¿
sporz¹dzenie wypisu i wyci¹gu (art. 110 § 3 oraz art. 112 § 1 i § 2
w zwi¹zku z art. 110 § 3 pr. o not.).
Niekiedy ów element mo¿e okazaæ siê istotnym w praktyce notarialnej,
z uwagi choæby na sytuacjê, w której nastêpuje wyznaczenie zastêpcy
notariusza do dokonania czynnoœci notarialnych. Aby unikn¹æ ewentualnoœci postawienia notariuszowi zarzutu dyscyplinarnego dokonywania
czynnoœci notarialnych jednoczeœnie z zastêpc¹, mo¿e wówczas zaistnieæ
potrzeba wpisania do sporz¹dzanego dokumentu godziny i minuty jego
rozpoczêcia i podpisania.
W zwi¹zku z tym, ¿e sporz¹dzenie zaœwiadczenia o wykonawcy
testamentu jest czynnoœci¹ notarialn¹ w rozumieniu przepisów ustawy –
Prawo o notariacie, zastosowanie przy jej dokonywaniu znajduj¹ przepisu
wspomnianej ustawy, w tym w szczególnoœci przepisy dzia³u II –
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„Czynnoœci notarialne”, rozdzia³u 1 – „Przepisy ogólne” i rozdzia³u 2 –
„Tryb dokonywania czynnoœci notarialnych”.
Mo¿na by w zwi¹zku z powy¿szym zadaæ nastêpuj¹ce pytanie: czy
osoba powo³ana na wykonawcê testamentu – wnioskodawca o wydanie
zaœwiadczenia (art. 665 § 1 k.p.c.) – jest jednoczeœnie osob¹ bior¹c¹ udzia³
w czynnoœci b¹dŸ stron¹ czynnoœci w rozumieniu przepisów ustawy –
Prawo o notariacie. Aby odpowiedzieæ na to pytanie, w pierwszej kolejnoœci nale¿y zastanowiæ siê – czy czynnoœæ sporz¹dzenia owego zaœwiadczenia nie jest czynnoœci¹ samego notariusza, tj. bez udzia³u wnioskodawcy.
Przyk³adem czynnoœci dokonanej bez udzia³u wnioskodawcy (tj. strony, osoby bior¹cej udzia³ w czynnoœci) jest czynnoœæ polegaj¹ca na
sporz¹dzeniu przez notariusza protoko³u w przedmiocie sprostowania
niedok³adnoœci, b³êdów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omy³ek (art. 80 § 4 pr. o not.). O tym, ¿e jest to czynnoœæ dokonywana
wy³¹cznie przez notariusza bez udzia³u stron prostowanej czynnoœci,
œwiadczy chocia¿by wy³¹czenie stosowania przepisów art. 5, art. 92 § 1
pkt 4-8 oraz art. 94 § 1 pr. o not. (art. 80 § 4 pr. o not.). Maj¹c jednak
na wzglêdzie wy³¹czenia stosowania wy¿ej powo³anych przepisów prawa
o notariacie wprost przez ustawodawcê, uwa¿am, ¿e rozpatrywanie
czynnoœci sporz¹dzenia zaœwiadczenia wykonawcy testamentu by³oby
niew³aœciwe.
Notariusz dokonuje czynnoœci notarialnych, w tym sporz¹dzenia
zaœwiadczenia, na zasadach i w sposób okreœlony w przepisach ustawy
– Prawo o notariacie.
Notariusz zatem winien stwierdziæ to¿samoœæ osoby wnioskodawcy
o wydanie zaœwiadczenia, aby upewniæ siê co do faktu, czy jest to osoba
uprawniona do otrzymania takiego zaœwiadczenia. Ponadto zobowi¹zany
jest on zamieœciæ w treœci sporz¹dzanego zaœwiadczenia wzmiankê bêd¹c¹ wyrazem sprostania obowi¹zkowi stwierdzenia to¿samoœci wnioskodawcy. Oznacza to, ¿e osoba wnioskodawcy, która jest to¿sama w tym
przypadku z osob¹ powo³an¹ na wykonawcê testamentu, winna byæ w tej
sytuacji traktowana jak „osoba bior¹ca udzia³ w czynnoœci” w rozumieniu
art. 85 pr. o not. Wnioskodawca bêdzie równie¿ traktowany jako „osoba
bior¹ca udzia³ w czynnoœci” w sytuacji, o której mowa np. w art. 87
§ 1 pkt 2 pr. o not.
