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Obowi¹zekwydaniawypisu aktu po�wiadczenia
dziedziczenia osobie, która wyka¿e istnienie interesu
prawnego � analiza regulacji art. 95n § 3 ustawy �

Prawo o notariacie

W dniu 1 marca 2009 r. wesz³y w ¿ycie przepisy umo¿liwiaj¹ce
spadkobiercom uzyskiwanie potwierdzenia praw do spadku poprzez
sporz¹dzanie przez notariuszy aktów po�wiadczenia dziedziczenia. Spo-
sób ten stanowi alternatywê dla stwierdzenia nabycia spadku w drodze
postêpowania s¹dowego. Celem wprowadzenia takiej mo¿liwo�ci by³o
nie tylko odci¹¿enie s¹dów, ale tak¿e u³atwienie i przy�pieszenie re-
gulowania praw do spadku, jak równie¿ umo¿liwienie spadkobiercom
za³atwienia sprawy bez udzia³u s¹du. Zalet wprowadzenia notarialnych
po�wiadczeñ dziedziczenia jest wiele, wystarczy wskazaæ na: a) sam¹
mo¿liwo�æ dokonania przez spadkobierców wyboru sposobu, w jaki
chc¹ potwierdziæ swoje prawa do spadku, b) brak w³a�ciwo�ci
miejscowej � akt po�wiadczenia dziedziczenia mo¿e byæ sporz¹dzony
przez ka¿dego notariusza bez wzglêdu na to, gdzie by³o ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy, c) szybko�æ za³atwienia sprawy, d) do-
godno�æ co do ustalenia terminu, e) czêsto ni¿sze koszty itp.
Wprowadzenie przedmiotowych regulacji nale¿y zatem oceniæ po-

zytywnie, co potwierdza równie¿ praktyka wskazuj¹ca, i¿ przyjête
przez ustawodawcê rozwi¹zanie by³o przez spo³eczeñstwo oczekiwa-
ne. Jednak¿e niniejsze opracowanie ma na celu wykazanie, ¿e nie
wszystkie kwestie zwi¹zane z po�wiadczaniem dziedziczenia przez
notariuszy zosta³y wyczerpuj¹co uregulowane.
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Jedn¹ z nich jest na pozór b³aha kwestia wydawania wypisów
aktów po�wiadczenia dziedziczenia. Jednak¿e bior¹c pod uwagê, i¿
dokonywanie po�wiadczeñ dziedziczenia przez notariuszy ma nied³ug¹
historiê, nale¿y siê spodziewaæ, ¿e problemy dopiero zaczn¹ siê pojawiaæ,
a wówczas zagadnienie nabierze znaczenia. By nakre�liæ skalê pro-
blemu, wystarczy wymieniæ podmioty, które mog¹ siê kryæ pod
pojêciem �osoby, która wyka¿e istnienie interesu prawnego�. Nale¿¹
tu wszyscy wierzyciele zarówno spadkobiercy, jak i spadkobierców,
a wiêc np. banki, leasingodawcy, kontrahenci, pracownicy, firmy
windykacyjne dzia³aj¹ce jako podmioty, na które scedowano wierzy-
telno�ci, syndycy prowadz¹cy postêpowania upad³o�ciowe spadko-
dawcy czy spadkobierców itp. Kolejn¹ kategori¹ osób s¹ wspó³w³a-
�ciciele, wspó³u¿ytkownicy, wspó³posiadacze rzeczy wchodz¹cych
w sk³ad mas spadkowych. I w koñcu spadkobiercy, którzy nie uczest-
niczyli w sporz¹dzaniu aktów po�wiadczenia dziedziczenia, np. nie-
�lubne dzieci, spadkobiercy testamentowi. Kr¹g osób, które mog¹ ¿¹daæ
wydania wypisu po�wiadczenia dziedziczenia, jest zatem bardzo du¿y.
Co do wydawania wypisów aktów notarialnych obowi¹zuje regu³a,

