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Etyczne podstawy notariatu

Dnia 1 stycznia 1998 r. wszed³ w ¿ycie Kodeks Etyki Zawodowej
Notariusza1. Pierwsze publikowane oceny stwierdza³y, ¿e jest to �niew¹t-
pliwie novum w tym starym jak �wiat zawodzie� oraz ¿e �Nie by³o go
dot¹d, mog³o nie byæ jeszcze jaki� czas albo wrêcz wcale�2. Zwraca³ na
to uwagê ju¿ J. Stelmach podczas II Ogólnopolskiej Notarialnej Konferen-
cji Naukowej w Krakowie, rozpoczynaj¹c swoje �Kilka uwag o kodeksie
etyki notarialnej� od pytania, czy jest on � w wersji pisanej � w ogóle
potrzebny3. Chodzi tu ogólniej o problem przydatno�ci kodyfikowanych
etyk zawodowych, ale w kontek�cie dyskusji nad etycznymi aspektami
wykonywania zawodu notariusza na tle obowi¹zuj¹cego prawa o notaria-
cie, pytanie wydawa³o siê zasadne. Dzisiaj, gdy Kodeks ju¿ obowi¹zuje,
mo¿na spojrzeæ nieco szerzej na ca³o�æ zagadnieñ ³¹cz¹cych siê z etycz-
nymi podstawami notariatu. Poni¿sze uwagi dotyczyæ bêd¹ zatemwkolej-
no�ci fundamentalnych warto�ci, jakie le¿¹ u podstaw prawniczej etyki
zawodowej (I), odniesieñ do obowi¹zuj¹cego prawawkwestiach powodu-
j¹cych pytania o granice etyczne jego stosowania (II), tre�ci etycznych

1Uchwa³aNr 19/97KrajowejRadyNotarialnej z 12 grudnia 1997 r.w sprawieKodeksu
Etyki Zawodowej Notariusza.

2 Z. G o d e c k i, Kodeks etyczny a ustawa (krytycznie o kodeksie), Rejent 1999, nr 5,
s. 84.

3 J. S t e l m a c h, [w:] Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego. II
Ogólnopolska Notarialna Konferencja Naukowa w Krakowie, Poznañ-Kluczbork 1996, s.
122 i nast.
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obowi¹zuj¹cego prawa o notariacie oraz w zwi¹zku z tym niektórych
aspektów samego Kodeksu Etyki Zawodowej Notariuszy (III).

I

Do fundamentalnych wyznaczników prawniczej etyki zawodowej na-
le¿¹ niew¹tpliwie europejska kultura prawna oraz tradycja prawnicza, w
tym tak¿e tradycja zawodu notariusza4. Nie ulega przy tym w¹tpliwo�ci,
¿e chodzi tu o charakterystyczn¹dlaEuropykontynentalnej kulturê, ukszta³-
towan¹ historycznie na warto�ciach chrze�cijañskich5 . Powinna ona two-
rzyæ ogóln¹ filozofiêmoraln¹, która stanowi³aby podstawê szczegó³owego
kodeksu etycznego.
Dla europejskiej (kontynentalnej) kultury i tradycji prawnej kolejn¹

przes³ankê stanowi prawo rzymskie, bêd¹ce historyczn¹ podstaw¹ wspó³-
czesnych porz¹dkówprawnych6.Uwa¿a siê, ¿ewraz z filozofi¹ greck¹ oraz
chrze�cijañstwem nale¿y prawo rzymskie do tych dziedzin kultury antycz-
nej, które wywar³y przemo¿ny wp³yw na formowanie siê duchowego, in-
telektualnego i kulturowego oblicza Europy7. Z licznych warto�ci, jakie

4 Znaczenie zwi¹zku europejskiej kultury z kodeksem etycznym podkre�la J. S t e l -
m a c h ju¿ w punkcie wyj�cia rozwa¿añ o kodeksie etyki notarialnej (op. cit., s. 115; 119).

5 O europejskiej kulturze prawnej por. ostatnio m.in. M. K u r y ³ o w i c z, Europejska
kultura prawna, [w:] Zmiany w ustawodawstwach pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej,
dostosowuj¹ce te kraje do standardów prawnych Unii Europejskiej. Materia³y z konferen-
cji miêdzynarodowej, Jas³o 2000, s. 7-14; R. S o b a ñ s k i,Kultura prawna Europy, Studia
Europejskie (CentrumEuropejskieUniwersytetuWarszawskiego) 1998, nr 3(7), s. 117-129;
R. To k a r c z y k, Wspó³czesne kultury prawne, Kraków 2000, s. 200-215. W zbiorowej
pracy pt. G³ówne kultury prawne wspó³czesnego �wiata (pod red. H. Rota), Warszawa
1995, �systemy (kultury) europejskie�w³¹czone s¹wraz z latynoamerykañskimiw rozdzia³
pt. �Prawo stanowione� (s. 32-86). Por. te¿ M. K u r y ³ o w i c z, Notariat w europejskiej
kulturze prawnej, [w:] II Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, Poznañ-Klucz-
bork 1999, s. 135-148.

6 Por. ostatnio M. K u r y ³ o w i c z, Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kul-
tury prawnej, referat na konferencji w Uniwersytecie Kardyna³a StefanaWyszyñskiego (w
druku). Patrz te¿ przypis nastêpny oraz przypis 14.

7 R. B u c h a ³ a, Fundament naszej to¿samo�ci, Chrze�cijanin w �wiecie 1986, nr 153,
s. 101-106 (jako recenzja ksi¹¿ki M. K u r y ³ o w i c z a, Historia i wspó³czesno�æ prawa
rzymskiego, Lublin 1994). PonadtoH. K u p i s z e w s k i,Prawo rzymskie awspó³czesno�æ,
Warszawa 1988, s. 178-189. Ostatnio M. K u r y ³ o w i c z, Etyka i prawo w sentencjach
rzymskich jurystów, [w:] W krêgu problematyki w³adzy, pañstwa i prawa (Ksiêga jubile-
uszowa prof. H. Groszyka), Lublin 1996, s. 125-134.



103

Etyczne podstawy notariatu

wnios³o prawo rzymskie dla wspó³czesno�ci, za najbardziej uniwersalne i
trwa³e uwa¿a siê jegowarto�ci etyczne8.Do cech romanistycznego systemu
prawazalicza siêm.in. oparcie prawana zasadachdobra i s³uszno�ci (bonum
et aequum) oraz na takich pojêciach, jak iustitia (sprawiedliwo�æ), huma-
nitas (cz³owieczeñstwo, ¿yczliwo�æ), aequitas (s³uszno�æ, równo�æ), fides
(wiara, zaufanie), honestas (uczciwo�æ, rzetelno�æ) i innych, le¿¹cych na
styku prawa i etyki. Sami prawnicy rzymscy pojêæ tych nie definiowali, ale
pos³ugiwali siê nimi w prawie, wyczuwaj¹c intuicyjnie identyczno�æ ide-
a³ów etycznych i prawnych. Znajduj¹ one te¿ wyraz w znanych rzymskich
okre�leniach prawa jako sztuki stosowania tego, co dobre i s³uszne (ius est
ars boni et aequi) oraz sprawiedliwo�ci (iustitia) jako sta³ej i niezmiennej
woli przyznawania ka¿demu nale¿nego mu prawa. £¹cznikiem miêdzy
prawem a sprawiedliwo�ci¹ s¹ zasady postêpowania wed³ug prawa (iuris
praecepta): uczciwie ¿yæ (honeste vivere), drugiego nie krzywdziæ (alte-
rum non laedere), ka¿demu oddaæ, co mu siê nale¿y (suum cuique tribu-
ere). £atwoprzy tymzauwa¿yæ, ¿e s¹ to jednocze�nie fundamentalnenakazy
etycznegopostêpowania. Ju¿wnichwyra¿a siêwiêc jedno�æ etyki i prawa9.
Prawo rzymskie zajmuje te¿ znacz¹ce miejsce w tradycji formowania

siê prawodawstw europejskich. System prawa rzymskiego obowi¹zywa³
nie tylko w imperium rzymskim, ale prze¿y³ w³asne pañstwo i w³asn¹
formacjê spo³eczno-ekonomiczn¹, znajduj¹c jakoprawo recypowane zasto-
sowanie na znacznych obszarachEuropy i poza ni¹ a¿ powiekXX.Wp³yw
prawa rzymskiego obj¹³ ró¿nymi drogami równie¿ te kraje, w których
recepcja nie mia³a miejsca. W rezultacie sta³o siê ono podstaw¹ europej-
skiej nauki prawa, osnow¹nowo¿ytnej dogmatyki cywilistycznej orazmiê-
dzynarodowym �rodkiem porozumiewania siê prawników. Istnieje zatem
nieprzerwana tradycja znajomo�ci i stosowania prawa rzymskiego od sta-
ro¿ytno�cidoczasówdzisiejszych.Cowiêcej, pojêcie tradycji romanistycznej
nie ogranicza siê do zjawisk jurydycznych.Wrozwoju historycznymprawo
rzymskie sta³o siê komponentem tak¿e zjawisk kulturowych i cywilizacyj-
nych wielu narodów.

