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Trybdokonywania czynno�ci notarialnych jako
postêpowanie o charakterze cywilnoprawnym

1. Obowi¹zek prewencji jurysdykcyjnej notariatu

Konsekwencj¹ przyjmowania konstrukcji notariatu jako dzia³alno�ci
pañstwa w wyodrêbnionej strukturze jego funkcji publicznych jest po-
wszechnie podkre�lana zasada prewencji jurysdykcyjnej notariatu1.
Jakkolwiek notariusz pozostaje poza struktur¹ wymiaru sprawiedliwo-

�ci, to w istocie jest jego czê�ci¹ � sprawuj¹c tzw. prewencjê jurysdyk-
cyjn¹ przez to, ¿e zapobiega sporom, trudno�ciom dowodowym, a co
najwa¿niejsze, zapewnia bezpieczeñstwo prawne w sferze szeroko rozu-
mianego obrotu prawnego2. �Od notariusza oczekuje obywatel takiego
ukszta³towania swoich stosunków prawnych, które zapewni¹ mu sta³o�æ
i bezpieczeñstwo (...). Powag¹ swojego stanowiska notariusz nadaje moc
prawn¹ poszczególnym przejawom ¿ycia gospodarczego, które przyoble-
ka w formy prawnie skrystalizowane i trwa³e. Dlatego te¿ funkcje no-

1 Zob. uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 29 maja 1990 r., III CZP 29/90 (OSNCP 1990,
nr 12, poz. 150).

2 Tak G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ notariusza, [w:] III Kongres
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Warszawa-
Kluczbork 2006, s. 16.



84

Aleksander Oleszko, Rados³aw Pastuszko

tariusza s¹ tak bliskie funkcjom wymiaru sprawiedliwo�ci i tak �cis³a jest
³¹czno�æ miêdzy notariatem a s¹dem�3.
Nie jest nadu¿yciem stwierdzenie, i¿ rola notariusza jest zbli¿ona do

roli s¹du, w obu przypadkach mamy do czynienia z udzieleniem ochrony
prawnej w najszerszym znaczeniu. Obowi¹zkiem notariusza jest zapew-
nienie stronom swobodnego i przemy�lanego ukszta³towania stosunku
prawnego4. Rol¹ notariatu jest tym samym pe³nienie instytucjonalnej
gwarancji bezpieczeñstwa obrotu prawnego i jego wiarygodno�ci. Pañ-
stwo przenios³o na notariusza czê�æ swoich kompetencji w zakresie
czynno�ci, które uzna³o za donios³e pod wzglêdem prawnym i ogólno-
spo³ecznym, ale w których nie dochodzi do sporu o prawo. Dlatego te¿
m.in. w pi�miennictwie oraz orzecznictwie francuskim traktuje siê no-
tariusza jako sêdziego bez sporu5. Na takim tle jasne jest, ¿e przymus
notarialny (a co za tym idzie po prostu notariusz) pe³ni przede wszystkim
funkcjê prewencyjn¹, któr¹ mo¿na tak¿e okre�liæ wprost mianem jurys-
dykcji zapobiegawczej (kontrolnej)6.
Charakter dokonywanych czynno�ci powoduje, ¿e status notariusza

ró¿ni siê w oczywisty sposób od statusu przedstawicieli innych zawodów
prawniczych zaufania publicznego. Pozycja prawna notariusza, pe³nione
przez niego funkcje oraz miejsce w systemie organów ochrony prawnej
wskazuj¹ na inne ni¿ w wypadku adwokatów i radców prawnych formy
powi¹zania notariuszy z wymiarem sprawiedliwo�ci7. Jak przyj¹³ Trybu-
na³ Konstytucyjny, w zakresie wykonywania funkcji publicznych nota-
riusz nie mo¿e byæ wszak z jednej strony przedstawicielem w³adzy
publicznej, na którym ci¹¿¹ obowi¹zki wykonywania okre�lonych czyn-
no�ci urzêdowych, a z drugiej strony adresatem konstytucyjnych upraw-

3 W.L. J a w o r s k i, PN 1937, nr 2, s. 7; przedruk � NPN 1999, nr 1, s. 81-83.
4 Z. J a b ³ o ñ s k i, Aktualne zadania notariatu polskiego, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa.

I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. nauk. A. Oleszko, Kluczbork 1993,
s. 64.

5 H.F. P i l l e b o u t, J. Ya i g r e,Aspekty prawne zawodu notariusza, prze³o¿y³a E. Or-
³owska, wyd. Krajowa Rada Notarialna, Warszawa 2008.

6 Tak Cz.W. S a l a g i e r s k i, Pozycja notariusza w systemie organów ochrony praw-
nej, Rejent 2001, nr 5, s. 190; Z. T r u s z k i e w i c z, Tzw. przymus notarialny � podsta-
wowy element instytucji notariatu, [w:] III Kongres..., s. 373-394.