¿e wydaje siê je stronom aktu lub osobom, dla których zastrze¿ono
w akcie prawo otrzymania wypisu, a tak¿e ich nastêpcom prawnym.
Za zgod¹ stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia s¹du
okrêgowego, w którego okrêgu znajduje siê kancelaria notariusza,
wypis aktu notarialnego mo¿e byæ wydany tak¿e innym osobom.
W przypadku aktów po�wiadczenia dziedziczenia ustawodawca przyj¹³
inne rozwi¹zanie. Zgodnie z art. 95n § 3 ustawy � Prawo o notariacie
(dalej: pr. o not.) wypis zarejestrowanego aktu po�wiadczenia dzie-
dziczenia mo¿e byæ ponadto wydany osobie, która wyka¿e istnienie
interesu prawnego. To, czy takowy interes istnieje, czy te¿ nie, ma
obowi¹zek rozstrzygn¹æ notariusz, a nie jak w przypadku innych
wypisów s¹d. W zwi¹zku z tym, ¿e niniejsze opracowanie po�wiêcone
jest analizie innych zagadnieñ wi¹¿¹cych siê z regulacj¹ zawart¹ w art.
95 n § 3 pr. o not. ni¿ z samym pojêciem interesu prawnego, jedynie
na marginesie wspomnê, i¿ zarówno ustawa � Prawo o notariacie, jak
i przepisy innych ustaw nie definiuj¹ pojêcia interesu prawnego, choæ
wielokrotnie siê nim pos³uguj¹ (np. art. 76-78, 189, 1891, 469, 1147
§ 1 k.p.c. czy art. 1025 § 1 k.c.). Ustawa � Prawo o notariacie nie
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zawiera tak¿e przepisów reguluj¹cych sposób, w jaki takowy interes
nale¿y wykazaæ. Oczywi�cie w judykaturze oraz w doktrynie zosta³y
wypracowane sposoby oceniania, czy dany podmiot posiada interes
prawny i czy dostatecznie wykaza³ jego istnienie. Najogólniej rzecz
ujmuj¹c, interes prawny to taki interes, który wi¹¿e siê ze sfer¹ prawn¹
danego podmiotu. Bior¹c pod uwagê, ¿e ustawodawca pos³uguje siê
tym pojêciem w ró¿nych ustawach i przy okazji regulowania ró¿nych
kwestii i instrumentów prawnych, nale¿y wskazaæ, i¿ �ci�lejsze zde-
finiowanie tego pojêcia, które by³oby adekwatne do wszystkich
wypadków odwo³ywania siê do niego, jest zawodne. W ka¿dym
wypadku wchodz¹ w grê nieco inne aspekty interesu prawnego i na
czym innym on polega1). Mo¿na wskazaæ, ¿e ma on charakter ma-
terialnoprawny i jego podstaw nale¿y szukaæ w przepisach prawa
materialnego.W przypadku wydawania przez notariuszy wpisów aktów
po�wiadczenia dziedziczenia osobom, które wyka¿¹ istnienie interesu
prawnego, najbardziej trafne wydaje siê byæ odniesienie do krêgu osób,
jakie na podstawie art. 1025 § 1 k.c. mog¹ kierowaæ wnioski do s¹du
o stwierdzenie nabycia spadku. Wed³ug powo³anego przepisu legity-
macja czynna do wszczêcia postêpowania nieprocesowego o stwier-
dzenie nabycia spadku przys³uguje ka¿dej osobie zainteresowanej
wywo³aniem skutków prawnych, jakie ustawa wi¹¿e z wydaniem
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Osobami zainteresowa-
nymi bêd¹ w szczególno�ci: spadkobiercy ustawowi i testamentowi
oraz ich spadkobiercy, zapisobiercy oraz dalsi zapisobiercy, upraw-
nieni do zachowku, nabywcy spadku oraz udzia³u spadkowego,
wierzyciele spadkodawcy, wierzyciele spadkobiercy i zapisobiercy,
wspó³w³a�ciciele nieruchomo�ci. Ilo�æ i ró¿norodno�æ stosunków ma-
terialnoprawnych, jakie mog¹ stanowiæ podstawê do uznania danej
osoby za zainteresowan¹, s¹ zatem bardzo szerokie.
Jak zatem notariusz niebêd¹cy niezawis³ym s¹dem i niemaj¹cy ja-