8 H. K u p i s z e w s k i, op. cit., s. 176 i nast.; M. K u r y ³ o w i c z, Etyka..., s. 126.
9 M. K u r y ³ o w i c z,Historia i wspó³czesno�æ..., s. 122-124; t e n ¿ e, Etyka..., s. 127-

128 (z dalsz¹ literatur¹).
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Dla zwi¹zków Polski z prawem rzymskim decyduj¹ce znaczeniemia³o
przyjêcie chrze�cijañstwawobrz¹dku ³aciñskim.W ten sposób znalaz³a siê
Polskawkrêgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej,wodró¿nieniu od innych
wschodnichnarodóws³owiañskich.Praworzymskieodegra³o równie¿ istotn¹
rolê w czasie, gdy pañstwo i prawo polskie wydobywa³o siê z porozbio-
rowego rozbicia. Wspóln¹ p³aszczyzn¹ porozumienia przy pracach unifi-
kacyjnych sta³a siê w³a�nie tradycja prawa rzymskiego, ³¹cz¹ca kultury
prawne wszystkich ziem polskich. W rezultacie pozosta³o prawo polskie
weuropejskim, romanistycznymsystemieprawnym, a tradycja prawa rzym-
skiego utrzyma³a swoj¹ rolê czynnika ³¹cz¹cego prawa pañstw Europy
kontynentalnej i stanowi¹cego ich historyczne, uniwersalne i trwa³e dzie-
dzictwo10. Mieszcz¹ siê w nim równie¿ wskazane warto�ci etyczne.
Wskazane zasady ogólne maj¹ znaczenie nie tylko historyczne. Warto

w szczególno�ci zwróciæ uwagê na praktyczne znaczenie rzymskiej pare-
mii non omne quod licet honestum est. Oznacza ona, ¿e nie wszystko, co
nawet prawemdozwolone, jest uczciwe i etyczne.Ma to znaczenie zw³asz-
cza dzisiaj, gdy w warunkach wolnego rynku dominuje przekonanie, ¿e
wszystko, co prawem nie zabronione, jest dozwolone. Ale nie wszystko,
doda³by rzymski prawnik, co nawet nie zabronione, jest etyczne. W tym
kontek�cienale¿a³oby te¿ chybaodczytywaæpierwszezdanieKodeksuEtyki
Zawodowej Notariusza, ¿e �Notariat jest niezbêdnym uczestnikiem two-
rzenia i urzeczywistniania struktur prawnych wolnego rynku�.
Drugim praktycznym aspektem jest tworzenie siê struktur i prawaUnii

Europejskiej, do której ma do³¹czyæ z czasem równie¿ Polska. W �wietle
dokonañ Unii Europejskiej i zwi¹zanych z ni¹ procesów integracyjnych
nowy wymiar zyskuje obecnie równie¿ pojêcie europejskiej kultury praw-
nej. Wyra¿a siê on m.in. w d¹¿eniach do harmonizacji prawa oraz w szer-
szej wspó³pracy wszystkich organów stosuj¹cych prawo w zasiêgu krajo-
wym i miêdzynarodowym. Dodaæ trzeba, ¿e aspekt unifikacyjny prawa
europejskiego ma równie¿ swoje historyczne korzenie, albowiem Europa
by³a ju¿ w kulturze prawnej zjednoczona, a to wówczas, gdy w wyniku
recepcji prawa rzymskiego obowi¹zywa³ jeden system prawny w Europie

10 Por. R. B u c h a ³ a, op. cit., s. 104-105; M. K u r y ³ o w i c z, Tradycje prawa rzym-
skiego w rozwoju polskiego prawa cywilnego, [w:] Tradycja i postêp w prawie, Lublin
1983, s. 79-94.
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kontynentalnej; prawo rzymskie stanowi³o wspóln¹ dla wszystkich ratio
scripta, do której w³¹czy³o siê prawo kanoniczne, a wspólnym jêzykiem
prawników by³a ³acina11. Z tych korzeni bior¹ siê podnoszone niekiedy i
dzisiaj sugestie co do stworzenia jednolitego europejskiego systemu praw-
nego, opartego w swych podstawowych za³o¿eniach w³a�nie na g³ównych
ideach prawa rzymskiego, wspartych wspóln¹ tradycj¹ warto�ci chrze�ci-
jañskich. Takie ius commune Europeummog³oby stanowiæ fundament, na
którymopiera³yby siê szczegó³oweporz¹dki prawne12.Wka¿dymza� razie
przyjmuje siê, ¿e tradycja prawa rzymskiego jest wspólnym sk³adnikiem
kultury prawnej Europy, a dla budowy przysz³ej jednolitej dogmatyki eu-
ropejskiej u¿yteczne mog¹ okazaæ siê do�wiadczenia zwi¹zane z obecno-
�ci¹ tradycji romanistycznej w nowo¿ytnej Europie13.
Pytanie o fundament nowego europejskiego prawaprywatnego dotyczy

tak¿e dwu dalszych kwestii, a mianowicie wyrównania ró¿nic miêdzy
systemem romañskim a Common Law oraz projektu wspólnego kodeksu
prawa prywatnego. Pierwsza, tj. czy harmonizacja i unifikacja obejmie
prawa pañstw Europy kontynentalnej oraz Anglii, doprowadzaj¹c do ujed-
nolicenia prawa, nie znajduje na razie jednoznacznego wyja�nienia14.
Natomiast dyskusja wokó³ podstawowych idei wspólnego prawa europej-
skiego, uzyskuje realne odniesienia w przyjêtych ju¿ Zasadach Europej-
skiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law, 1995)
oraz w trwaj¹cych pracach nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywil-
nego. Ma on obj¹æ regulacjê stosunków maj¹tkowych dla krajów cz³on-

11 Patrz m.in. H. C o i n g, Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissen-
schaft, [w:]Gesammelte Aufsätze 2, Frankfurt a. M. 1982, s. 137-156;M. K u r y ³ o w i c z,
Notariat w europejskiej kulturze..., s. 151 (z dalsz¹ literatur¹ w przypisach 69 i 70).

12 Na ten tematm.in.A.M a s c h i,Diritto europeo e principi romanistici, [w:]Archivio
Giuridico 194, 1978, s. 3-28; M. K u r y ³ o w i c z, Zwi¹zki komparatystyki prawniczej z
histori¹ prawa, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne t. 29, z. 5, Lublin 1982, s. 133. Por. te¿
przypis nastêpny.

13 W. D a j c z a k, Prawo rzymskie a rozwój europejskiego prawa prywatnego, [w:]
Poszukiwanie Europy. Zjazd gnie�nieñski a idea zjednoczonej Europy, Poznañ 2000, s. 43.
Por. te¿D. G ³ u c h,Czy Justynian spisywa³ prawoUnii Europejskiej?, Collegium Invisibile
Acta, z. 5, Warszawa 1998, s. 79-88. Dyskusyjnie I.C. K am i ñ s k i, Kontrowersje wokó³
pojêcia europejskiej kultury prawa prywatnego, Pañstwo i Prawo 2000, nr 1, s. 23-41.

14 Por. na ten temat literatura podana w przypisie poprzednim, a tak¿e M. K u r y ³ o -
w i c z, Prawo rzymskie jako fundament... (wy¿ej przypis 6).
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kowskich Unii Europejskiej bez naruszania �warto�ci wynikaj¹cych z ich
rozwiniêtych kultur prawnych lub � wed³ug innego okre�lenia � w³asnej
to¿samo�ci prawnej15.
Osobne miejsce w studiach nad etyk¹ notarialn¹ zajmuje tradycja no-

tariatu. Chodzi tu zarówno o tradycje notariatu ³aciñskiego, jak i notariatu
polskiego16. Decyduj¹ca rola przypada tu badaniom historycznym, które
mog¹ ukazaæ korzenie wspó³czesnego notariatu, tak¿e w aspekcie kszta³-
towania siê etycznych zasadwykonywania tego zawodu17.Dotychczasowe
studia wykazuj¹ w ka¿dym razie, ¿e od kandydatów na notariuszy zawsze
wymaganowysokich kwalifikacji etycznych.Mo¿liwe by³o równie¿ uzna-
nie notariusza za niegodnegowykonywania zawodu, je¿eli obowi¹zki swe
spe³nia³ nierzetelnie18. Dalsza historia ³¹czy siê ze �redniowiecznym nota-
riatem publicznym, w którym uprawnienia do wykonywania zawodu uzy-
skiwali notariusze z upowa¿nienia papieskiego (ex apostolica auctoritate)
lub cesarskiego (ex imperiali auctoritate)19. Zaufanie do notariusza wyni-
ka³o zatem ju¿ z autorytetu osoby (instytucji) udzielaj¹cej nominacji nota-
rialnej20. Do³¹cza siê do tego autorytet stanu duchownego, albowiemwiêk-
szo�ænotariuszyw�redniowieczu stanowili klerycyzni¿szymi �wiêceniami.
Jednak i oni, kandyduj¹c na notariuszy, musieli mieæ za�wiadczenie od

15 Ch. von B a r, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego, Pañstwo i
Prawo 2000, z. 10, s. 43-52; W. D a j c z a k, op. cit., s. 49 (obaj z dalsz¹ literatur¹).