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Jeœli notariusz podczas rozmowy z osob¹ wnioskuj¹c¹ o wydanie
zaœwiadczenia poweŸmie w¹tpliwoœæ co do jej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych – wówczas nie wolno mu dokonaæ tej czynnoœci. Oznacza
to zastosowanie dyspozycji wynikaj¹cej z przepisu art. 86 pr. o not., co
z kolei implikuje fakt zakwalifikowania wnioskodawcy (równie¿ w tym
przypadku) jako „strony czynnoœci notarialnej” w rozumieniu przywo³anego przepisu. Podobnie jest w sytuacji, o której mowa w art. 80 § 3
pr. o not.
Wobec powy¿szego czynnoœci sporz¹dzenia zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu nie powinno siê kwalifikowaæ jako klasycznej czynnoœci dokonywanej z udzia³em jej strony. Nie pozostaje ona równie¿
czynnoœci¹, któr¹ notariusz sporz¹dza bez ich udzia³u, tak jak dzieje siê
to choæby w przypadku spisania przez notariusza protoko³u prostuj¹cego
na mocy art. 80 § 4 pr. o not. Œwiadcz¹ o tym – w moim odczuciu –
powy¿ej przedstawione argumenty.
Cech¹ immanentn¹ ka¿dego dokumentu notarialnego, w tym zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu, jest jego moc urzêdowa. Warunkiem
nadania dokumentowi mocy urzêdowej jest spe³nienie okreœlonych, stawianych przez prawo wymogów formalnoprawnych, a tym samym jego
zaistnienie, np. jako analizowane zaœwiadczenie. Zatem niezwykle istotne
znaczenie posiadaj¹ wy¿ej opisane elementy dla zaistnienia i zachowania
mocy urzêdowej danego dokumentu notarialnego.
Aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie zawieraj¹ wyraŸnego
okreœlenia, jakie skutki poci¹ga za sob¹ niezachowanie przes³anek formalnych zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu. Analiza a contrario z art. 2
§ 2 pr. o not., prowadzi do wniosku, ¿e czynnoœci notarialne dokonane
niezgodnie z prawem s¹ pozbawione mocy urzêdowej. Id¹c dalej takim
tokiem rozumowania, nale¿a³oby konsekwentnie przyj¹æ, ¿e ka¿de naruszenie przepisów odnosz¹cych siê do trybu i zasad dokonania omawianej
czynnoœci notarialnej – wskazanych w prawie o notariacie – poci¹ga za
sob¹ pozbawienie sporz¹dzanego dokumentu mocy dokumentu urzêdowego.
Przedmiotowe zaœwiadczenie o wykonawcy testamentu notariusz ma
obowi¹zek wydaæ wówczas, jeœli osoba powo³ana na wykonawcê testamentu zwróci siê do niego z wnioskiem o jego wydanie. Nale¿y równie¿
zauwa¿yæ, i¿ ustawodawca nie okreœla ani formy przedk³adanego do tej
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czynnoœci testamentu, ani tym bardziej, czy ów testament musi byæ
sporz¹dzony przez notariusza, który ma wydaæ tytu³owe zaœwiadczenie.
Do analizowanej czynnoœci notarialnej wnioskodawca zobowi¹zany jest
przed³o¿yæ nadto akt zgonu spadkodawcy.

3. Forma zaœwiadczenia
Z treœci art. 665 § 1 k.p.c. wynika, ¿e notariusz wyda osobie powo³anej
na wykonawcê testamentu na jej wniosek zaœwiadczenie. Nie do koñca
wiadomo, co ustawodawca mia³ na myœli, tj. któr¹ formê czynnoœci
prawnej nale¿y przy okazji wy¿ej wymienionej czynnoœci zastosowaæ.
Czy bêdzie to zwyk³a forma pisemna, czy mo¿e któraœ z form notarialnych?
Rozpoczynaj¹c wywód w tym zakresie, warto przypomnieæ, ¿e nie
nale¿y uto¿samiaæ czynnoœci notarialnej z form¹ notarialn¹. Pojêcie czynnoœci notarialnej jest znaczeniowo szersze, bowiem w jego zakresie mieœci
siê pojêcie formy notarialnej. Nie ka¿da czynnoœæ notarialna pozostaje
wyrazem formy notarialnej, czego przyk³adem mo¿e byæ choæby czynnoœæ dorêczenia oœwiadczenia (art. 102-103 pr. o not.). Sama w sobie
pozostaje ona po prostu pewn¹ czynnoœci¹ konwencjonaln¹ – czynnoœci¹
faktyczn¹, polegaj¹c¹ na fizycznym dorêczeniu jej przedmiotu. Natomiast
wœród form notarialnych wyró¿niæ mo¿na: tzw. datê pewn¹, formê pisemn¹
z notarialnym poœwiadczeniem podpisu oraz formê aktu notarialnego.