kichkolwiek wytycznych w obowi¹zuj¹cych przepisach co do pro-
cedury, w jakiej winno siê odbywaæ wykazanie i stwierdzenie istnienia
b¹d� nieistnienia interesu prawnego, ma podejmowaæ decyzje. Ró¿-
norodno�æ stosunków, z jakich mo¿e wynikaæ istnienie tego interesu,
sprawia, ¿e nawet przy dochowaniu szczególnej staranno�ci, wobec
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braku wyposa¿enia w odpowiednie instrumenty prawne, notariusz nie
bêdzie w stanie oceniæ, czy takowy interes istnieje, czy te¿ nie.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y stwierdziæ, ¿e wprowadzenie

przepisu art. 95n § 3 pr. o not. bez uregulowania szeregu kwestii,
o których ni¿ej, jest niewystarczaj¹ce dla praktyki. Uregulowania przed-
miotowej kwestii zawieraj¹ jedynie art. 95n § 3 i art. 83 pr. o not.,
przy czym ten pierwszy odsy³a do odpowiedniego stosowania dru-
giego. Z kolei postanowieñ art. 83 pr. o not. nie sposób stosowaæ
w oderwaniu od obowi¹zków notariusza wynikaj¹cych z art. 82 tej
ustawy stanowi¹cego, ¿e osobê, której odmówiono dokonania czyn-
no�ci notarialnej, nale¿y pouczyæ o prawie i trybie zaskar¿enia odmo-
wy, a na jej pisemne ¿¹danie dorêczyæ w terminie tygodnia uzasad-
nienie odmowy.
By wykazaæ powy¿ej zaprezentowane stanowisko, zacznê od wy-

mienienia kwestii, które, moim zdaniem, winny byæ w sposób niebu-
dz¹cy w¹tpliwo�ci uregulowane:
1) Czy osoba chc¹ca uzyskaæ wypis zarejestrowanego aktu po-

�wiadczenia dziedziczenia powinna z³o¿yæ pisemny wniosek do no-
tariusza, za³¹czaj¹c odpowiednie dokumenty potwierdzaj¹ce istnienie
interesu prawnego, czy wystarczy, by z³o¿y³a jedynie dokumenty bez
pisemnego wniosku, czy te¿ wniosek mo¿e byæ z³o¿ony i uzasadniony
ustnie?
2) Czy, je¿eli wniosek zawiera braki formalne, notariusz ma prawo

i obowi¹zek wzywania do ich uzupe³nienia oraz jaki termin ma wy-
znaczyæ do ich uzupe³nienia?
3) W jakim terminie ma notariusz rozpoznaæ wniosek?
4) W jakiej formie notariusz powinien rozstrzygn¹æ kwestiê istnie-

nia lub nieistnienia interesu prawnego, czy ma obowi¹zek to w jaki-
kolwiek sposób dokumentowaæ (utworzyæ akta sprawy)?
5) Jakie wynagrodzenie nale¿y siê notariuszowi za wykonane czyn-

no�ci, czy nale¿y siê mu zwrot poniesionych kosztów?
6) Jak¹ pozycjê ma notariusz rozstrzygaj¹cy o istnieniu lub nie-

istnieniu interesu prawnego oraz jaka odpowiedzialno�æ na nim ci¹¿y
w przypadku wydania wypisu po�wiadczenia dziedziczenia osobie
nieposiadaj¹cej interesu prawnego lub odmowy wydania osobie tako-
wy interes posiadaj¹cej?
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Dalsza czê�æ opracowania zawiera odniesienie do ka¿dej z wy-
mienionych w pkt od 1 do 6 kwestii.
Ad 1) Choæ ¿aden przepis nie stawia wymogu z³o¿enia pisemnego