16 J. S t e l m a c h, op. cit., s. 124.
17 Historiê �redniowiecznego notariatu ukazuje najnowsza monografia K. S k u p i e ñ -

s k i e g o,Notariat publiczny w �redniowiecznej Polsce, Lublin 1997 (omówienie w Rejent
1997, nr 10, s. 208-216). Poza tym historia notariatu oczekuje nadal na badaczy. Co do
postulatów w tym zakresie patrz D.M a l e c, Podstawowe zasady ustroju polskiego nota-
riatu w �wietle projektów i opinii z lat 1918-1933, Czasopismo Prawno-Historyczne t. 52,
z. 1-2, s. 127; M. K u r y ³ o w i c z, Z historiografii notariatu w Polsce, Rejent 1999, nr 8,
s. 66.

18 Por. H. K u p i s z e w s k i,Minima de notariis romanis, Acta Univ. Wratislaviensis,
Prawo 154, Wroc³aw 1987, s. 21; M. K u r y ³ o w i c z, Rzymskie przepisy o dokumentach
i czynno�ciach notarialnych, Rejent 1996, nr 4-5, s. 41.

19 M. K u r y ³ o w i c z, Historyczne pocz¹tki notariatu europejskiego, [w:] Ksiêga Pa-
mi¹tkowa. I Kongres Notariuszy RP, Poznañ-Kluczbork1993, s. 95-109; K. S k u p i e ñ -
s k i, op. cit., passim.

20 Obok upowa¿nianych przez w³adzê papiesk¹ lub cesarsk¹ wysokich urzêdników
ko�cielnych i pañstwowych uprawnienia do powo³ywania notariuszy uzyska³y z czasem
równie¿uniwersytety.U �wieckichkandydatównotariat ³¹czy³ siê czêsto zkarier¹ pañstwow¹.
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biskupa �o cnotliwym ¿yciu i dobrej s³awie�21. Obu systemom nominacji
wspólne by³o wymaganie, aby kandydat by³ idoneus i fidedignis, a wiêc
by wykazywa³ siê stosown¹ znajomo�ci¹ sztuki notarialnej oraz by³ osob¹
godn¹ zaufania. Cechowaæ powinna go zatemnienaganna postawa etyczna
i nale¿yta obyczajno�æ22. Jako ludziomwykszta³conym i pe³ni¹cym czêsto
wa¿ne funkcje, towarzyszy³o notariuszom publicznym spo³eczne uznanie
i powa¿anie. Przed nominacj¹ kandydat sk³ada³ przysiêgê, w której �lubo-
wa³ m.in. rzetelnie wykonywaæ urz¹d notariusza, sporz¹dzaæ dokumenty
zgodnie zwol¹ stron,w sposób s³uszny i uczciwy, bez siêgania dopodstêpu,
fa³szerstwa czy oszustwa. Mia³ dochowaæ tajemnicy i dzia³aæ w ogólno�ci
nale¿ycie i sprawiedliwiewewszystkim,coodnosi³osiêdojegourzêduzmocy
prawa lub zwyczaju. Zobowi¹zywa³ siê te¿ do przyjmowania op³aty spra-
wiedliwej, bez jej zawy¿ania ponad przyjêt¹ w praktyce zwyczajow¹
wysoko�æ23.
Interesuj¹cy przegl¹d uregulowañ dotycz¹cych zawodu notariusza za-

wiera te¿ rozprawaAdamaNiemirowskiego pt.Wyk³ad notaryatu dziejowy
i porównawczy. Czê�æ szczególna (Warszawa 1876). Autor podj¹³ próbê
przedstawienia regulacji prawnych i zwyczajowych notariatu w krajach
europejskich w wiekach od XVI do XIX. W omawianym tu zakresie zna-

21 Por. I. G r a b o w s k i,Notariusz w ustawodawstwie ko�cielnym, CollectaneaTheolo-
gica 1935, t. 16, s. 600 oraz has³o �Notarius publicus� w Encyklopedii Ko�cielnej (wyd. ks.
M. Nowodworskiego), Warszawa 1885, t. 16, s. 421; 424.

22 We W³oszech i Niemczech w �redniowieczu usuniêto z notariatu ludzi karanych, z
nieprawych zwi¹zków lub o z³ej opinii. Wed³ug niemieckiej regulacji notariatu z 1512 r.
notariuszami mogli zostaæ tylko �ludzie szlachetnego pochodzenia, dobrej opinii oraz po-
�wiadczeni w bieg³o�ci w prawie� � por. A. N i e m i r o w s k i,Wyk³ad notaryatu dziejowy
i porównawczy, Warszawa 1876, s. 11; ponadto K. S k u p i e ñ s k i, op. cit., s. 96-97; 99.

23 K. S k u p i e ñ s k i, op. cit., s. 98-100. Interesuj¹cym przyczynkiem do historii nota-
riatu polskiego jest Modus promovendorum notariorum publicorum z 1658 roku, czyli
�Sposób promowania notariuszy publicznych�, zachowanyw aktachAkademii Zamojskiej.
Stwierdza siê tamprzedewszystkim, ¿e notariusz jest osob¹ publiczn¹, posiadaj¹c¹ zaufanie
ogó³u, nieposzlakowany na s³awie (integrae famae) i posiadaj¹cy pe³ne umiejêtno�ci, nie-
zbêdne do sprawowaniu tego urzêdu. Nie by³y dopuszczane osoby o z³ej s³awie (infames)
i np. heretycy. Por. A. J a n i k, Notariusze publiczni promowani w Akademii Zamojskiej w
latach 1607-1767, Studia �ród³oznawcze t. 22, 1977, s. 168-177 (na stronach 175-177 tekst
³aciñski Modus promovendorum...); J.K. K o c h a n o w s k i, Dzieje Akademii Zamojskiej,
Kraków 1899-1900, s. 55-57 (przek³ad na jêzyk polski). W.Wi t k o w s k i, Notariat w
XVI-XVII-wiecznej Polsce (w zwi¹zku z kszta³ceniem notariuszy publicznych w Akademii
Zamojskiej), Rejent 1994, nr 10, s. 38-42.



108

Marek Kury³owicz

le�æ mo¿na przede wszystkim potwierdzenie, ¿e wed³ug wszystkich usta-
wodawstw urz¹d notariusza mogli obj¹æ tylko ludzie o nieposzlakowanej
opinii i biegliwprawie24.Nak³adaj¹one te¿nanotariuszyobowi¹zekz³o¿enia
przysiêgi, ¿e urz¹d swójwykonywaæ bêd¹ sumiennie i rzetelnie. Na uwagê
zas³uguj¹ zw³aszcza tzw. obowi¹zki moralne rejentów, czyli powinno�ci
etyczne, zwi¹zane z wykonywaniem zawodu notariusza, które nie zosta³y
uregulowane ustawowo, lecz wynikaj¹ �z moralnego prze�wiadczenia.�
Doobowi¹zków tych,wed³ug przegl¹du dokonanego przezNiemirowskie-
go25, nale¿a³y m.in.: delikatno�æ wobec klienta (w traktowaniu jego osoby,
w zapatrywaniu siê na stosunek stron i w postêpowaniu przy odbiorze
honorarium); uczciwo�æ, pojmowana niewed³ug powszechnej normy, lecz
jako szczególnie �cis³a i surowa; znajomo�æ przepisów prawa, z czego
wynika³aby konieczno�æ sta³ego doskonalenia wiedzy prawniczej; gorli-
wo�æ w spe³nianiu powierzonych czynno�ci; dyskrecja, rozumiana tak¿e
jako niekrytykowanie czynno�ci drugiego notariusza i niedawanie stronom
rad, które zmierza³yby do zmniejszenia praktyki innego rejenta; wreszcie
wi¹¿¹ce siê z tym kole¿eñstwo, wyra¿aj¹ce siê m.in. w unikaniu rozmów
i opinii o kolegach, aw szczególno�ci ocen negatywnych, których notariusz
nie powinien ani wyra¿aæ, ani wys³uchiwaæ. Jak widaæ z tego krótkiego
przegl¹du, s¹ to obowi¹zki natury etycznej, które � choæ nie skodyfikowane
i nie ujête w odrêbny kodeks etyki zawodowej � mia³y umocniæ powagê
i zaufanie nale¿ne ca³emu stanowi notarialnemu.

II

Innym zagadnieniem na styku prawa i etyki, dotycz¹cym ju¿ obowi¹-
zuj¹cego prawa, jest stosowanie w praktyce notarialnej klauzul general-
nych26. W szczególno�ci chodzi tu o ustawowy nakaz dla notariusza od-
mówienia dokonania czynno�ci notarialnej sprzecznej z prawem.
Wliteraturze zwraca siê uwagê, ¿e notariusz powiniendokonywaæ czyn-

no�ci notarialnych jedynie zgodnie z prawem oraz zgodnych z prawem27.