I tak choæby pojêciem „forma aktu notarialnego” pos³uguje siê kodeks
cywilny7, prawo o notariacie oraz inne Ÿród³a prawa. Kodeks cywilny nie
okreœla, co nale¿y pod t¹ form¹ rozumieæ. W jego przepisach ogólnych
dotycz¹cych formy czynnoœci prawnej nie wymienia siê jej nawet z nazwy.
Jest ona ukryta pod pojêciem „inna forma szczególna” (art. 73 § 2 k.c.)
oraz „forma szczególna” (art. 76 zdanie pierwsze k.c.). Jako jeden z desygnatów tych pojêæ kodeks cywilny okreœla jedynie, czego forma aktu
notarialnego ma dotyczyæ: przedmiotem albo – inaczej mówi¹c – substratem aktu notarialnego jest wed³ug kodeksu cywilnego wy³¹cznie
czynnoœæ prawna lub oœwiadczenie woli sk³adaj¹ce siê na czynnoœæ prawn¹.

7
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
dalej: k.c.
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Rezultatem zachowania „formy aktu notarialnego” jest dokument – akt
notarialny.
Zatem czynnoœæ polegaj¹ca na sporz¹dzeniu przez notariusza zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu bez w¹tpienia jest czynnoœci¹ notarialn¹.
Z treœci art. 665 § 2 k.p.c. wynika, ¿e notariusz obowi¹zany jest
przes³aæ „odpis” wydanego zaœwiadczenia do s¹du spadku. Aby ustaliæ
znaczenie u¿ytego s³owa „odpis” nale¿y odnieœæ siê w zakresie jego
interpretacji do przepisów stanowi¹cych o czynnoœci notarialnej sporz¹dzenia odpisu dokumentu, tj. do art. 112 w zwi¹zku z art. 109-111 pr.
o not. Powy¿sze wskazanie przez prawodawcê na dokonywanie czynnoœci polegaj¹cej na sporz¹dzaniu odpisów dokumentów (art. 79 pkt 7
pr. o not.) by³o ju¿ stosowane w przepisach kodeksu postêpowania
cywilnego.
I tak choæby „dopuszczalne jest do³¹czenie odpisów dokumentów
(...), je¿eli ich zgodnoœæ z orygina³em jest poœwiadczona przez notariusza”
(art. 485 § 4 k.p.c.) b¹dŸ te¿ „dokumenty, na których podstawie dokonuje
siê wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego, sk³ada siê w orygina³ach
albo poœwiadczonych urzêdowo” (a wiêc równie¿ notarialnie) „odpisach
(...)” (art. 6944 § 1 k.p.c.).
Nie wydaje siê równie¿, aby ustawodawca zamiennie stosowa³ w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego w miejsce pojêcia „odpis” s³owo
„wypis”, gdy¿ ten ostatni stosowany jest do aktów notarialnych i aktów
poœwiadczenia dziedziczenia. Na przyk³ad „wypisy aktów notarialnych,
wyci¹gi, odpisy i poœwiadczenia dokumentów mog¹ byæ przes³ane do
s¹du (...) (art. 6944 § 3 k.p.c.)”, „przekazanie przez notariusza s¹dowi
wypisu aktu notarialnego zawieraj¹cego wniosek o dokonanie wpisu do
ksiêgi wieczystej (...) (art. 6264 k.p.c.)”, „Wypis zarejestrowanego aktu
poœwiadczenia dziedziczenia mo¿e byæ wydany (...)” (art. 95n § 3
w zwi¹zku z art. 95 n § 1 pr. o not.) itd.8
Zatem na podstawie powy¿szych przyk³adów wyprowadziæ mo¿na
wniosek, w myœl którego ustawodawca, poprzez u¿ycie s³owa o ugrun8
Wyj¹tek stanowi art. 652 k.p.c., w myœl którego „o dokonanym otwarciu i og³oszeniu
testamentu (...) notariusz niezw³ocznie zawiadamia (...) s¹d spadku, przesy³aj¹c odpis
sporz¹dzonego protoko³u. Wobec tego, i¿ protokó³ sporz¹dzany przez notariusza na
podstawie art. 104 § 4 pr. o not. spisuje siê w formie aktu notarialnego, w tym miejscu
ustawodawca winien u¿yæ s³owa „wypis” w miejsce zastosowanego s³owa „odpis”.