wniosku o wydanie odpisu po�wiadczenia dziedziczenia, wydaje siê
byæ niemal¿e naturalne, by taki wniosek osoba posiadaj¹ca interes
prawny z³o¿y³a na pi�mie, za³¹czaj¹c odpowiednie dokumenty dla
wykazania swojego interesu prawnego. Powy¿sze wynika niejako
z przepisu art. 95j pr. o not., stanowi¹cego, ¿e zarejestrowany akt
po�wiadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia
o stwierdzenie nabycia spadku oraz z art. 83 § 1 pr. o not., tj. zdania:
�S¹d rozpoznaje za¿alenie na rozprawie, stosuj¹c przepisy Kodeksu
postêpowania cywilnego�, a tak¿e dokonuj¹c wyk³adni celowo�ciowej
przepisu art. 95n § 3. Celem przyznania prawa wyst¹pienia o wydanie
wypisu aktu po�wiadczenia dziedziczenia osobie maj¹cej interes praw-
ny jest zapewnienie jej ochrony praw. Taki sam cel, tj. ochronê osób
posiadaj¹cych interes prawny, ustawodawca przewidzia³ w art. 1025
§ 1 k.c., w³¹czaj¹c w sk³ad osób mog¹cych z³o¿yæ wniosek o stwier-
dzenie nabycia spadku osoby maj¹ce interes w tym, by wydano
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Skoro zatem wniosek
o stwierdzenie nabycia spadku wymaga nie tylko zachowania formy
pisemnej, ale tak¿e musi czyniæ zado�æ przepisom o pismach proce-
sowych, to zasadne jest przyjêcie stanowiska, ¿e i wniosek do no-
tariusza o wydanie wypisu aktu po�wiadczenia dziedziczenia analo-
gicznie winien spe³niaæ takie same wymogi. Zatem wymaga formy
pisemnej oraz wykazania okoliczno�ci i przed³o¿enia dokumentów po-
twierdzaj¹cych istnienie interesu prawnego.

Ad 2) Przyjmuj¹c, ¿e osoba zainteresowana winna z³o¿yæ wniosek
o wydanie wypisu aktu po�wiadczenia dziedziczenia zgodnie z wymo-
gami przewidzianymi dla pism procesowych, nale¿y zastanowiæ siê,
jakie czynno�ci winien podj¹æ notariusz w przypadku, gdy wniosek
zawiera braki formalne. Zachodzi pytanie, czy notariusz ma prawo,
a i obowi¹zek ¿¹daæ uzupe³nienia wniosku. Bior¹c pod uwagê, ¿e na
notariuszu spoczywa obowi¹zek rozpatrzenia, czy interes prawny
istnieje i zosta³ wykazany, zasadne jest przyjêcie, i¿ mo¿e on ¿¹daæ
uzupe³nienia wniosku. Pozostaje kwestia terminu, jaki na to uzupe³-
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nienie ma wyznaczyæ. Posi³kuj¹c siê przepisami o pismach proceso-
wych, zgodnie z uregulowaniem art. 130 § 1 k.p.c., termin ten po-
winien wynosiæ tydzieñ.
Analizuj¹c dalsz¹ tre�æ powo³anego wy¿ej przepisu, pojawia siê

kolejne zagadnienie do rozstrzygniêcia, tj. czy po bezskutecznym
up³ywie terminu do uzupe³nienia braków wniosku notariusz powinien
zwróciæ wnosz¹cemu wniosek, który wówczas, zgodnie z art. 130
§ 2 k.p.c., nie wywo³uje ¿adnych skutków, jakie ustawa wi¹¿e z wnie-
sieniem pisma, czy te¿ uznaj¹c, ¿e interes prawny nie zosta³ wykazany,
odmówiæ wydania wypisu, jednocze�nie pouczaj¹c o prawie wniesie-
nia za¿alenia.
Bior¹c pod uwagê tre�æ przepisu art. 95n § 3 pr. o not., cel wpro-

wadzenia tej regulacji oraz mo¿liwo�æ ponownego z³o¿enia wniosku
do notariusza o wydanie wypisu, jak i mo¿liwo�æ wniesienia za¿alenia
do s¹du, nale¿a³oby siê opowiedzieæ za przyjêciem rozwi¹zania, ¿e po
bezskutecznym up³ywie terminu do uzupe³nienia braków wniosku
notariusz odmawia wydania wypisu i poucza o prawie z³o¿enia za¿a-
lenia, lub te¿ przyj¹æ jeszcze bardziej radykalne stanowisko, i¿ w przy-
padku braków formalnych wniosku notariusz bez wzywania do uzu-
pe³nienia ich odmawia wydania wpisu aktu po�wiadczenia dziedziczenia
wobec braku wykazania istnienia interesu prawnego i poucza jak wy¿ej.