7 Por. wyrok z dnia 26 marca 2008 r., K 4/07 (OTK ZU 2008, nr 2A, poz. 28).



85

Tryb dokonywania czynno�ci notarialnych...

nieñ mieszcz¹cych siê w zakresie swobody dzia³alno�ci gospodarczej.
Taka to¿samo�æpodmiotowa jest nie dopogodzenia z charakteremwolno�ci
i praw konstytucyjnych8.
Zasygnalizowana funkcja prewencji jurysdykcyjnej zwi¹zana jest

bezpo�rednio z na³o¿onymi na notariusza obowi¹zkami zawodowymi �
obowi¹zkiem wyja�niaj¹co-doradczym oraz zasad¹ bezstronno�ci. Zgod-
nie z art. 80 § 3 pr. o not. notariusz obowi¹zany jest udzielaæ stronom
niezbêdnych wyja�nieñ dotycz¹cych dokonywanej czynno�ci notarialnej.
Obowi¹zek powy¿szy pozostaje w zale¿no�ci z przepisem § 2 art. 80 pr.
o not., nakazuj¹c¹ notariuszowi przy dokonywaniu czynno�ci notarial-
nych czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów
stron oraz innych osób, dla których dana czynno�æ mo¿e powodowaæ
skutki prawne (obowi¹zek bezstronno�ci).
Unormowania te wyznaczaj¹ kryteria (o charakterze zasad zawodo-

wych), które okre�laj¹ granice szczególnej staranno�ci zawodowej no-
tariusza9.Wp³ywaj¹ tak¿e na jego funkcje ustrojowe i w znacznym stopniu
je charakteryzuj¹.

2. Okoliczno�ci �sprawy� a tryb dokonywania czynno�ci
notarialnej

Prawo o notariacie tylko w przepisie art. 18 § 1 pos³uguje siê okre-
�leniem �sprawa� i odnosi go do obowi¹zku notariusza zachowania
�w tajemnicy okoliczno�ci sprawy, o których powzi¹³ wiadomo�æ ze
wzglêdu na wykonane czynno�ci notarialne�.
Wbrew literalnemu brzmieniu tego przepisu �okoliczno�ci sprawy�,

co do których notariusz powe�mie wiadomo�ci w zwi¹zku z dokonywan¹
czynno�ci¹ notarialn¹, nie ograniczaj¹ siê tylko do obowi¹zku zachowania
ich w tajemnicy zawodowej. W du¿ej mierze obejmuj¹ one wszelkie
okoliczno�ci zwi¹zane z dokonan¹ czynno�ci¹, któremaj¹ charakter jawny,
o ile zosta³y stwierdzone w sporz¹dzonym przez notariusza dokumencie,
a zw³aszcza akcie notarialnym obejmuj¹cym dan¹ czynno�æ notarialn¹.

8 Zob. postanowienie TK z dnia 17 grudnia 2008 r., Ts 255/07 (OTK ZU 2008, nr 6,
poz. 233).

9 A. O l e s z k o, Staranno�æ zawodowa notariusza w �wietle art. 80 prawa o nota-
riacie, Rejent 1997, nr 9, s. 10.



86

Aleksander Oleszko, Rados³aw Pastuszko

Niebezznaczenia jest, i¿w literaturzeprzedmiotu�okoliczno�ci sprawy�
notarialnej najczê�ciej odnosi siê do czynno�ci notarialnej sensu largo
obejmuj¹cej fazê wstêpn¹ (negocjacyjn¹), ustalenie tre�ci i znaczenia
sformu³owañ, które znajd¹ siê w sporz¹dzanym dokumencie (art. 80 § 1
pr. o not.), udzielenia wyja�nieñ i pouczeñ dokonywanej czynno�ci (art.
80 § 2 pr. o not.) oraz jej akceptacjê znajduj¹c¹ wyraz w z³o¿eniu podpisu
stron dokonuj¹cych ¿¹danej czynno�ci (np. art. 92 § 1 pkt 8 pr. o not.).
Podkre�la siê nadto, ¿e czynno�æ notarialna jest procesem z³o¿onym,
dynamicznym, obejmuj¹cym ca³okszta³t zachowañ uczestników czynno-
�ci oraz notariusza10. Powy¿szy kontekst ujmuje siê tak¿e w ten sposób,
i¿ okoliczno�ci sprawy odpowiadaj¹ pojêciu czynno�ci notarialnej, która
rozpoczyna siê od skierowania pod adresem notariusza ¿¹dania jej do-
konania, a¿ do sporz¹dzenia czynno�ci11.
Uzasadnione wydaje siê nam stwierdzenie, ¿e z punktu widzenia trybu

dokonywania czynno�ci notarialnych (art. 85 i nast. pr. o not.) okolicz-
no�ciami sprawy bêd¹ wszelkie wiadomo�ci (dzia³ania) powziête przez
notariusza, które zwi¹zane s¹ z dokonaniem czynno�ci notarialnej.
Odniesienie �okoliczno�ci sprawy� do trybu dokonywania czynno�ci

notarialnych nie wyczerpuje jednak istoty �sprawy�, z któr¹ notariusz ma
do czynienia w zwi¹zku z dokonywan¹ czynno�ci¹ notarialn¹.
Powierzona kompetencji notariusza �sprawa� wykracza poza uregu-

lowania ustawy � Prawo o notariacie, ilekroæ akt notarialny w swojej
tre�ci zawiera przeniesienie, zmianê lub zrzeczenie siê prawa ujawnionego
wksiêdzewieczystej albo ustanowienie prawa podlega ujawnieniuw ksiê-
dze b¹d� obejmuje czynno�æ przenosz¹c¹ w³asno�æ nieruchomo�ci.
W powy¿szych sytuacjach notariusz z mocy § 4 art. 92 pr. o not. ma
ustawowy obowi¹zek zamie�ciæ w akcie wniosek wieczystoksiêgowy
zawieraj¹cy wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postêpowania
cywilnego. Oznacza to, ¿e notariusz stosuje w �sprawie� przepisy tego
kodeksu.