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towanym znaczeniu prawnym „odpis”, sugeruje notariuszowi dokonuj¹cemu czynnoœci polegaj¹cej na sporz¹dzeniu zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu zastosowanie zwyk³ej formy pisemnej. Na korzyœæ tego
twierdzenia przemawia równie¿ fakt, i¿ tytu³owe zaœwiadczenie podpisywane jest wy³¹cznie przez notariusza, a zatem nie mo¿e byæ mowy
o formie pisemnej z notarialnie poœwiadczonym podpisem.
Analizowana czynnoœæ notarialna powinna sprowadzaæ siê do sporz¹dzenia przez notariusza jednego oryginalnego pisma (zaœwiadczenia),
którego – po wpisaniu do repertorium A – nie ma on obowi¹zku archiwizowaæ w kancelarii. Z analogiczn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia choæby
przy sporz¹dzeniu poœwiadczeñ (art. 96 pr. o not.). W myœl bowiem
przepisu § 7 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12
kwietnia 1991 r., w sprawie prowadzenia ksi¹g notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów s¹dom rejonowym9 „notariusz
przechowuje u siebie orygina³y aktów i protoko³ów, odpisy dokonanych
protestów oraz ksiêgi notarialne (...)”, a nadto po up³ywie ka¿dego roku
oprawia siê w porz¹dku chronologicznym w jeden lub kilka tomów
wy³¹cznie „orygina³y aktów i odpisy protestów” (§ 8 wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia).
W zwi¹zku z tym, ¿e w myœl art. 665 § 1 k.p.c. oryginalne zaœwiadczenie wydawane jest osobie powo³anej na wykonawcê testamentu,
w kancelarii nie pozostaje orygina³ sporz¹dzonego pisma. Ponadto obowi¹zkiem notariusza wynikaj¹cym z treœci art. 665 § 2 k.p.c. jest dokonanie – bezpoœrednio po sporz¹dzeniu analizowanego zaœwiadczenia –
kolejnej czynnoœci notarialnej polegaj¹cej na sporz¹dzeniu odpisu tego
dokumentu (art. 112 pr. o not.). Jest to wszak niezbêdne do realizacji
dyspozycji wynikaj¹cej z art. 665 § 2 k.p.c. – niezw³ocznego zawiadomienia s¹du spadku o fakcie wydania zaœwiadczenia.

4. Podsumowanie
Czynnoœæ notarialna sporz¹dzenia przez notariusza zaœwiadczenia
o wykonawcy testamentu nie zosta³a zamieszczona wprost w katalogu
podstawowych czynnoœci notarialnych prezentowanych w treœci art. 79

9
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pr. o not. Czy jest to w³aœciwe rozwi¹zanie prawodawcy w aspekcie
funkcjonalnym?
Odpowiadaj¹c na to pytanie, mo¿na by podj¹æ rozwa¿ania poprzez
konstatacjê zasadnoœci braku zamieszczenia tytu³owej czynnoœci sporz¹dzenia zaœwiadczenia wprost w katalogu czynnoœci notarialnych oraz
faktu zamieszczenia tam choæby czynnoœci notarialnej polegaj¹cej na
sporz¹dzeniu aktu poœwiadczenia dziedziczenia (art. 95a-95p pr. o not.),
wprowadzonej w ¿ycie t¹ sam¹ nowelizacj¹10.
Moim zdaniem – z jednej strony – brak wyraŸnego okreœlenia: trybu,
zasad sporz¹dzania czy te¿ poszczególnych elementów jako dokumentu
urzêdowego, nie tylko zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu (art. 665
§ 1 k.p.c.), ale równie¿ np. zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego fakt zdeponowania u notariusza dokumentu akcji na okaziciela (art. 406 § 2 k.s.h.),
prowadzi do niejednorodnej praktyki notarialnej. Zatem ewentualna regulacja ustawowa tej czynnoœci winna posiadaæ wymiar ogólny – dotycz¹cy
wszystkich zaœwiadczeñ w ogólnoœci, do których sporz¹dzenia ustawodawca wyznacza notariusza.
Z drugiej jednak strony – w odniesieniu do konkretnej czynnoœci, jak¹
jest sporz¹dzenie zaœwiadczenia o wykonawcy testamentu (art. 665 § 1
k.p.c.) – uwa¿am, ¿e dobrze siê sta³o, i¿ ustawodawca nie zamieœci³
szczegó³owych jej regulacji wraz z przepisami prawa materialnego w treœci ustawy – Prawo o notariacie. Jestem przekonany, ¿e by³aby to (podobnie jak w przypadku czynnoœci polegaj¹cej na sporz¹dzeniu aktu poœwiadczenia dziedziczenia) zbêdna ingerencja przepisów prawa cywilnego
materialnego w struktury aktu ustrojowego notariatu.

10
Tj. ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 2007 r., o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287).
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