Ad 3) Sporym problemem jest ustalenie, w jakim terminie notariusz
winien rozstrzygn¹æ, czy zosta³ wykazany interes prawny i wydaæ
wypis aktu po�wiadczenia dziedziczenia. Jedynie s³uszne wydaje siê
byæ przyjêcie rozwi¹zania, ¿e notariusz powy¿ej okre�lonych czyn-
no�ci powinien dokonaæ bez zbêdnej zw³oki. Kodeks postêpowania
cywilnego w zasadzie, poza nielicznymi wyj¹tkami, nie okre�la ter-
minów dla czynno�ci s¹du. Wskazuje siê, ¿e sprawy winny byæ
rozpatrywane bez zbêdnej zw³oki. Przyjmuj¹c, ¿e rozpatrzenie i roz-
strzygniêcie, czy osoba wykaza³a istnienie interesu prawnego, jest
czynno�ci¹ quasi-procesow¹, najs³uszniej by³oby przyj¹æ, i¿ notariusz
równie¿ powinien rozpatrzeæ wniosek i wydaæ lub odmówiæ wydania
wypisu bez zbêdnej zw³oki.

Ad. 4) Kolejnym pojawiaj¹cym siê zagadnieniem jest, jak¹ formê
ma przyj¹æ rozstrzygniêcie notariusza w przedmiotowej kwestii.
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W przypadku odmowy wydania wypisu notariusz ma obowi¹zek po-
uczyæ o przys³uguj¹cym prawie wniesienia za¿alenia. Kodeks postê-
powania cywilnego stosowanie tego �rodka odwo³awczego przezna-
cza do zaskar¿ania postanowieñ. Mo¿liwe zatem jest przyjêcie, ¿e
odmowa winna byæ dokonana w formie postanowienia. Jednak¿e
notariusz nie jest s¹dem ani organem, któremu przyznano kompetencje
wydawania postanowieñ, tak jak np. ma to miejsce w przypadku
komorników. Dlatego te¿ bardziej trafne wydaje siê, by w przypadku
odmowy wydania wypisu notariusz sporz¹dza³ pismo informuj¹ce
o odmowie wydania wypisu zawieraj¹ce jednocze�nie pouczenie o pra-
wie z³o¿enia za¿alenia. Natomiast w przypadku uznania, ¿e interes
prawny zosta³ wykazany, po prostu wyda³ wypis.
W obydwu sytuacjach, tj. wydania wypisu lub odmowy jego

wydania, pojawia siê pytanie, czy notariusz powinien i w jakiej formie
przechowywaæ dokumenty z tym zwi¹zane. Dla poparcia przyjêtego
przez notariusza stanowiska konieczne wydaje siê przechowywanie
dokumentacji w sprawie. Nie tylko bowiem osoba niezadowolona
z odmowy mo¿e wnie�æ za¿alenie do s¹du, ale i osoba bêd¹ca stron¹
aktu po�wiadczenia dziedziczenia mo¿e kwestionowaæ rozstrzygniecie
notariusza uznaj¹ce istnienie interesu prawnego i wydanie wpisu. Tak¹
mo¿liwo�æ daje art. 80 § 2 pr. o not. nak³adaj¹cy na notariuszy
obowi¹zek czuwania nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych
interesów stron oraz innych osób, dla których dokonywana przez nich
czynno�æ mo¿e powodowaæ skutki prawne. Strona aktu, w tym
wypadku spadkobierca, ma prawo oczekiwaæ, a wrêcz ¿¹daæ od
notariusza zachowania zgodnego z wy¿ej powo³anym przepisem pra-
wa. Artyku³ 49 pr. o not. wprost stanowi, ¿e notariusz ponosi od-
powiedzialno�æ za szkodê wyrz¹dzon¹ przy wykonywaniu czynno�ci
notarialnych na zasadach okre�lonych w kodeksie cywilnym. Nietrud-
no jest stworzyæ listê sytuacji, w których wydanie wpisu aktu po-
�wiadczenia dziedziczenia bêdzie narusza³o interesy osób, które na
jego podstawie naby³y spadek.
Powy¿ej powo³ane regulacje daj¹ zatem zarówno osobom, którym

odmówiono wydania wypisu, jak i spadkobiercom podstawê do po-
ci¹gniêcia notariusza do odpowiedzialno�ci za wyrz¹dzon¹ jego czyn-
no�ci¹ szkodê.
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Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y uznaæ, ¿e wrêcz niezbêdne jest
tworzenie, nazwijmy to, �akt sprawy� i przechowywanie ich.