24 A. N i e m i r o w s k i, op. cit., s. 6-14.
25 A. N i e m i r o w s k i, op. cit., s. 110-113.
26 O klauzulach generalnych patrz ostatnio L. L e s z c z y ñ s k i, Tworzenie general-

nych klauzul odsy³aj¹cych, Lublin 2000 (z dalsz¹ literatur¹).
27 Por. E. G n i e w e k, O uniwersalnej zasadzie przestrzegania prawa przez notariu-

sza, [w:] IIKongresNotariuszyRP.Referaty i opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 45-60;
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Pierwszy obowi¹zekwynika z art. 2 § 2 pr. o not., wed³ug którego charakter
dokumentu urzêdowego maj¹ czynno�ci notarialne, dokonane przez nota-
riusza zgodnie z prawem. Chodzi tu przede wszystkim o zgodno�æ z obo-
wi¹zuj¹cym prawem o notariacie. Natomiast art. 81 pr. o not. ustanawia
obowi¹zek odmówienie przez notariusza dokonania czynno�ci sprzecznej
z prawem, a zatem a contrario notariuszowi wolno dokonywaæ jedynie
czynno�ci zgodnych z prawem.
W kwestii, co oznacza zwrot �sprzecznie z prawem� wyró¿niæ mo¿na

dwa stanowiska. Jedno zmierza do bardziej �cis³ejwyk³adni,wed³ug której
�sprzecznie z prawem�oznacza sprzeczno�æ z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawnymi. W szerszym ujêciu okre�leniem tym objête by³yby nie tylko
obowi¹zuj¹ce przepisy (ustawy, akty wykonawcze wydane na podstawie
ustaw czy przepisy tzw. prawa lokalnego), lecz równie¿ inne normy poza-
ustawowe, sk³adaj¹ce siê na szeroko rozumiane prawo, w szczególno�ci
wskazywane zreszt¹ przez przepisy zwyczaje i zasadywspó³¿ycia spo³ecz-
nego.
Za pierwszym, wê¿szym stanowiskiem, przemawia³aby wyk³adnia

porównawcza z poprzednio obowi¹zuj¹cymi przepisami. Takwiêcwed³ug
art. 64 Prawa o notarjacie z 1933 r. (rozp. Prezydenta RP z dnia 27 pa�-
dziernika 1933 r.) �Nie wolno notariuszowi dokonywaæ czynno�ci sprze-
ciwiaj¹cych siê prawu, porz¹dkowi publicznemu lub dobrym obyczajom�.
Prawo o notariacie z 1951 r. oraz prawo o notariacie z 1989 r. odwo³ywa³o
siê z kolei do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego: �Notariusz odmówi dokona-
nia czynno�ci notarialnej sprzecznej z prawem albo naruszaj¹cej zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego�28. Je¿eli na tym tle rozwa¿yæ art. 81 obowi¹zu-
j¹cego prawa o notariacie, widoczne jest zawê¿enie jego tre�ci do zakazu
sporz¹dzania czynno�ci notarialnych sprzecznych tylko z prawem. Pomi-
niête zosta³y zasady wspó³¿ycia spo³ecznego czy dawniejsze jeszcze, choæ
obecnie powracaj¹ce, dobre obyczaje. Powraca zatempytanie, co rozumieæ
przez prawo w tre�ci art. 81 pr. o not.
W szerszej interpretacji przypisuje siê wskazanemu okre�leniu prawa

znaczenie ogólniejsze.W szczególno�ci zwraca siê uwagê, ¿e ustawodaw-

S.W ó j c i k, Wp³yw notariusza na powstanie stosunków cywilnoprawnych z umów, [w:]
Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego, Poznañ-Kluczbork 1996, s. 231.

28 Art. 50 prawa o notariacie z 1989 r. (ustawa z 24 maja 1989 r.); por. A. O l e s z k o,
Odmowa sporz¹dzenia czynno�ci notarialnej, Rejent 1996, nr 4-5, s. 45.
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ca nie pos³u¿y³ siê dok³adniejszymokre�leniem, np. sprzeczno�ci¹ z ustaw¹
czy z przepisami prawa, co mo¿e oznaczaæ, ¿e zamiarem jego by³o jednak
nadaniu pojêciu prawa w tym przypadku znaczenia szerszego. Ró¿nica ta
ujawnia siê zw³aszcza w kontek�cie art. 58 § 1 i 2 k.c., wed³ug którego
niewa¿na jest czynno�æ prawna sprzeczna z ustaw¹ albo maj¹ca na celu
obej�cie ustawy, a tak¿e czynno�æ sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo-
³ecznego. Nie ma tu mowy o sprzeczno�ci z prawem, jak w art. 81 pr. o
not., ale nie ma przecie¿ w¹tpliwo�ci, ¿e notariusz powinien odmówiæ
dokonania czynno�ci prawnej sprzecznej nie tylko z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami, lecz tak¿e sprzecznej z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego29. W
takim ujêciu nale¿y tre�æ art. 81 pr. o not. rozumieæ m.in. w ten sposób,
¿e notariuszmawka¿dym razie obowi¹zek odmówiæ dokonania czynno�ci
notarialnej, która dotyczy³aby jednocze�nie czynno�ci niewa¿nejw �wietle
prawa materialnego (art. 58 k.c.)30.
Takie rozumienie oznacza, ¿e notariusz obowi¹zany jest do dokonania

oceny, czy przedstawiana mu czynno�æ nie jest sprzeczna z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami, czy nie zmierza do obej�cia ustawy oraz czy nie jest
sprzeczna z zasadamiwspó³¿ycia spo³ecznego.Tuwy³ania siê trudno�æ, co
nale¿y rozumieæ przez zasady wspó³¿ycia spo³ecznego31. Niezale¿nie od
niedookre�lono�ci tego pojêcia jako klauzuli generalnej powstaje problem,
jakie znaczeniemo¿na nadaæ tym zasadom obecnie, w nowychwarunkach
ustrojowych i spo³ecznych. W trwaj¹cej dyskusji zauwa¿a siê, ¿e klauzula
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego nakierowana by³a w pañstwie socjalistycz-
nym na przekszta³canie rzeczywisto�ci i dostosowywanie jej do nowych
ideologicznych i politycznychwymagañ32.Odwo³ywanie siê do tegodorob-
ku doktryny i orzecznictwa sta³o siê wiêc w znacznej mierze nieaktualne.

29 A. O l e s z k o, op. cit., s. 46; t e n ¿ e, Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s.
179.Mo¿na jednakmieæw¹tpliwo�ci, czy nale¿yw tymujêciu uwzglêdniaæ tak¿e zwyczaje
(normy prawa zwyczajowego), tak jak proponuje S.W ó j c i k, op. cit., s. 234-235. Por.
E. G n i e w e k, op. cit., s. 54-55.

30 Co do sprzeczno�ci z przepisami proceduralnymi oraz decyzjami administracyjnymi
patrz A. O l e s z k o, op. cit., Rejent 1996, nr 4-5, s. 46 i nast.; t e n ¿ e,Ustrój..., s. 179-181;
S.W ó j c i k, op. cit., s. 236.

31 Por. m. in. M. S a f j a n, Klauzule generalne w prawie cywilnym, Pañstwo i Prawo
1990, z. 11, s. 48-59; A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa
1998, s. 109-130

32 Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne � czê�æ ogólna, wyd. 4, Warszawa 1999, s. 38;
M. S a f j a n, op. cit., s. 48. 56; A. S t e l m a c h o w s k i, op. cit., s. 116.
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Z drugiej strony jest oczywiste, ¿e klauzule generalne w prawie s¹ nie-
odzownym elementem jego stosowania i wyk³adni33. Cowiêcej, przypusz-
cza siê, ¿e we wspó³czesnym prawie cywilnym konieczno�æ siêgania do
pozanormatywnych kryteriów ocen i warto�ci pojawiaæ siê bêdzie coraz
czê�ciej iwymagaæbêdzie skomplikowanychzabiegów interpretacyjnych34.
Wp³ywaæ bêdzie na to zarówno dynamika zmian cywilizacyjnych, nowe
zakresy regulacji prawnych (np. nowoczesne biotechnologie i postêpy
medycyny), jak i dokonuj¹ce siê stale przewarto�ciowania normetycznych.
Nie wnikaj¹c tu w szczegó³y, trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e niezbêdne jest
przede wszystkim odniesienie ocen do pewnych przyjêtych trwa³ych war-
to�ci zakorzenionych w tradycji i kulturze danego spo³eczeñstwa35. W
aktualnej sytuacji s¹ to niew¹tpliwie warto�ci stanowi¹ce wyznaczniki
europejskiej cywilizacji i kultury prawnej. Tym samym powrócili�my do
pocz¹tkowych rozwa¿añ o historycznie ukszta³towanych trwa³ych warto-
�ciach, le¿¹cych u podstaw prawa wspó³czesnego. Je�li do³¹czyæ do tego
powrót w Polsce od lat 90-tych do europejskich �róde³ tradycji prawnej,
do uniwersalnych koncepcji praw cz³owieka oraz ochrony praw podmio-
towych i wolno�ci jednostki, to uwidacznia siê nowe spojrzenie na tre�æ
takich klauzul generalnych, jak w³a�nie zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
Przemiany te wyra¿aj¹ siê tak¿e w propozycjach przywrócenia w przepi-
sach tradycyjnych klauzul s³uszno�ci, dobrej wiary, dobrych obyczajów i
uczciwo�ci w obrocie36.
Pewne odniesienie do klauzuli s³uszno�ciowej mo¿na znale�æ w prze-

pisie art. 80 § 2 obowi¹zuj¹cego prawa o notariacie, wed³ug którego przy
dokonywaniu czynno�ci notarialnych notariusz jest obowi¹zany czuwaæ

33 O idei s³uszno�ci w prawie por. A. S t e l m a c h o w s k i, op. cit., s. 109-115; tam¿e
(s. 117-120) o stosunku zasadwspó³¿ycia spo³ecznego do normmoralnych i obyczajowych.
Por. te¿ A.Wo l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne. Zarys czê�ci
ogólnej, Warszawa 1998, s. 78-79.