10 Tak zw³aszcza B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a,Uwagi o zasadach rz¹-
dz¹cych cywiln¹ odpowiedzialno�ci¹ notariusza, PS 1995, nr 2, s. 18.

11 Por. J. F l o r k o w s k i,Czynno�ci notariusza na tle sporz¹dzenia protoko³u zwalnego
zgromadzenia spó³ki akcyjnej, [w:] Kodeks spó³ek handlowych po piêciu latach, Wroc³aw
2006, s. 660.
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Równie¿ jest poza sporem, ¿e zamieszczenie tego wniosku nie jest
czynno�ci¹ notarialn¹. Dyskusyjny jest jednak charakter tej czynno�ci
notariusza12.
Wed³ug jednego stanowiska obowi¹zek zamieszczenia wniosku

z 4 art. 92 pr. o not. jest obowi¹zkiem ustrojowym, poniewa¿ nie jest to
czynno�æ notariusza, a przewidziany ustaw¹ �przymus sformu³owania
w tre�ci aktu notarialnego wniosku wieczystoksiêgowego w odniesieniu
do sytuacji sporz¹dzenia aktu wskazany w art. 92 § 4 pr. o not.�13 Nale¿y
podzieliæ rozwi¹zanie przyjmuj¹ce, ¿e zamieszczenie przedmiotowego
wniosku jest czynno�ci¹ procesow¹ notariusza �instrumentalnie zwi¹zan¹
z czynno�ci¹ materialn¹ jako wiod¹c¹ zamieszczon¹ w tre�ci aktu�14, tzn.
stwierdzaj¹c¹ okre�lon¹ czynno�æ prawn¹, która dla bezpieczeñstwa
prawnego obrotu wymaga ujawnienia w ksiêdze wieczystej15. Za takim
rozwi¹zaniem przemawia równie¿ przewidziany w § 4 art. 92 pr. o not.
nakaz adresowany do notariusza, i¿ wniosek wieczystoksiêgowy powi-
nien zawieraæ �wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postêpo-
wania cywilnego�.
Mo¿na zatem zapytaæ, czy w tej czê�ci (tzn. zawarcia w akcie

notarialnym wniosku wieczystoksiêgowego) jest to �sprawa cywilna�
w rozumieniu art. 1 i nast. k.p.c., czy nadal �sprawa notarialna� (sprawa
z zakresu postêpowania notarialnego, do którego stosuje siê przepisy
kodeksu postêpowania cywilnego).

12 Niejednoznaczna jest równie¿ kwalifikacja tego wniosku zamieszczonego w akcie
jako elementu formalnego aktu notarialnego, który to wymóg nie jest wyszczególniony
w art. 92 § 1 pkt 1 � 9 pr. o not., czy elementu �sk³adowego� aktu z ró¿nym odniesieniem
siê do tej �czê�ci� aktu notarialnego. S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 4 stycznia
2005 r. (III K.K. 186/04, Lex 146226) wniosek traktuje jako �integraln¹� czê�æ sk³adow¹
aktu notarialnego. E. Gniewek, obci¹¿aj¹cy notariusza obowi¹zek zredagowania wniosku
traktuje jako zredagowanie �aktu pe³nego�; t e n ¿ e, Wnioski o wpis do ksiêgi wieczystej
formu³owane przez notariuszy w ich aktach notarialnych, Rejent 2006, nr 5, s. 62; wska-
zuje siê tak¿e na obligatoryjny element aktu, który wynika wprost z § 4 art. 92 pr. o not.
� tak Z. K u n i e w i c z,Wsprawie umocowania do z³o¿enia wniosku wieczystoksiêgowego
w akcie notarialnym, Rejent 2008, nr 12, s. 11.

13 Tak E. G n i e w e k, Wniosek o wpis..., s. 62.
14 Tak Z. K u n i e w i c z, W sprawie umocowania..., s. 12.
15 Por. art. 35 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst

jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).



88

Aleksander Oleszko, Rados³aw Pastuszko

Odrêbnego potraktowania wymagaj¹ �sprawy�, dla których ustawo-
dawca przewiduje tzw. kompetencjê alternatywn¹. O�wiadczenie o przy-
jêciu spadku mo¿e byæ z³o¿one przed notariuszem lub w s¹dzie (art. 640
i nast. k.p.c.). Podobnie z mocy art. 649 § 1 k.p.c. s¹d albo notariusz
wyda osobie powo³anej na wykonawcê testamentu na jej wniosek sto-
sowne za�wiadczenie (art. 665 k.p.c.). Warto zauwa¿yæ, ¿e przepis art.
79 pr. o not. w�ród wymienionych rodzajów czynno�ci notarialnych nie
wyszczególnia czynno�ci podejmowanych przez notariusza na podstawie
art. 640, 649 § 1 oraz art. 665 k.p.c., które zosta³y przekazane do jego
kompetencji. Zwyk³o siê przyjmowaæ, i¿ czynno�ci te s¹ czynno�ciami
notarialnymi mieszcz¹cymi siê w sformu³owaniu zawartym w art. 79
pkt 9 pr. o not.16 Jednak¿e warto zauwa¿yæ, ¿e notariusz sporz¹dzaj¹cy
protokó³ o�wiadczenia do spadku stosuje art. 64 § 1 k.p.c., a nie wymogi
wskazane w prawie notarialnym.
Stwierdzenie nabycia spadku mo¿e nast¹piæ na podstawie aktu po-