Ad 5) Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Sprawie-
dliwo�ci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (Dz.U. 2005 r. Nr 148, poz. 1546 ze zm.), za wydanie
wypisu notariusz pobiera wynagrodzenie w kwocie 6 z³ netto za stronê.
Akt po�wiadczenia dziedziczenia zazwyczaj zawarty jest na 2-3 stro-
nach. Nale¿ne wynagrodzenie wynosi zatem �rednio 12-18 z³ netto.
Jednak¿e nie mo¿na uznaæ, ¿e w przedmiotowym przypadku czyn-

no�æ notariusza sprowadza siê jedynie do wydania wypisu. Ponadto,
w przypadku odmowy wydania wypisu, notariusz wykonuje czyn-
no�æ zbadania istnienia interesu prawnego, ale nie dokonuje czynno�ci
wydania wypisu, w zwi¹zku z powy¿szym na podstawie § 12 ust. 1
wynagrodzenie siê nie nale¿y.
Takie rozwi¹zanie jest nie do przyjêcia. Na notariuszu ci¹¿y obo-

wi¹zek rozstrzygniêcia o istnieniu b¹d� nieistnieniu interesu prawnego.
W wiêkszo�ci przypadków ustalenie powy¿szego wymaga nie tylko
znacznego nak³adu czasu pracy, ale i wiedzy szczególnej, czêsto nie-
zwi¹zanej �ci�le z czynno�ciami notarialnymi objêtymi ustaw¹ � Prawo
o notariacie.
Mo¿na siê zastanowiæ, czy czynno�æ rozstrzygniêcia (zbadania)

istnienia lub nieistnienia interesu prawnego jest czynno�ci¹ niewymie-
nion¹ w przepisach poprzedzaj¹cych, o której mowa w § 16 rozpo-
rz¹dzenia, za któr¹ nale¿y pobraæ taksê w kwocie 200,00 z³. Z jednej
strony przyjêcie takiego stanowiska nie wydaje siê byæ uzasadnione,
gdy¿ czynno�æ badania interesu prawnego nie jest czynno�ci¹ nota-
rialn¹ wymienion¹ w przepisach dzia³u II ustawy � Prawo o notariacie.
Czynno�ci tej nie jest te¿ nadawana jakakolwiek forma aktu notarial-
nego. Z drugiej strony jest czynno�ci¹ niezbêdn¹ do wykonania przed
wydaniem wypisu aktu po�wiadczenia dziedziczenia, wymagaj¹c¹
rozstrzygniêcia, które do tej pory by³o zastrze¿one do kompetencji
s¹dów. Nie ma jednak podstaw do pobierania przez notariusza op³at
na podstawie ustawy o op³acie s¹dowej (dane ustawy). Jakie zatem
nale¿y siê wynagrodzenie? Trudno jest uznaæ, ¿e pobranie wynagro-
dzenia za wydanie wypisu jest w tym wypadku wystarczaj¹ce. Tym
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bardziej ¿e, tak jak wy¿ej wspomnia³am, notariusz pobierze j¹ tylko
w sytuacji, w której takowy wypis wyda.Warto tak¿e podnie�æ kwestiê,
¿e wnosz¹c do notariusza wniosek o wydanie wypisu po�wiadczenia
dziedziczenia, osoba kieruj¹ca taki wniosek nie jest zobligowana do
wniesienia zwi¹zanej z tym jakiejkolwiek op³aty. Dla porównania
wskazujê, ¿e osoba maj¹ca interes prawny, o której mowa w art. 1025
§ 1 k.c., wnosz¹c do s¹du wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
jest zobligowana ui�ciæ op³atê w kwocie 50,00 z³ (art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych). S¹d przed
przyst¹pieniem do postêpowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku
najpierw, podobnie jak notariusz przy wydawaniu wypisu po�wiad-
czenia dziedziczenia, bada istnienie interesu prawnego osoby, która
taki wniosek z³o¿y³a. Nasuwa siê zatem wniosek, ¿e przy kierowaniu
do notariusza ¿¹dania wydania wypisu osoba maj¹ca interes prawny
winna ponie�æ �jakie�� koszty. Jednak¿e ani ustawa � Prawo o no-
tariacie nie odsy³a do ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych, ani te¿ ta druga ustawa o tym nie wspomina.
Analizuj¹c dalej problematykê zwi¹zan¹ z wydaniem wypisu po-