34 M. S a f j a n, op. cit., s. 52.
35 Z. R a d w a ñ s k i, op. cit., s. 39; M. S a f j a n, op. cit., s. 54. Por. te¿A. O l e s z k o,

op. cit., Rejent 1996, nr 4-5, s. 46.
36 M. S a f j a n, op. cit., s. 56; ostatnio W. D a j c z a k, Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego

czy dobra wiara?, Rejent 2001, nr 1, s. 40-58 (z dalsz¹ literatur¹). O �dobrych obyczajach�
(m.in. notariuszy)w�wietle art. 16ustawyozwalczaniunieuczciwej konkurencji por.R. S t e -
f a n i c k i,Granice prawne reklamyw �wietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
oraz kodeksów etycznych (na przyk³adzie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza), Rejent
2000, nr 10, s. 53-59.



112

Marek Kury³owicz

nadnale¿ytymzabezpieczeniemprawi s³usznych interesówstronoraz innych
osób, dla których czynno�æ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne. Ocena
s³uszno�ci interesów stron nale¿y zatem do notariusza, a swoimi ustalenia-
mi powinien podzieliæ siê ze stronami w ramach obowi¹zku udzielania
niezbêdnychwyja�nieñdotycz¹cychdokonywanej czynno�cinotarialnej (art.
80 § 3 pr. o not.). Powstaje jednak pytanie o stosunek indywidualistycznie
pojmowanych s³usznych interesów stron do pojêcia i poczucia s³uszno�ci
w spo³ecznie akceptowanym rozumieniu.
Zarysowane powy¿ej zagadnienia znajduj¹ swójwyraz tak¿ewKodek-

sie Etyki Zawodowej Notariusza.Wed³ug § 11 pkt 1: �Notariusz zobowi¹-
zany jest dokonywaæ czynno�ci zawodowych zgodnie z prawem, wed³ug
najlepszej woli i wiedzy oraz z nale¿yt¹ staranno�ci¹.� Takie ujêcie wydaje
siê szersze w porównaniu z art. 2 § 2 pr. o not., poniewa¿ odnosi siê do
�czynno�ci zawodowych�, a nie tylko notarialnych. Ponadto, poza wymo-
giem zgodno�ci czynno�ci z prawem, zobowi¹zuje siê notariusza do dzia-
³ania �wed³ug najlepszej woli i wiedzy oraz z nale¿yt¹ staranno�ci¹�.
Widoczne jest nagromadzenie pojêæ i okre�leñ owysokim stopniu ogólno-
�ci, aczkolwiek zwrócenie uwagi na poziomwiedzy notariusza wydaje siê
uzasadnione tak¿ew �wietle dotychczasowych rozwa¿añ.Ocena zgodno�ci
dokonywanych czynno�ci z obowi¹zuj¹cymprawem, z zasadamiwspó³¿y-
cia spo³ecznego czy jako zmierzaj¹cych do obej�cia ustawy wymaga nie-
w¹tpliwie wysokiej (�najlepszej�) wiedzy ze strony notariusza. Nawi¹zuje
do tego równie¿ §9KodeksuEtyki: �Notariuszwinien rozwijaæ sw¹wiedzê
zawodow¹ w celu podnoszenia jako�ci �wiadczonych us³ug, w szczegól-
no�ci poprzez udzia³ w szkoleniach i seminariach�. Kieruje to uwagê na
problemkszta³ceniaprawniczego,którepowinnodaækandydatowidozawodu
nale¿yt¹ formacjê intelektualn¹ i etyczn¹.
Punkt 2 § 11 Kodeksu Etyki poszerza dalej zakres obowi¹zków i od-

powiedzialno�ci notariusza, statuuj¹c obowi¹zek dokonywania czynno�ci
� tym razem notarialnych � w zgodno�ci nie tylko z prawem, lecz równie¿
z zasadami etyki zawodowej notariusza. Jest to w¹tpliwe dosyæ zastêpo-
wanie ustawodawcy, który, jak siê wydaje, wystarczaj¹co unormowa³
obowi¹zki i odpowiedzialno�æ notariusza. Do tej kwestii powrócê jeszcze
w dalszej czê�ci.
Interesuj¹cymprzepisem jest natomiast § 15Kodeksu Etyki. Stwierdza

on w pkt 1, ¿e �Notariusz obowi¹zany jest do zastosowania takich rozwi¹-
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zañ prawnych, które odpowiadaj¹ woli klienta�, za� w pkt 2: �Starania
notariusza w spe³nieniu woli klienta nie mog¹ prowadziæ do obej�cia pra-
wa.�Dotychczas akcentowanaby³akwestia zgodno�ci dokonywanychprzez
notariusza czynno�ci z prawem i z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Art.
58 § 1 k.c. stwierdza jednak, ¿e niewa¿na jest te¿ czynno�æ prawnamaj¹ca
na celu obej�cie ustawy. £¹czno�æ tych dwu przepisów, tj. art. 58 § 1 k.c.
i § 15 pkt 2 Kodeksu Etyki, mo¿na widzieæ dwojako. Po pierwsze, czyn-
no�ci notarialne, dokonywane przez notariusza nie powinny prowadziæ do
obej�cia prawa i w tym sensie nale¿a³oby uzupe³niaj¹co rozumieæ art. 2 §
2 obowi¹zuj¹cego prawa o notariacie. Po drugie, notariuszowi nie wolno
dokonaæ czynno�ci, wymaganej przez klienta, je¿eli czynno�æ taka w jego
ocenie mia³aby na celu obej�cie ustawy. W tym sensie nale¿a³oby uzupe³-
niaj¹co rozumieæ art. 81 pr. o not.

III

Etyczne podstawy dzia³alno�ci notariuszy znajduj¹ swoje okre�lenie �
niezale¿nie odKodeksuEtyki �w licznych przepisach, odnosz¹cych siê do
tego zawodu. Tak np. wed³ug art. 40 § 1 pkt 7 obowi¹zuj¹cego prawa o
notariacie, do zakresu dzia³aniaKrajowejRadyNotarialnej nale¿yw szcze-
gólno�ci wypowiadanie siê w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy.
Równie¿ Statut Stowarzyszenia Notariuszy RP z 1990 r. okre�la w § 7 i
8, ¿e celem Stowarzyszenia jest jednoczenie polskiego notariatu wokó³
tradycyjnych warto�ci, uzasadniaj¹cych publiczne zaufanie do czynno�ci i
dokumentów sporz¹dzanych przez notariuszy, a cel ten realizowany jest
m.in. poprzezpropagowaniewzorcówpostaw izachowañuznawanychprzez
�rodowisko notarialne za godne notariusza37. Poszanowanie norm deonto-
logicznych uznane zosta³o równie¿ � obok pog³êbiania wiedzy � za jedno
znajwa¿niejszychkryteriówdzia³alno�cinotarialnejwed³ugDeklaracjiSta³ej
RadyMiêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñskiego, przyjêtej wMediola-
nie w dniu 27 czerwca 1987 r. Na znaczenie zawodowej etyki notarialnej
wobec klientów, kolegów i pañstwa zwróci³ szczególn¹ uwagê XXII
Miêdzynarodowy Kongres Notariatu £aciñskiego w 1998 r.38

37 Rejent 1991, nr 1, s. 101-107.
38 Por. Miêdzynarodowa Unia Notariatu £aciñskiego. Statut i Regulamin (Wyd. Sto-

warzyszenie Notariuszy RP, Kluczbork), s. 55; R. S z t y k, Funkcja publiczna notariatu,
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Przede wszystkim za� obowi¹zuj¹ce prawo o notariacie zawiera ju¿
postanowienia dotycz¹ce zachowania przez notariuszy uznanych norm
etycznych39. Takwiêc wed³ug art. 11 pkt 2 pr. o not. notariuszemmo¿e byæ
ten, kto jest nieskazitelnego charakteru. Z kolei, zgodnie z art. 13 pr. o not.,
wniosek o powo³anie na stanowisko notariusza, sk³adany przez zaintere-
sowanego, powinien zawieraæ dane o jego kwalifikacjach okre�lonych w
art. 11 lub 12 pr. o not., a wiêc równie¿ co do nieskazitelno�ci charakteru.
Wydaje siê, ¿e powinny znale�æ siê one przedewszystkimwprzewidzianej
w art. 10 pr. o not. opinii w³a�ciwej rady izby notarialnej40. Odnosi siê to
tak¿e do aplikantów notarialnych (art. 7 § 1 pr. o not.). Nastêpnie, przy
powo³aniu notariusz sk³ada �lubowanie, ¿e powierzone obowi¹zki bêdzie
wype³nia³ zgodnie z prawem i sumieniem, a w postêpowaniu kierowaæ siê
bêdzie zasadami godno�ci, honoru i uczciwo�ci (art. 15 § 1 pr. o not.).
Elementy etyczne dzia³ania notariusza s¹ tu oczywiste, a jest on zobowi¹-
zany postêpowaæ zgodnie ze z³o¿onym �lubowaniem (art. 17 pr. o not.).
Ponadto, notariuszowi niewolnopodejmowaæ zajêcia, któremog³obyuchy-
biaæ powadze wykonywanego zawodu (art. 19 § 2 pr. o not.), co wyra�nie
³¹czy siê z obowi¹zkiem zachowania godno�ci, okre�lonymw rocie �lubo-
wania (art. 15 § 1 pr. o not.). Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za
przewinienia zawodowe albo uchybienie powadze lub godno�ci zawodu
(art. 50 pr. o not.), a wiêc za naruszenie równie¿ norm etycznych, jakie
kryj¹ siê pod okre�leniami powagi i godno�ci. W sumie, ju¿ samo prawo
o notariacie zawiera zwiê�le ujête zasady etyki zawodowej notariusza41.
Problemy etyczne mog¹ pojawiæ siê równie¿ przy odpowiedzialno�ci

cywilnej notariuszy, np. gdy chodzi o ustalenie zakresu pojêcia szczególnej

Rejent 1994, nr 12, s. 55; W. ¯m u d z i ñ s k i, Ustrój notariatu, Rejent 1991, nr 2, s. 8. O
Kongresie z 1998 r. w BuenosAires patrz: Rejent 1999, nr 1, s. 200. Por. te¿ ni¿ej przypis
62 (Europejski Kodeks Zasad Etyki Zawodowej).

