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Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariusza, jego
odpowiedzialnoœci cywilnej oraz s¹downictwie

dyscyplinarnym*

I. Pozycja ustrojowa notariatu

1. Odmiennoœæ pomiêdzy systemem prawnym common law oraz
systemem prawa kontynentalnego znajduje swoje odzwierciedlenie rów-
nie¿ w sposobie ukszta³towania i spojrzeniu na funkcje notariatu. Pomimo
wspólnych, wywodz¹cych siê z prawa rzymskiego korzeni, oba systemy
stworzy³y dwa odbiegaj¹ce od siebie modele notariatu – ³aciñski oraz
w³aœnie – pañstw systemu common law. Typowe dla modelu ³aciñskiego
cechy notariatu zosta³y skodyfikowane w dokumentach Miêdzynarodo-
wej Unii Notariatu £aciñskiego (obecnie Miêdzynarodowej Unii Notaria-
tu). Uznaj¹ one notariuszy za podmioty bêd¹ce nosicielami w³adzy pu-
blicznej, którym przekazana zosta³a cz¹stka w³adztwa pañstwowego po
to, by sporz¹dzaæ dokumenty urzêdowe i udzielaæ rad osobom korzy-
staj¹cym z ich pomocy. W tym te¿ m.in. tkwi ró¿nica pomiêdzy oboma
systemami. Skrótowo jedynie, w pañstwach common law notariusze s¹
wprawdzie uznawani za piastunów urzêdu pañstwowego (officers of the
law) i s¹ powo³ywani przez organ pañstwowy b¹dŸ z jego delegacji1, ale

* Autor dziêkuje panu dr Paw³owi Grzegorczykowi, cz³onkowi Biura Studiów i Analiz
S¹du Najwy¿szego, za pomoc w przygotowaniu tego wyst¹pienia.

1 Tak w Anglii i Walii, gdzie notariuszy powo³uje arcybiskup Cantenbury na podstawie
delegacji pochodz¹cej jeszcze z XVI w.



45

Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariusza...

urzêdowi temu brak jest wyraŸnego osadzenia w strukturze organów
pañstwa. Z ustrojowego punktu widzenia model ten wyró¿nia siê tak¿e
brakiem ustalanej przez pañstwo taryfy op³at za czynnoœci notarialne oraz
obostrzeñ w dziedzinie reklamy. Ogólnie mówi¹c, notariat systemu com-
mon law cechuje siê wy¿szym stopniem „urynkowienia”.

Inne s¹ tak¿e jego funkcje. Podczas gdy dokumenty sporz¹dzane przez
notariuszy modelu ³aciñskiego maj¹ moc dokumentów urzêdowych, a ich
przygotowywanie stanowi jedn¹ z podstawowych funkcji notariatu,
w systemie common law dokumenty notarialne nie uzyskuj¹ statusu pu-
blicznych (public documents)2. Dokumenty takie, w przeciwieñstwie do
sporz¹dzanych przez notariuszy modelu ³aciñskiego, nie mog¹ tak¿e uzyskaæ
waloru wykonalnoœci. Z zastrze¿eniem protestów wekslowych, w sys-
temie common law nie funkcjonuje tak¿e znana systemom kontynental-
nym instytucja przymusu notarialnego.

Wspólne obu modelom jest natomiast to, ¿e zawód notariusza mo¿e
byæ ³¹czony z wykonywaniem innego zawodu prawniczego. W Anglii
notariuszami s¹ w zdecydowanej wiêkszoœci osoby nale¿¹ce zarazem do
grupy solicitors, rzadziej barristers. Odmiennie rzecz siê przedstawia tylko
w Londynie, gdzie funkcjonuje szczególna grupa kwalifikowanych no-
tariuszy (scrivener notary), wykonuj¹cych z regu³y tylko ten zawód. Wœród
pañstw notariatu ³aciñskiego ³¹czenie funkcji notariusza z wykonywaniem
zawodu adwokata nale¿y wprawdzie do rzadkich, ale wystêpuje np. po-
wszechnie w Niemczech, gdzie tylko niewielki procent ogó³u notariuszy
(ok. 1.700 osób z 11.000) wykonuje ten zawód na zasadzie wy³¹cznoœci,
natomiast we W³oszech notariusze mog¹ wykonywaæ obok swej zasad-
niczej profesji funkcjê sêdziów honorowych. Instytucja taka zosta³a stwo-
rzona w 1999 r. celem zredukowania skali problemu przewlek³oœci po-
stêpowania przed s¹dami w³oskimi3.