�wiadczenia dziedziczenia, nale¿y wskazaæ, ¿e notariuszowi nie tylko
nie zosta³o przyznane prawo do wynagrodzenia za dokonywane czyn-
no�ci, ale tak¿e prawo do zwrotu poniesionych kosztów, które prze-
cie¿ ponosi. Nie chodzi tu o koszty przygotowania wypisu, ale o koszt
rozstrzygniêcia, czy osoba kieruj¹ca ¿¹danie wydania wypisu faktycz-
nie posiada interes prawny, zebrania dokumentacji w sprawie oraz
koszty, jakie notariusz poniesie w sytuacji, gdy jego odmowa wydania
wypisu spowoduje wniesienie do s¹du za¿alenia. Stosuj¹c przepis art.
95n § 3 pr. o not. odsy³aj¹cy do uregulowañ zawartych w art. 83 tej
samej ustawy, na odmowê wydania wypisu aktu po�wiadczenia dzie-
dziczenia osobie zainteresowanej s³u¿y za¿alenie do s¹du okrêgowego
w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê kancelarii notarialnej. Za¿alenie
wnosi siê za po�rednictwem notariusza, który jest obowi¹zany usto-
sunkowaæ siê do za¿alenia w terminie tygodnia i wraz z za¿aleniem
przedstawiæ swoje stanowisko s¹dowi. Niew¹tpliwie ca³a wy¿ej przed-
stawiona procedura zwi¹zana z wydawaniem, odmow¹ wydania i pra-
wem za¿alenia odmowy generuje po stronie notariuszy koszty, których
z pewno�ci¹ nie pokrywa wynagrodzenie za wydanie wypisu po�wiad-
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czenia dziedziczenia, do któregoma prawo jedynie wwypadku wydania
wypisu.
Artyku³ 5 § 2 pr. o not. stanowi, ¿e wynagrodzenie notariusza nie

obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbêdnych wydatków ponie-
sionych przez niego w zwi¹zku z dokonaniem czynno�ci. Powo³any
przepis daje mo¿liwo�æ zwrotu poniesionych w zwi¹zku z czynno�ci¹
przez notariusza kosztów, jednak nie ma uregulowañ dotycz¹cych
tego, w jaki sposób mo¿na dochodziæ zwrotu kosztów i jak je ustalaæ.
W przypadku, kiedy odmowa wydania spowoduje wniesienie za¿ale-
nia, mo¿na przyj¹æ, ¿e s¹d mo¿e przyznaæ ¿¹dany przez notariusza
zwrot kosztów. W sytuacjach wydania wpisu i odmowy niezakoñczo-
nej wniesieniem za¿alenia, kwestia zwrotu kosztów pozostaje nieroz-
wi¹zana.

Ad 6) Ustawa � Prawo o notariacie przyzna³a notariuszowi kom-
petencjê rozstrzygania o istnieniu b¹d� nieistnieniu interesu prawnego
(art. 95n § 3 pr. o not.) oraz prawo samokontroli wcze�niej przyjêtego
rozwi¹zania � po wniesieniu za¿alenia notariusz mo¿e, je¿eli uzna
za¿alenie za s³uszne, dokonaæ czynno�ci notarialnej, w takim wypadku
nie nadaje za¿aleniu dalszego biegu (art. 83 § 2 pr. o not.). W �wietle
powy¿ej powo³anych regulacji notariusz jawi siê jako niezawis³y podmiot.
Sformu³owanie �podmiot� jest, moim zdaniem, najbardziej adekwatne.
Nie mo¿na bowiem uznaæ notariusza za niezawis³y s¹d czy te¿ organ
administracji. Jednak maj¹c na uwadze cel przyjêtego przez ustawo-
dawcê rozwi¹zania, czyli przyznanie osobom posiadaj¹cym interes
prawny prawa ochrony swoich praw poprzez przyznanie im prawa
do z³o¿enia wniosku o s¹dowe stwierdzenie nabycia spadku, a w
przypadku notarialnego po�wiadczenia dziedziczenia prawo uzyskania
wypisu tego aktu, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e notariuszowi rozstrzygaj¹-
cemu, czy w danym przypadku osoba wykaza³a istnienie interesu,
zosta³ przyznany przymiot niezawis³o�ci. A co za tym idzie, nie po-
winien ponosiæ jakiejkolwiek odpowiedzialno�ci bez wzglêdu na swoje
rozstrzygniêcie. Ale czy tak faktycznie jest? Wprawdzie art. 2 § 1 pr.
o not. stanowi, ¿e notariusz w zakresie swoich uprawnieñ, o których
mowa w art. 1, dzia³a jako osoba zaufania publicznego, korzystaj¹c
z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym. Jednak inne
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regulacje ustawowe jednoznacznie wskazuj¹, ¿e notariusz ponosi
odpowiedzialno�æ za swoje dzia³ania. Nale¿y tu przytoczyæ przede
wszystkim tre�æ nastêpuj¹cych artyku³ów ustawy � Prawo o nota-
riacie:
a) art. 49 � notariusz ponosi odpowiedzialno�æ za szkodê wyrz¹-