39 R. S z t y k, Zasady modelowe i ustrojowe notariatu, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa.
I Kongres Notariuszy RP, Poznañ-Kluczbork 1993, s. 286-287.

40 Ostatecznej oceny dokonujeMinister Sprawiedliwo�ci przy podejmowaniu decyzji o
powo³aniu notariusza. Szerzej na ten tematW. S z w a j d l e r, Sytuacja prawna samorz¹du
notarialnego w postêpowaniu o powo³anie notariusza, [w:] Problematyka prawna..., s.
153-183; A. U r b a n e k, G³ówne kierunki zmian prawa o notariacie, tam¿e, s. 185-189.

41 Cz.W. S a l a g i e r s k i, Prawa i obowi¹zki notariuszy, Rejent 1992, nr 10, s. 23. O
�godno�ci zawodu� por. te¿ R. S t e f a n i c k i, op. cit., s. 60-63; o �godno�ci cz³owieka�
A. R e d e l b a c h, Tajemnica zawodowa notariusza w Rzeczypospolitej Polskiej w �wietle
zasady poszanowania ¿ycia prywatnego, Rejent 1999, nr 6-7, s. 25.
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staranno�ci, do jakiej notariusz jest zobowi¹zany z mocy art. 49 pr. o not.
przy wykonywaniu czynno�ci notarialnych. Chodzi tu o jedn¹ z odmian
staranno�ci zawodowej42, w którejmie�ci siê równie¿ przestrzeganie etyki
zawodowej, przynajmniejw zakresie okre�lonymprzezwymienionewy¿ej
przepisy prawa o notariacie. Pojawia siê te¿ kwestia zachowania tajemnicy
zawodowej43.
Przestrzeganie etyki zawodowej jest te¿ przedmiotem nadzoru nad

notariatem. Wydane na podstawie art. 42 § 2 pr. o not. rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 30 kwietnia 1991 r. przewiduje w § 6 pkt
4, ¿e w toku wizytacji kancelarii notarialnej bada siê m.in. przestrzeganie
powagi i kultury pracy notariusza44. Podobnie do obowi¹zków samorz¹du
notarialnego w zakresie nadzoru nale¿y kontrola wype³niania przez nota-
riuszy obowi¹zków zawodowych, a w tym mie�ci siê równie¿ przestrze-
ganie godno�ci i powagi zawodunotariusza.Wynikiemdzia³añ kontrolnych
mo¿e byæ m.in. odpowiedzialno�æ dyscyplinarna45.
Z etyk¹ notarialn¹ ³¹czy siê ponadto pozycja notariusza jako osoby

zaufania publicznego (art. 2 § 1 pr. o not.). Pojêcie to jest ci¹gle niedookre-
�lone46, ale z pewno�ci¹ chodzi tu nie tylko o status prawny notariusza, ale
tak¿e o zaufanie do niego jako osoby gwarantuj¹cej nale¿yty poziometycz-
ny, zgodnie z wymogiem nieskazitelno�ci charakteru oraz z tre�ci¹ z³o¿o-
nego �lubowania, zawieraj¹cego przyrzeczenie kierowania siê zasadami
godno�ci, honoru i uczciwo�ci.

42 M. F l o r c z a k, Odpowiedzialno�æ cywilna notariusza, Rejent 1995, nr 5, s. 70.
Obszernie na ten temat A. O l e s z k o, Zakres staranno�ci notariusza przy sporz¹dzaniu
czynno�ci notarialnej, [w:] Problematyka prawna..., s. 67-84; t e n ¿ e: Staranno�æ zawo-
dowa notariusza w �wietle art. 80 prawa o notariacie, Rejent 1997, nr 7, s. 9-21. Por. te¿
E. G n i e w e k, O potrzebie szczególnej ostro¿no�ci notariusza przy dokonywaniu czynno-
�ci z udzia³em osób starszych, Rejent 2000, nr 5, s. 210-217.

43 Por. A. R e d e l b a c h, op. cit., s. 34-35 (Zachowanie tajemnicy zawodowej jako
problem etyczny).

44 Z. B y s t r z y c k a, Nadzór nad notariatem, Rejent 1991, nr 3, s. 13; R. S z t y k,
Problematyka prawna nadzoru nad notariatem, [w:] Problematyka prawna..., s. 145.

45 Art. 45 pr. o not. Por. A. O l e s z k o, Nadzór nad notariatem, Rejent 1993, nr 7, s.
12; 30; R. S z t y k, op. cit., [w:] Problematyka prawna..., s. 147. Por te¿ Rejent 1995, s. 96
(rozmowa z Z. Klejmentem).

46A. O l e s z k o,Z zagadnieñ ustrojowych notariatu, Rejent 1993, nr 9, s. 16;W. ¯m u -
d z i ñ s k i, op. cit., Rejent 1991, nr 2, s. 7.
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W tej sytuacji nie dziwi, ¿e dyskusja wokó³ prac nad kodeksem etycz-
nymnotariuszy toczy³a siêm.in. wokó³ pytania, czy celowe jest opracowa-
nie odrêbnego kodeksu etyki notarialnej, czy te¿ mo¿e powierzone Krajo-
wej Radzie Notarialnej zadanie powinno polegaæ na okazjonalnym � przy
konkretnychsprawachodpowiedzialno�cidyscyplinarnej, cywilnejczykarnej
notariuszy �wypowiadaniu siêw sprawach etyki zawodowej i formu³owa-
niuwówczas ogólniejszych opinii i wytycznych.Wydaje siê to te¿ bardziej
zgodne z tre�ci¹ art. 40§ 1 pkt 7 pr. o not., który do zakresu dzia³ania KRN
zalicza �wypowiadanie siê� w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy,
a nie jednorazowe ich ustalenie osobnymaktem47. Podnoszono równie¿, ¿e
naruszenie etyki zawodowej mo¿e stanowiæ bez w¹tpienia podstawê do
wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego na podstawie obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa o notariacie, które stanowi do tego wystarczaj¹c¹ pod-
stawê48. Zasady etyczne realizuj¹ siê zatem bardziej w praktyce i trudno
z góry ustaliæwyczerpuj¹cy katalog zachowañ, którewype³niaj¹ znamiona
zasad etycznych.
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza zosta³ jednak uchwalony. Zobo-

wi¹zywa³a do tego uchwa³a IKongresuNotariuszyRP49, a prace powo³anej
w tym celu komisji trwa³y kilka lat50. Pojawiaj¹ce siê w toku tych prac
propozycje poddawane by³y publicznej dyskusji51.

47 W tym sensie R. S z t y k, op. cit., [w:] Ksiêga Pami¹tkowa I Kongresu Notariuszy
RP, s. 289 orazw:Problematyka prawna..., s. 141: �Spraw¹ otwart¹ pozostaje kompetencja
[KRN]wprzedmiocie uchwalenia zasad etyki zawodowej, skoro przepis przewiduje jedynie
wypowiadanie siêw tej sprawie�.Dalej (s.142) uwa¿a jednak, ¿e przyjêcie zasad etykimo¿e
nast¹piæ w formie uchwa³y KRN. Odmiennie J. P r e u s s n e r - Z a m o r s k a, Uwagi na
temat statusu prawnego notariusza w �wietle polskiej ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. �
Prawo o notariacie, Rejent 1997, nr 6, s. 61-64, która uznaje, ¿e w �wietle obowi¹zuj¹cego
prawa o notariacieKrajowaRadaNotarialna nie zosta³a upowa¿niona do uchwalenia kodek-
su etyki zawodowej.

48 Rejent 1994, nr 12, s. 144.
49 Rejent 1993, nr 5, s. 73.
50 Patrz informacje z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego, zamieszczanewRejencie: nr

nr 11,1993, s. 86; 11,1994, s. 113; 12,1994, s.141-144; 5,1995, s. 96-98 (rozmowa z
Z. Klejmentem), 12,1996, s. 144; 1,1997, s. 142; 2,1997, s. 159; 9, 1997, s. 168.Tak¿eM. K o -
l a s a, Zadania stoj¹ce przed polskim notariatem, [w:] Problematyka prawna reprywaty-
zacji polskiego notariatu, Poznañ-Kluczbork 1996 (dalej: Problematyka prawna...), s. 8.