�wiadczenia dziedziczenia (art. 95a i nast. pr. o not.) i sporz¹dzony przez
notariusza akt jest niew¹tpliwie czynno�ci¹ notarialn¹ (art. 79 pkt 1a pr.
o not.)17. To samo zdarzenie mo¿e jednak zostaæ stwierdzone w postê-
powaniu s¹dowym w trybie i na podstawie przepisu art. 669 i nast. k.p.c.
Zarejestrowany akt po�wiadczenia dziedziczenia ma skutki prawomoc-
nego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spardku (art. 95j pr. o not.).
Odnosz¹ckompetencje notariuszado sprawspadkowych, jednoznacznie

wskazuje siê na �notarialne postêpowanie spadkowe�18.
Mo¿na jeszczewskazaæ na akty notarialne jako tytu³y egzekucyjne (art.

777 § 1 pkt 4-6, § 2 oraz § 3 k.p.c.)19, których tre�æ odpowiada przepisom
kodeksu postêpowania cywilnego, a nie prawa o notariacie.

16 Por. G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ�, s. 15-31; t e n ¿ e, Notarialne
po�wiadczenie dziedziczenia, Rejent 2008, nr 9, s. 9-36.

17 Tak np. R.W r z e c i o n e k, Sporz¹dzenie aktu po�wiadczenia dziedziczenia � próba
sformu³owania definicji, Rejent 2008, nr 7-8, s. 148 i nast.

18 K. G r z y b c z a k, M. S z p u n a r, Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia jako al-
ternatywny sposób stwierdzenia prawa do dziedziczenia, Rejent 2006, nr 2, s. 28 i nast.

19 A. J a k u b e c k i, Poddanie siê egzekucji w akcie notarialnym, Rejent 2008, nr 12,
s. 13 i nast.; G. B i e n i e k, Akt notarialny jako tytu³ egzekucyjny w praktyce notarialnej,
NPN 1999, nr 3, s. 42 i nast.
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Z powy¿szego zasadne bêdzie wyprowadzenie wniosku, i¿ wskazany
przepisami art. 85 i nast. pr. o not. tryb dokonywania czynno�ci nota-
rialnych obejmuje równie¿ uregulowania zawarte w ustawie pozanotarial-
nej, ale przez to nie przestaj¹ byæ sprawami notarialnymi w znaczeniu
kompetencyjnym wyznaczonym przez ustawodawcê. Tryb sk³adania
o�wiadczenia do spadku mo¿e byæ typow¹ spraw¹ cywiln¹ w rozumieniu
art. 1 w zw. z art. 640 k.p.c., ale je¿eli zostanie z³o¿one przed notariuszem,
czynno�æ ta bêdzie czynno�ci¹ notarialn¹, mimo ¿e tre�æ protoko³u musi
zawieraæo�wiadczenia i stwierdzenia przewidzianewart. 641k.p.c. i bêdzie
to protokó³ notarialny w przeciwieñstwie do protoko³u s¹dowego, ilekroæ
zachowany zostanie tryb postêpowania s¹dowego, mimo ¿e tre�æ obu
dokumentów urzêdowych meriti jest identyczna.
Siêgaj¹c do bogatej doktryny procesu cywilnego okre�laj¹cej kon-

strukcjê prawn¹ sprawy cywilnej na gruncie art. 1 k.p.c.20, mo¿na
akceptowaæ rozwi¹zania przyjmuj¹ce, i¿ �spraw¹ cywiln¹� z racji swej
natury nie przestaje byæ sprawa, która w fazie poprzedzaj¹cej postêpo-
wanie jurysdykcyjne przed s¹dem powszechnym jest przedmiotem naj-
pierw innego postêpowania, je�li stosunek prawny le¿¹cy u podstaw takiej
sprawy charakteryzuje siê równorzêdno�ci¹ stron21.
Wyra�ne podobieñstwa powy¿szej konstrukcji spotykamy na gruncie

przepisów art. 82-83 pr. o not., w którym to postêpowaniu notariusz
traktowany jest jako sui generis s¹d pierwszej instancji (zob. pkt 6).
Postêpowanie w zakresie odmowy dokonania czynno�ci notarialnej
w orzecznictwie traktowane jest wyra�nie jako �inne postêpowanie� po-
przedzaj¹ce postêpowanie cywilne (odwo³awcze).
Nawet pobie¿na analiza wskazanych przepisów nakazuje przyj¹æ, ¿e

pojêcie �sprawy� odnoszone do trybu dokonywania czynno�ci notarial-
nych wymaga szerszego kontekstu normatywnego, który nie by³by

20 A. Z i e l i ñ s k i, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck 2009, s. 5
i nast.; Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz do art. 1-50514, red. K. Piasecki, C.H.
Beck 2006, s. 30 i nast.; J. B o d i o, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz,
red. A. Jakubecki, Oficyna 2008, s. 28 i nast.; J. G u d o w s k i, [w:] Kodeks postêpowania
cywilnego. Komentarz. Czê�æ pierwsza: Postêpowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciñski,
Lexis Nexis 2009, s. 15 i nast.