dzon¹ przy wykonywaniu czynno�ci notarialnych na zasadach okre-
�lonych w kodeksie cywilnym, z uwzglêdnieniem szczególnej staran-
no�ci, do jakiej jest obowi¹zany przy wykonywaniu tych czynno�ci,
b) art. 18 reguluj¹cy kwestie obowi¹zku zachowania tajemnicy,
c) art. 80 § 2 � obowi¹zek czuwania nad nale¿ytym zabezpiecze-

niem praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób, dla których
czynno�æ mo¿e powodowaæ skutki prawne.
Wskazana na wstêpie ró¿norodno�æ stosunków prawnych, w jakich

mo¿e dochodziæ do ¿¹dania przez ró¿ne osoby wydania wypisów po-
�wiadczeñ dziedziczenia, pozwala przyj¹æ, ¿e odpowiedzialno�æ no-
tariuszy zwi¹zana z tymi na pozór b³ahymi kwestiami wydania lub
odmowy wydania wypisów jest ogromna. Czynno�ci te mog¹ poci¹-
gaæ za sob¹ znacz¹ce straty materialne dla wierzycieli, wspó³w³a�ci-
cieli czy spadkobierców nieobjêtych danym po�wiadczeniem dziedzi-
czenia.
Nak³adaj¹c na notariusza obowi¹zek zbadania istnienia interesu praw-

nego przy wydawaniu wypisów po�wiadczeñ dziedziczenia, ustawo-
dawca powinien wyra�nie zwolniæ go od odpowiedzialno�ci, tym
bardziej ¿e przyzna³ mo¿liwo�æ z³o¿enia za¿alenia i nie wyposa¿y³ go
w narzêdzia prawne umo¿liwiaj¹ce zabezpieczenie swojego interesu,
np. przez wyra�nie przyznanie prawa do ¿¹dania z³o¿enia przez osobê,
o której mowa w art. 95n § 3 pr. o not., pisemnego wniosku czy jego
uzupe³nienia.
Reasumuj¹c poruszone powy¿ej zagadnienia, nale¿y stan¹æ na sta-

nowisku, i¿ obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy wymagaj¹ zmian, które
w sposób niebudz¹cy w¹tpliwo�ci regulowa³aby omówione w niniej-
szym opracowaniu kwestie. Konieczno�æ ich wprowadzenia le¿y
w interesie zarówno osób posiadaj¹cych interes prawny oraz spad-
kobierców, ale tak¿e notariuszy. Jednak najlepsze,moim zdaniem, by³oby
przyjêcie co do wydawania wypisów aktów po�wiadczenia dziedzi-
czenia takiego samego rozwi¹zania, jak w przypadku wydawania
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wypisów aktów notarialnych. Maj¹c bowiem na uwadze obowi¹zek
zachowania tajemnicy przez notariusza oraz katalog czynno�ci nota-
rialnych, nale¿a³oby uznaæ, ¿e wydawanie wypisów osobom maj¹cym
w tym interes prawny winno odbywaæ siê jedynie w oparciu o pra-
womocne postanowienie s¹du, tak jak przewiduje art. 110 § 2 pr.
o not.
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