51 Np. Projekt zbioru zasad etycznych i powinno�ci zawodowych notariuszy, Rejent
1993, nr 7, s. 63-66.
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Wydaje siê, ¿e podstawow¹ trudno�ci¹ w szybkim sfinalizowaniu prac
nad kodeksem etyki zawodowej okaza³a siê znana nieokre�lono�æ norm
etycznych, w du¿ejmierze kszta³towanych przez kulturê spo³eczn¹ i praw-
n¹, normy obyczajowe oraz warto�ci z trudem daj¹ce uj¹æ siê w bardziej
�cis³e przepisy prawne. Komisja KRN, pracuj¹ca nad projektem, w infor-
macjach z prac podkre�la³a, ¿e podstawowezasady etyczne, jak np. sumien-
no�æ, uczciwo�æ czy odpowiedzialno�æ, s¹ w³a�ciwie dla wszystkich oczy-
wiste. A przez to, ¿e s¹ tak oczywiste, staj¹ siê trudne do skodyfikowania
i prze³o¿enia na jêzyk dokumentu52. W rezultacie Kodeks Etyki zawiera
liczne, chybanawet zbyt liczne, ogólnikoweokre�leniawymaganych etycz-
nych wzorców i pojêæ. Tak np. mo¿na przytoczyæ �zasady etyki i praw
cz³owieka� (preambu³a), �podstawowe zasadymoralne� (§ 1); �podstawo-
we zasady obowi¹zuj¹ce notariusza�, a w�ród nich: �uczciwo�æ, rzetel-
no�æ, niezale¿no�æ oraz bezstronno�æ i zachowanie tajemnicy zawodowej�
(§ 6), dawanie dobrego �wiadectwa zawodowi oraz dba³o�æ �o powagê,
honor i godno�æ zawodu� (§ 7), zasady etyki (bez dalszych okre�leñ � §
8), dokonywanie czynno�ci zawodowych zgodnie z prawem, wed³ug naj-
lepszej woli i wiedzy oraz z nale¿yt¹ staranno�ci¹ (§ 11.1), zachowanie
lojalno�ci wobec Pañstwa (§ 16), zachowanie powagi urzêdu i niezale¿-
no�ci oraz nale¿ytego szacunku (wobec osób reprezentuj¹cych instytucje
pañstwowe, samorz¹dowe i inne � § 17), zasady lojalno�ci, ¿yczliwo�æ i
szacunku w stosunku do innych notariuszy (§ 25), nale¿yta uprzejmo�æ
wobec kontroluj¹cego (§ 34.3) oraz zasady uczciwo�ci zawodowej obok
zasad etyki zawodowej (§ 42). Osobn¹ niejako grupê tworz¹ wzajemne
obowi¹zki samorz¹du notarialnego i notariuszy (rozdzia³ 6 Kodeksu Ety-
ki). Rada Izby Notarialnej winna dbaæ o honor notariuszy i zachowanie
szacunkudonich, ale te¿wymagaæodnichwykonywania zawodu �sumien-
nie i rzetelnie� (§ 39).Ka¿dy cz³onek samorz¹du powinienw szczególno�ci
d¹¿yæ do realizacji woli ogó³u notariuszy oraz ich dobra, dzia³aj¹c rozwa¿-
nie i zgodnie ze sw¹ najlepsz¹ wiedz¹ (§ 40.3). Winien te¿ notariusz
okazywaæ lojalno�æ wobec w³adz samorz¹du (§ 44.1). Analiza i harmoni-
zacja tych wszystkich pojêæ, w sumie powtarzaj¹cych siê i nak³adaj¹cych
na siebie, mog³oby stanowiæ osobny temat.

52 Rejent 1994, nr 12, s. 144.
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Og³oszenie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza uchwa³¹ Nr 19/97
Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. przynios³o kolejne
nowe problemy.Wszczególno�ci pojawi³o siê pytanie o charakter prawny
tego aktu. Jest oczywiste, ¿e Krajowa Rada Notarialna mo¿e wyra¿aæ w
formie uchwa³ swoje stanowisko we wszystkich sprawach samorz¹dowo-
zawodowych oraz zawodowych, zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu
notariusza, w tym tak¿e w sprawach etyki zawodowej53. Nie ma jednak¿e,
w �wietle orzecznictwaS¹duNajwy¿szego, kompetencji do podejmowania
uchwa³ ustalaj¹cych wyk³adniê prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego54.
Kodeksu Etyki nie mo¿na zatem uznaæ za wyk³adniê przepisów obowi¹-
zuj¹cego prawa o notariacie, odnosz¹cych siê do etycznych aspektów wy-
konywania zawodu notariusza. Nale¿a³oby raczej uznaæ ten Kodeks za
rodzaj wypowiedzi organu samorz¹dowegow tych sprawach, co odpowia-
da tre�ciwspomnianego ju¿ art. 40 § 7 pr. o not., wed³ug którego do zakresu
dzia³aniaKRNnale¿ym.in. wypowiadanie siêw sprawie etyki zawodowej
notariuszy.
Jest tak¿e oczywiste, ¿e taki Kodeks niemo¿ew ¿aden sposób popadaæ

wsprzeczno�æ z obowi¹zuj¹cymprawem,w tymzobowi¹zuj¹cymprawem
o notariacie. Tu jednak pojawiaj¹ siê w¹tpliwo�ci, zauwa¿one ju¿ w lite-
raturze tematu55. Tak np. zauwa¿a siê, ¿e postanowienia § 4 pkt 2, i¿ zasady
objêteKodeksemnale¿y stosowaæ odpowiednio do publicznej dzia³alno�ci
pozazawodowej notariusza, pozostaj¹ w sprzeczno�ci z art. 50 pr. o not.,
którymówi o odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej notariusza za przewinienia
zawodowe lub uchybienia powadze lub godno�ci zawodu. Kodeks Etyki
stosuje wiêc tutaj wyk³adniê rozszerzaj¹c¹. Podobnie w kwestii objêcia
przepisami Kodeksu Etyki i wynikaj¹cej z niego odpowiedzialno�ci rów-
nie¿ aplikantów notarialnych i notariuszy emerytowanych (§ 5 Kodeksu),
co pozostaje w sprzeczno�ci z art. 78 pr. o not., odnosz¹cym przepisy o
odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej notariuszy ponadto jedynie do asesorów

53 A. O l e s z k o, Ustrój..., s. 311-312.
54Wyrok SN z dnia 19wrze�nia 1996 r., OSNAPiUS 1997, nr 10, poz. 178;A. O l e s z -

k o, Ustrój..., s. 289-290; R. S z t y k, Zmiany modelowe prawa o notariacie, Rejent 1999,
nr 3, s. 53-54. Por. te¿A.Wr ó b e l, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w sprawach
samorz¹du notarialnego, Rejent 2000, nr 4, s. 214.

55 Por. Z. G o d e c k i, op. cit., Rejent 1999, nr 7, s. 84-88; A. O l e s z k o, Ustrój..., s.
211.
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notarialnych56. Tak samo niezgodne z prawemo notariacie jest odniesienie
przepisami § 8 i § 22 obowi¹zku notariusza w zakresie przestrzegania
zasad etyki i tajemnicy zawodowej do jego pracowników. Obowi¹zek
zachowania tajemnicy zawodowej jest przy tym rozbudowany przez § 23
i 24KodeksuEtyki, chocia¿ nale¿y ondoobowi¹zkówustawowych zmocy
art. 18 pr. o not. i takiego komentarza nie wymaga. W szczególno�ci za�
nie s¹ zgodne z ustaw¹ postanowienia § 24 Kodeksu Etyki, przewiduj¹ce
zwolnienie notariusza od obowi¹zku zachowania tajemnicy orzeczeniem
s¹du albo poprzez zgodne o�wiadczeniewszystkich uczestnikówczynno�ci
notarialnej. Art. 18 pr. o not. przewiduje zwolnienie notariusza z takiego
obowi¹zkuwprzypadku, gdy sk³ada on zeznania jako �wiadekprzed s¹dem
lub � gdy ujawnienie tajemnicy zagra¿a dobru pañstwa albo wa¿nemu
interesowi prywatnemu � przez Ministra Sprawiedliwo�ci57.
Zwraca siê tak¿e uwagê na nietrafne sformu³owania, zawarte w § 10

Kodeksu Etyki58. Chodzi mianowicie o okre�lenie notariusza jako osoby
zaufania publicznego, wyposa¿onej przez pañstwo w okre�lone funkcje
w³adcze oraz posiadaj¹cej status wolnego zawodu. Jest to nawi¹zanie do
tre�ci wyra¿onych ju¿ na pocz¹tku w preambule Kodeksu Etyki, w której
stwierdza siê m.in., ¿e notariusz wykonuje funkcje publiczne i jest wypo-
sa¿ony przez pañstwo w moc nadawania charakteru urzêdowego o�wiad-
czeniom osób oraz ¿e notariusz wykonuje swoj¹ pracê w ramach wolnego
zawodu59.Kwestiawydaje siê o tyle dyskusyjna, ¿e pozycja notariusza jako
osoby zaufania publicznego oraz jego status jako przedstawiciela tzw.
wolnego zawodu s¹ ci¹gle niejasne60. W ka¿dym jednak razie okre�lenia
zawarte w § 10 Kodeksu Etyki nie przystaj¹ do uregulowañ obowi¹zuj¹-
cego prawa o notariacie. Mo¿na by je potraktowaæ jako wypowiedzi w

56 Z. G o d e c k i, op. cit., s. 85-86.
57 Z. G o d e c k i, op. cit., s. 86; A. O l e s z k o,Ustrój..., s. 211. Szerszej oceny przepi-

sów dotycz¹cych obowi¹zku zachowania przez notariusza tajemnicy zawodowej dokonuje
A. R e d e l b a c h, op. cit., s. 35-46.