21 Zob. K. P i a s e c k i, Procedury poprzedzaj¹ce s¹dowe postêpowanie cywilne, Pa-
lestra 1985, nr 7-8, s. 11 i nast.
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ograniczony tylko do postêpowania cywilnego. �Okoliczno�ci sprawy�,
które przedstawiaj¹ notariuszowi uczestnicy czynno�ci notarialnej, maj¹
w pewnej mierze znaczenie autonomiczne, którego nie mo¿na obja�niaæ
wy³¹cznie przez odniesienie do pojêcia �sprawy� funkcjonuj¹cej na tle
poszczególnychga³êziprawa: cywilnego, administracyjnego itd.22Niechodzi
przecie¿ o w¹skie ujêcie �sprawy� na tle np. postêpowania cywilnego
i zwi¹zanych z nim funkcji wymiaru sprawiedliwo�ci.
Skoro ustawodawca przekaza³ do w³a�ciwo�ci notariusza zadania

pañstwa z zakresu ochrony prawnej, które nie polegaj¹ na rozstrzyganiu
sporów o prawo23, przewiduj¹c jednocze�nie �skierowanie sprawy� na
drogê postêpowania s¹dowego w celu rozstrzygniêcia o prawach stron
czynno�ci notarialnej, to podzielaj¹c stanowisko Trybuna³u Konstytucyj-
nego24, nale¿y uznaæ, ¿e tryb dokonywania czynno�ci notarialnych objêty
jest gwarancjami prawa do s¹du. Obejmuje zatem wszystkie sytuacje,
niezale¿nie od szczegó³owych regulacji proceduralnych przewidzianych
przepisami prawa notarialnego, a zw³aszcza sporz¹dzenie aktu notarial-
nego stwierdzaj¹ce z³o¿one o�wiadczenia stron ze skutkiem prawnym jest
sui generis �spraw¹ cywiln¹�.
Dalsze rozwa¿ania maj¹ potwierdziæ powy¿sz¹ tezê.

3. Czynno�æ notarialna jako czynno�æ procesowa

W stanie prawnym obowi¹zuj¹cym przed wej�ciem w ¿ycie ustawy
� Prawo o notariacie z 1991 r., niektóre z czynno�ci notariusza traktowane
by³y w sposób oczywisty jako czynno�ci procesowe. Uzasadnieniem
wskazanej tezy by³a w³a�ciwo�æ rzeczowa pañstwowego notariatu w od-
niesieniu do czynno�ci z zakresu postêpowania cywilnego25.
Podstawê normatywn¹ dla traktowania niektórych czynno�ci notarial-

nych jako czynno�ci procesowych stanowi³y przepisy prawa o notariacie
z 1951 r. okre�laj¹ce w³a�ciwo�æ rzeczow¹ notariatu pañstwowego

22 Na autonomiczne pojêcie �sprawy� na gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji zwróci³
uwagê Trybuna³ Konstytucyjny wwyroku z dnia 10maja 2000 r., K 21/99 (OTKZU 2000,
nr 4, poz. 109).

23 Bli¿ej na ten temat zob. G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ�, s. 17.
24 Zob. przypis 29.
25 Zob. B. Tym e c k i, Notariat..., s. 86 i nast.
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w odniesieniu do czynno�ci z zakresu postêpowania cywilnego (w szcze-
gólno�ci � postêpowania wieczystoksiêgowego). Czynno�ci notariusza
podejmowane w zakresie postêpowania nakazowego, upominawczego,
spadkowego oraz wieczystoksiêgowego by³y klasyfikowane jako czyn-
no�ci procesowe objête postêpowaniem cywilnym, a nie stricte notarial-
nym26. Do postêpowania notarialnego we wskazanym zakresie przepisy
pr. o not. z 1951 r. znajdowa³y zastosowanie jedynie, gdy kodeks po-
stêpowania cywilnego nie stanowi³ inaczej.
Po wej�ciu w ¿ycie prawa o notariacie z 1991 r. wyra¿ane s¹ tak¿e

pogl¹dy, ¿e �czynno�æ notarialna ze wzglêdu na sw¹ naturê ma charakter
czynno�ci procesowej. Skoro uchybienia procesowe daj¹ podstawê do
podwa¿anawydanegow procesie orzeczenia (je¿eli maj¹ wp³yw nawynik
sprawy), to równie¿ uchybienia w zakresie czynno�ci notarialnych po-
winny poci¹gaæ za sob¹ istotne nastêpstwa, je¿eli mia³yby wp³yw na tre�æ
czynno�ci prawnej�. Powy¿szy pogl¹d zosta³y wyra¿ony przez S¹d
Najwy¿szy, który uzna³, ¿e tryb dokonania czynno�ci notarialnych sta-
nowi postêpowanie notarialne, w którym ustawodawca przewidzia³
okre�lone zasady formalizmu wyra¿aj¹ce siê w ustawowych nakazach
dotycz¹cych sposobu sporz¹dzenia poszczególnych rodzajów czynno�ci,
w tym aktów notarialnych27.
Najdalej id¹c¹ konsekwencj¹ przyjêcia pogl¹du o procesowym cha-

rakterze czynno�ci notarialnej jest teza o mo¿liwo�ci stosowania przepi-
sów kodeksu postêpowania cywilnego w odniesieniu do dokonywanych
czynno�ci notarialnych28.
Przyjêcie powy¿szego pogl¹du oznacza, ¿e wady formalne czynno�ci

notarialnej �która ze wzglêdu na w³a�ciwo�ci swej natury ma charakter
czynno�ci procesowej� (jako podjêtej w toku postêpowania notarialnego)
mia³yby istotny wp³yw na stwierdzon¹ w dokumencie notarialnym tre�æ
czynno�ci prawnej (wa¿no�æ tej czynno�ci)29.

26 Tam¿e, s. 126 i nast. oraz cytowana tam dalsza literatura.
27 Uchwa³a SN z dnia 16 lipca 1991 r., III CZP 65/91 (OSNC 1992, nr 3, poz. 43).
28 Tak R. Wr z e c i o n e k, Czynno�ci notarialne w prawie spó³ek, Oficyna 2008,

s. 105, który przewiduje �mo¿no�æ stosowania (...) przepisu art. 159 § 1 k.p.c.� w odnie-
sieniu do sporz¹dzenia protoko³u z obrad zgromadzenia wspólników (walnego zgromadze-
nia).

29 Z uzasadnienia cyt. wy¿ej uchwa³y SN z dnia 16 lipca 1991 r., III CZP 65/91.
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Ocena znaczenia wad formalnych czynno�ci notarialnej (w postaci
sporz¹dzonego dokumentu) nastêpuje wy³¹cznie na podstawie przepisów
prawa o notariacie, a nie procedury cywilnej. Ocena czynno�ci notarialnej
(w takim ujêciu) jest niezale¿na od kryteriów w³a�ciwych dla czynno�ci
procesowych oraz czynno�ci prawnych (na gruncie prawa materialnego).
Nale¿y w tym miejscu wyra�nie podkre�liæ ró¿nicê miêdzy konse-

kwencjami niezachowania wymogów formalnych dla okre�lonej czynno-
�ci notarialnej w zakresie oceny dokumentu urzêdowego oraz oceny
wa¿no�ci czynno�ci prawnej (dla której zastrze¿ona zosta³a forma aktu
notarialnego). Zachowanie wymogów formalnych oraz trybu ich doko-
nania przewidzianych dla danej czynno�ci notarialnej (jako wymaganej
formy notarialnej) nie ma wp³ywu �procesowego� na potencjalne uchy-
bienia czynno�ci prawnej. Mo¿liwa jest przecie¿ sytuacja, w której czyn-
no�æ notarialna zostanie sporz¹dzona zgodnie z prawem, ale stwierdzona
w niej czynno�æ prawna bêdzie dotkniêta wad¹ o�wiadczenia woli (skut-
kuj¹c¹ jej bezwzglêdn¹ niewa¿no�æ). Ocena takiego stanu rzeczy nastê-
puje bezsprzecznie na podstawie przepisów prawa materialnego, a nie
procesowego.
Odmiennie przedstawia siê kwestia naruszenia przepisów prawa o no-

tariacie odnosz¹cych siê do prawid³owo�ci sporz¹dzenia aktu notarialnego
(jako czynno�ci notarialnej) i wp³ywu na wa¿no�æ udokumentowanej
czynno�ci prawnej zastrze¿onej ad solemnitatem. Uchybienie �konstytu-
tywnym� wymaganiom stawianym aktom notarialnym powoduje wtedy
niewa¿no�æ czynno�ci prawnej � z racji niezachowania wymaganej dla
niej formy.
Doszukiwanie siê w trybie dokonywania czynno�ci notarialnych, a w

szczególno�ci ich charakteru procesowego, analogii do zasad postêpo-
wania cywilnego oraz �natury� czynno�ci procesowych wymaga dalszej
dyskusji.
Postêpowanie cywilne, rozumiane jako usystematyzowany zespó³

czynno�ci procesowych stron oraz innych podmiotów, oznacza siê
wyznaczonym przez ustawê stopniem sformalizowania. Czynno�ci pro-
cesowe musz¹ wiêc odpowiadaæ okre�lonemu modelowi ustanowionemu
przepisami kodeksu postêpowania cywilnego.
Równie wysoki stopieñ sformalizowania dotyczy trybu dokonywania

czynno�ci notarialnych. Adresatem uregulowañ prawa o notariacie jest
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notariusz dokonuj¹cy czynno�ci notarialnej. Równie¿ ocena skuteczno�ci
sporz¹dzonej czynno�ci regulowana jest bezpo�rednio przepisami prawa
onotariacie.Brak jest zatempodstawdoupatrywaniawczynno�cinotarialnej
typowych elementów czynno�ci procesowej. Czynno�ci notarialne nie
mog¹ byæ równie¿ uwa¿ane za czynno�ci procesowe, je¿eli nawet okre-
�lonewymogi formalne dla ich sporz¹dzenia przewiduj¹ przepisy kodeksu
postêpowania cywilnego. Przyk³adem tego s¹ choæby przepisy art. 640
i 641 k.p.c., na podstawie których �przed� notariuszem mo¿na równie¿
z³o¿yæ o�wiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu spadku. Tre�æ o�wiad-
czenia notariusz dokumentuje w postaci protoko³u (art. 641 k.p.c.), ale
jest to protokó³ notarialny jako samodzielna czynno�æ notarialna, a nie
protokó³ s¹dowy. Czynno�ci¹ procesow¹ bêdzie natomiast o�wiadczenie
do spadku z³o¿one do protoko³u s¹dowego.
Ewentualne analogie miêdzy trybem sporz¹dzenia czynno�ci notarial-

nych a podejmowanymi w postêpowaniu cywilnym czynno�ciami pro-
cesowymi mog¹ byæ wyznaczane w zakresie ochrony prawnej na gruncie
przyznanego stronie czynno�ci notarialnej prawa do s¹du.
Wydaje siê, ¿e w taki sposób nale¿y te¿ rozumieæ wypowied� S¹du