58 A. O l e s z k o, Ustrój..., s. 211.
59 Por. te¿ Z. K l e j m e n t, Wybrane zagadnienia z etyki zawodu notariusza, Nowy

Przegl¹d Notarialny 1999, nr 3, s. 14, który pisze m.in. o oddaniu w gestiê notariatu czê�ci
imperium pañstwa.

60 A. O l e s z k o, Ustrój..., s. 131-137; por. te¿ wy¿ej przypis 46. O prawnokonstytu-
cyjnym charakterze samorz¹du notarialnego A.Wr ó b e l, op. cit., s. 212.
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dyskusji nad tymi zagadnieniami, które maj¹ znacznie szerszy wymiar,
poniewa¿ dotycz¹m.in. problemu swobodywykonywania zawodunotariu-
sza na terenie Unii Europejskiej. Sugestia wyra¿ona w Kodeksie Etyki
nawi¹zuje jakby do sytuacji notariuszy w krajach Unii, opartych na kon-
tynentalnym systemie prawa cywilnego. Notariusze uznawani s¹ tam za
urzêdnikówpublicznych,wykonuj¹cych swoje funkcjew imieniu pañstwa,
a jednocze�nie s¹ osobami sprawuj¹cymi wolny zawód prawniczy61. Tak
te¿ okre�la status notariuszy w krajach Wspólnot Europejskich uchwa³a
Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 1994 r. Zawód ten jest jednak
w konsekwencji kwalifikowany jako nie podlegaj¹cy w Unii zasadzie
swobodnego przep³ywu osób, m.in. w³a�nie ze wzglêdu na czê�ciowe re-
alizowanie w³adzy publicznej. W tej sytuacji dzia³ania podejmowane ak-
tualnie na obszarze Unii Europejskiej zmierzaj¹ wiêc raczej w kierunku
zbli¿enia i harmonizacji statusu prawnego notariuszy w pañstwach cz³on-
kowskich, okre�leniawspólnego zakresukompetencji, ustalenia jednolitych
zasad odpowiedzialno�ci oraz � co wa¿ne w przedstawianym temacie �
przyjêcia akceptowanych przez wszystkich zasad etyki zawodowej62 . Byæ
mo¿e w zamy�le autorów do tego te¿ nawi¹zuje omawiany polski Kodeks
Etyki Zawodowej Notariusza.
Wreszcie kwestia mo¿e najbardziej praktyczna, a mianowicie Kodeks

Etyki Zawodowej Notariusza jako podstawa odpowiedzialno�ci dyscypli-
narnej.W tej mierze Kodeks wypowiada siê kilkakrotnie, znowuwprowa-
dzaj¹c rozszerzenia w stosunku do art. 50 pr. o not., który wydaje siê i tak
wystarczaj¹co ogólny: �Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinie-
nia zawodowe albo uchybienia powadze lub godno�ci zawodu�. Kodeks
Etyki stwierdza natomiast w § 4, i¿ �Naruszenie obowi¹zków wynikaj¹-
cych z zasad objêtych niniejszymKodeksem stanowi uchybienie powadze
i godno�ci zawodu, za które notariusz odpowiada dyscyplinarnie na pod-
stawie art. 50 prawa o notariacie�. W ten sposób Kodeks Etyki dokona³

61 Bli¿ej na ten temat E. S k r z y d ³ o - Te f e l s k a, Swobodny przep³yw osób a wyko-
nywanie zawodu notariusza w Unii Europejskiej, Rejent 2000, nr 4, s. 173-185; ponadto
W. B a um a n n, Die öffentlichen und sozialen Funktionen der Notariate in den Ländern
der Europäischen Union, Notariusz International, vol. 1, 1996, s. 20-31; £. B o h d a n,
Us³ugi prawnicze w Unii Europejskiej, Kraków 2000, s. 26.

62 W 1995 r. Konferencja Notariuszy Unii Europejskiej przyjê³a Europejski Kodeks
Zasad Etyki Zawodowej � E. S k r z y d ³ o - Te f e l s k a, op. cit., s. 185 uw. 20.
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wyk³adni pojêæ �uchybienie powadze lub godno�ci zawodu� z art. 50 pr.
o not., uznaj¹c obowi¹zki i zasady objête tymKodeksem za obowi¹zuj¹c¹
normê równ¹ ustawowej. Ale ju¿ na tle § 1 Kodeksu Etyki powstaje
w¹tpliwo�æ, poniewa¿ paragraf ten zobowi¹zuje notariusza nie tylko do
przestrzegania zasad etyki zawodowej, lecz równie¿ � a nawet na pierw-
szymmiejscu � do przestrzegania �podstawowych zasad moralnych�63. W
sumie zamierzenia autorów Kodeksu oraz przyjête w nim unormowania
znów przekroczy³y zakres ustawowego uregulowania, zawartego w obo-
wi¹zuj¹cym prawie o notariacie.
Wyja�nienie obowi¹zków notariusza zawiera te¿ § 11 pkt 2 Kodeksu

Etyki, wed³ug którego �zgodno�æ z prawem czynno�ci notarialnej nie
wyklucza odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej notariusza, je¿eli czynno�æ ta
zosta³a dokonana z naruszeniem zasad etyki zawodowej notariusza�. Tu
mamy do czynienia ju¿ tylko z zasadami etyki zawodowej, bez podstawo-
wych zasadmoralnych.Ca³o�æ komplikuje dodatkowo§42KodeksuEtyki,
wed³ug którego (pkt 1) prezes organu samorz¹dowego po otrzymaniu in-
formacji o ³amaniu zasad uczciwo�ci zawodowej i po wys³uchania nota-
riusza winien wezwaæ go do przestrzegania zasad etyki zawodowej. We-
d³ugpkt2 tego¿paragrafu, niezastosowanie siêdo takiegowezwaniapoci¹ga
za sob¹ odpowiedzialno�æ dyscyplinarn¹. Poza wprowadzeniem nowego
pojêcia, jakim s¹ �zasady uczciwo�ci zawodowej� obok �zasad etyki za-
wodowej� (nie mówi¹c ju¿ o wcze�niej wymienionych �podstawowych
zasadach moralnych�), § 42 wprowadza nowy zupe³nie i pozaustawowy
tryb postêpowania, uzale¿niaj¹cwszczêcie postêpowania dyscyplinarnego
od uprzedniego wezwania notariusza przez prezesa organu samorz¹dowe-
go do przestrzegania etyki zawodowej, tak jakby nie by³ on do tego ju¿
zobowi¹zanyzmocyprawaonotariacie64.Nastêpnie, nale¿y rozumieæ,musi
up³yn¹æ pewien czas dla oceny, czy wezwany w ten sposób notariusz
zastosowa³ siê do tre�ci wezwania, a gdyby okaza³o siê, ¿e nadal nie prze-
strzega zasad etyki zawodowej, mog³oby nast¹piæ poci¹gniêcie go do od-
powiedzialno�ci dyscyplinarnej.Mo¿na przypuszczaæ, ¿e okre�lonew§42
Kodeksu Etyki postêpowanie odzwierciedla stosowan¹ praktykê postêpo-

63 Z. G o d e c k i, op. cit., s. 85.
64 Z. G o d e c k i, op. cit., s. 87.
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wania w takich sprawach, ale nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e jest to postêpowanie
nie znajduj¹ce podstawy w obowi¹zuj¹cym prawie o notariacie, którego
Kodeks Etyki nie mo¿e zmieniaæ.
Przedstawione uwagi nie zmierzaj¹ do kwestionowania przydatno�ci

Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, stanowi¹cego wed³ug przyjêtego
we wszystkich zawodach prawniczych zwyczaju65, istotny element uregu-
lowania dzia³alno�ci notariuszy. Chodzi³o raczej o zwrócenie uwagi, ¿e
normy moralne z trudem daj¹ siê uj¹æ w normy prawne, a próby szczegó-
³owego okre�lenia zawodowych zasad etycznych zawsze bêd¹ wzbudza³y
dyskusjê. Najbardziej trwa³ymi etycznymi podstawami wydaj¹ siê wci¹¿
warto�ci utrwalone w tradycji akceptowanej przez spo³eczeñstwo, a tak¿e
� by pos³u¿yæ siê Kantowskim okre�leniem � prawo moralne w nas.

65 Poza tradycyjnymi kodeksami etyki adwokatów czy radców prawnych por. te¿ np.
Z. G o d e c k i, Etyka zawodowa w doradztwie podatkowym, Toruñ 1998.