Najwy¿szego wyra¿on¹ w stosunku do charakteru aktu po�wiadczenia
dziedziczenia, w której przyjêto, ¿e �normatywne ujêcie aktu po�wiad-
czenia dziedziczenia jest zbli¿one � co nale¿y uznaæ za po¿¹dane i uza-
sadnione � do postêpowania s¹dowego�30. Wskazane �zbli¿enie� oznacza
jednak tylko zbie¿no�æ funkcji obu podmiotów w zakresie stwierdzenia
nabycia uprawnieñ do masy spadkowej. Nie budzi jednak w¹tpliwo�ci,
¿e samoistn¹ podstaw¹ normatywn¹ dla aktu po�wiadczenia dziedziczenia
s¹ przepisy prawa o notariacie � a nie regulacja zawarta w kodeksie
postêpowania cywilnego.

4. Notariusz jako sui generis s¹d pierwszej instancji

Poszukiwanie analogii do postêpowania cywilnego w postêpowaniu
notarialnym znajduje uzasadnienie, je¿eli traktowaæ notariusza jako szcze-
gólnego rodzaju podmiot orzekaj¹cy pierwszej instancji. Podstawê dla

30 Z uzasadnienia uchwa³y SN z dnia 17 listopada 2009 r., III CZP 89/09 (Biuletyn
SN 2009, nr 11, poz. 7).
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takiej tezy stanowi instytucja odmowy dokonania czynno�ci notarialnej,
a w szczególno�ci stricte procesowa problematyka charakteru za¿alenia
na odmowê dokonania czynno�ci.
Zgodnie z art. 82 pr. o not. osobê, której odmówiono dokonania

czynno�ci notarialnej, nale¿y pouczyæ o prawie i trybie zaskar¿enia od-
mowy, a na jej pisemne ¿¹danie � dorêczyæ w terminie tygodnia uzasad-
nienie odmowy. Na odmowê dokonania czynno�ci notarialnej osoba
zainteresowana mo¿e wnie�æ za po�rednictwem notariusza za¿alenie do
s¹du (art. 83 § 1 pr. o not.). Je¿eli notariusz uzna za¿alenie za s³uszne,
mo¿e on dokonaæ ¿¹danej czynno�ci i nie nadaje za¿aleniu dalszego biegu
(art. 83 § 2 cyt. ustawy)31.
Notariusz, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodno�ci zamierzonej

czynno�ci z prawem, odmawia sporz¹dzenia czynno�ci osobie, która
¿¹da³a jej dokonania.
Odmowa, poza form¹ pisemn¹, mo¿e mieæ postaæ ustn¹, je¿eli osoba

¿¹daj¹ca dokonania czynno�ci nie zg³asza pisemnego ¿¹dania uzasadnienia
odmowy. Uzasadnienie odmowy powinno byæ sporz¹dzone pisemnie.
Dopuszczalne jest wiêc z³o¿enie za¿alenia, gdy odmowa nast¹pi³a ustnie
i osoba ¿¹daj¹ca dokonania czynno�ci nie za¿¹da³a jej uzasadnienia.Wtedy
notariusz (za po�rednictwem którego sk³adane jest za¿alenie), przesy³aj¹c
za¿alenie do w³a�ciwego s¹du, powinien wyraziæ swoje stanowisko przez
za³¹czenie odmowy z uzasadnieniem, co si³¹ rzeczy oznacza konieczno�æ
sporz¹dzenia jej w formie pisemnej. Notariusz nie jest uprawniony do
oceny zachowania terminu przez osobê sk³adaj¹c¹ za¿alenie czy te¿
wymogów formalnych za¿alenia.
S¹dem w³a�ciwym do rozpoznania za¿alenia jest s¹d okrêgowy w³a-

�ciwy ze wzglêdu na siedzibê kancelarii notarialnej. S¹d rozpoznaje za-
¿alenie na rozprawie, stosuj¹c przepisy kodeksu postêpowania cywilnego
(art. 83 § 1 pr. o not.).

31 Zob. w szczególno�ci R. S z t y k,Odmowa dokonania czynno�ci notarialnej, Rejent
1991, nr 3, s. 79-96; B. Tym e c k i, Cz.W. S a l a g i e r s k i, Zasada legalizmu w postê-
powaniu notarialnym, Rejent 2005, nr 9, s. 249; R. K a p k o w s k i, Odmowa dokony-
wania czynno�ci przez notariusza w aspekcie proceduralnym, Rejent 2008, nr 7-8, s. 40
i nast.
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Ocena charakteru postêpowania za¿aleniowego by³a przedmiotem
istotnych rozbie¿no�ci w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego32. W³a�ciwa
ocena procesowej istoty za¿alenia na odmowê dokonania czynno�ci
notarialnej mo¿e byæ podstaw¹ do wskazania na pewne zbie¿no�ci po-
stêpowania notarialnego z cywilnym postêpowaniem s¹dowym.
W uchwale z dnia 1 czerwca 2007 r., S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e s¹d

okrêgowy rozpoznaje za¿alenie przewidziane w art. 83 § 1 pr. o not. jako
s¹d drugiej instancji33. Przy rozpoznawaniu przedmiotowego za¿alenia na
odmowê dokonania czynno�ci notarialnej maj¹ zastosowanie przepisy
kodeksu postêpowania cywilnego o �rodkach odwo³awczych34.
Nazwanie �rodka s³u¿¹cego zaskar¿eniu odmowy dokonania czynno-

�ci notarialnej za¿aleniem i równoczesne odes³anie do stosowania prze-
pisów kodeksu postêpowania cywilnego oznacza nakaz stosowania tych
przepisów kodeksu, które maj¹ zastosowanie przy rozpoznawaniu za¿a-
lenia unormowanego w art. 394 i nast. k.p.c.35
Chocia¿ odmowa dokonania czynno�ci notarialnej nie jest odpowied-

nikiem czynno�ci decyzyjnej (np. postanowienia s¹du) � trzeba zauwa¿yæ,
¿e art. 83 § 1 pr. o not., przewiduj¹c za¿alenie na odmowê dokonania
czynno�ci notarialnej, stanowi w zakresie oznaczenia przedmiotu zaskar-
¿enia uregulowanie szczególne w stosunku do przepisów kodeksu po-
stêpowania cywilnego. Za¿alenie odnosi siê do zgodno�ci czynno�ci
notarialnej z prawem, a wiêc zagadnieñ merytorycznych.

32 Por. postanowienie SN z dnia 11 lutego 1997 r., II CKN 65/96 (OSNC 1997, nr 6-
7, poz. 83); postanowienie SN z dnia 10 pa�dziernika 2003 r., II CK 230/03 (LEX
nr 148692); postanowienie SN z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 93/04 (LEX nr 347331);
postanowienie z dnia 8 lutego 2007 r., I CZ 133/06 (niepubl.).

33 III CZP 38/07 (OSNC 2008, nr 7-8, poz. 76).
34 Zob. uchwa³y SN z dnia 28 stycznia 1993 r., III CZP 166/92 (OSNC 1993, nr 9,

poz. 143), i z dnia 9 lutego 1993 r., III CZP 5/93 (OSP 1993, nr 11, poz. 213) oraz
postanowienia SN z dnia 11 lutego 1997 r., II CKN 65/96 (OSNC 1997, nr 6-7, poz. 83),
z dnia 19 kwietnia 2001 r., IV CKN 335/00 (niepubl.), oraz z dnia 11 grudnia 2002 r.,
I CK 203/02 (niepubl.).

35 S¹ to przepisy art. 394-398 k.p.c., a nastêpnie � na podstawie art. 397 § 2 k.p.c.
� art. 367-391 k.p.c., dotycz¹ce postêpowania apelacyjnego, i � na podstawie art. 391
§1k.p.c. � stosowaneodpowiednio przepisy opostêpowaniu przed s¹dempierwszej instancji,
z tym ¿e pierwszeñstwo ma oczywi�cie art. 83 pr. o not.
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Odmowadokonania czynno�ci notarialnejwymagaodnotariusza oceny
zgodno�ci zamierzonej czynno�ci z prawem. Dokonuj¹c tej oceny, no-
tariusz pe³ni funkcjê gwaranta bezpieczeñstwa obrotu prawnego, zapo-
biega bowiem funkcjonowaniu w tym obrocie czynno�ci, które by³yby
niezgodne z prawem. Uzasadnione jest w tej sytuacji wyodrêbnienie tzw.
postêpowanianotarialnego,w tokuktóregonotariusz realizuje swoje funkcje
i wype³nia ci¹¿¹ce na nim obowi¹zki, podejmuj¹c okre�lone w ustawie
czynno�ci lub odmawiaj¹c ich dokonania. Pozycja ustrojowa notariusza
jest w tej p³aszczy�nie okre�lona przez instytucjê przymusu notarialnego
i w sposób bezstronny uzasadnia �pozostawanie w pozycji zbli¿onej do
zajmowanej przez s¹d pierwszej instancji�36.
Postêpowanie notarialne zwi¹zane z odmow¹ dokonania czynno�ci

notarialnej jest zatem odpowiednikiem postêpowania pierwszoinstancyj-
nego, a za¿alenie na tê odmowê � instrumentem realizacji nadzoru judy-
kacyjnego nad notariuszem.
Notariusz w ramach zakre�lonych w prawie o notariacie sprawuje

jurysdykcjê prewencyjn¹, oddzia³uj¹c na strony czynno�ci, aby swoje
stosunki prawne ukszta³towa³y zgodnie z prawem i zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego. Postêpowanie notarialne jest bowiem postêpowaniem cy-
wilnym, unormowanym przepisami prawa o notariacie. Okoliczno�æ, ¿e
ustawodawca w sferze szeroko rozumianych czynno�ci notarialnych
wyposa¿y³ organ nies¹dowy w �rodki maj¹ce zapewniæ prawid³owo�æ
kszta³towania obrotu prawnego nie mo¿e ograniczaæ zakresu kontroli
przewidzianej w art. 82 pr. o not.37

36 Z uzasadnienia uchwa³y SN z dnia 1 czerwca 2007 r., III CZP 38/07 (LEX nr
259715).

37 Por. uchwa³ê SN � Izba Cywilna z dnia 29 maja 1990 r., III CZP 29/90 (OSNCP
1990, nr 12, poz. 150).