2. W ³aciñski typ notariatu wpisuje siê dzisiejsza polska regulacja za-
wodu notariusza, stanowi¹ca w du¿ym zakresie odwzorowanie regulacji

2 Inna sprawa, ¿e za granic¹ s¹ na ogó³ za takie uznawane.
3 W przeanalizowanym piœmiennictwie dotycz¹cym ustroju notariatu w innych pañ-

stwach UE nie wskazywano wprawdzie, by ³¹czenie obu zawodów nie by³o mo¿liwe, ale
zarazem (oprócz Niemiec) nie wskazywano wprost, by mo¿liwoœæ taka zachodzi³a. Zda-
niem E. S k r z y d ³ o - Te f e l s k i e j, Swobodny przep³yw osób a wykonywanie zawodu
notariusza, Rejent 2000, nr 4, s. 177, ³¹czenie profesji mo¿liwe jest równie¿ w Holandii.
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miêdzywojennej, zawartej w rozporz¹dzenia z dnia 27 paŸdziernika 1933 r.
– Prawo o notariacie4. Pod rz¹dami tego rozporz¹dzenia istoty notariatu
upatrywano w tzw. jurysdykcji prewencyjnej, a wiêc dzia³alnoœci maj¹cej
na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka przysz³ego sporu przed
s¹dem, a je¿eliby ju¿ do tego sporu dosz³o – usprawnienie jego rozstrzy-
gniêcia przez dostarczenie jednoznacznych dowodów. Po II wojnie
œwiatowej upañstwowiony notariat zaliczany by³ w trójpodziale organów
ochrony prawnej do organów obs³ugi prawnej (S. W³odyka, Z. Resich).
Wskazuj¹c na notariusza jako osobê zaufania publicznego oraz na powie-
rzenie mu w pewnym zakresie funkcji orzeczniczych, dostrzegano jednak
specyfikê notariatu na tle innych korporacji ujmowanych w tej samej gru-
pie, zw³aszcza adwokatury oraz radców prawnych.

Pod rz¹dami ustawy z 1991 r. – Prawo o notariacie5 notariusz dzia³a
jako osoba zaufania publicznego, korzystaj¹c zarazem z ochrony prze-
widzianej dla funkcjonariuszy publicznych, poniewa¿ zgodnie z art. 115
§ 13 pkt 3 k.k. jest funkcjonariuszem publicznym. Rozwa¿aj¹c tê regu-
lacjê, nauka zajmuje zró¿nicowane stanowiska co do statusu notariusza,
odmawiaj¹c mu statusu funkcjonariusza publicznego b¹dŸ te¿ klasyfikuj¹c
go w ten w³aœnie sposób. Choæ spór wydaje siê mieæ niewielkie znaczenie
praktyczne, definicji zawartej w ustawie karnej nie sposób przyznawaæ
waloru ogólnosystemowego, a ró¿nica pomiêdzy brzmieniem art. 2 § 1
pr. o not. a art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
i egzekucji6, w którym komornik zosta³ jednoznacznie uznany za funk-
cjonariusza publicznego, nie jest ca³kowicie pozbawiona znaczenia. W re-
zultacie mo¿na przyj¹æ, ¿e ustawodawca œwiadomie nada³ wiêkszy zakres
niezale¿noœci notariuszom, pozostawiaj¹c ich prywatnymi osobami zaufa-
nia publicznego, którym powierzono funkcje prewencyjnej ochrony prawnej.
Rozwi¹zanie takie nie jest zreszt¹ pozbawione odniesieñ w polskim sys-
temie prawnym.

Z drugiej strony, dyskusyjne w literaturze jest to, czy notariusza mo¿na
zaliczyæ do grupy wolnych zawodów. Uogólniaj¹c, w nauce polskiej
przewa¿a stanowisko ujmuj¹ce notariusza jako zawód „ograniczenie wolny”.

4 Dz.U. Nr 84, poz. 609.
5 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369.
6 Dz.U. Nr 133, poz. 882.
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Wydaje siê jednak, ¿e spór ten, jeœli zastanawiaæ siê nad mo¿liwoœci¹
zaliczenia notariusza do zawodów wolnych w ogólnoœci, jest po prostu
nierozwi¹zywalny wobec nieostrych kryteriów pojêcia wolny zawód. Naj-
pierw zatem nale¿a³oby wyznaczyæ kryteria, wed³ug których ocenia siê,
czy jakiœ zawód jest wolny, czy te¿ nie, a nastêpnie dopiero rozwa¿aæ,
czy i ewentualnie które z nich s¹ spe³nione w wypadku notariusza.

Z metodologicznego punktu widzenia poprawne bêdzie tak¿e odnie-
sienie regulacji zawodu notariusza do prawnej reglamentacji wykonywania
zawodu adwokata, je¿eli ten ostatni uznaæ za modelowy przyk³ad zawodu
wolnego. Patrz¹c z tego w³aœnie punktu widzenia, jeœli chodzi o aspekt
finansowoorganizacyjny i koncepcyjny charakter czynnoœci sk³adaj¹cych
siê na profesjê notariusza, a tak¿e poziom potrzebnych ku temu kwali-
fikacji, dzia³alnoœæ jego jest bardzo bliska dzia³alnoœci adwokata. Jednak¿e
funkcje, które powierzono notariuszowi, w szczególnoœci weryfikacja
i eliminowanie ex ante czynnoœci prawnych sprzecznych z prawem (art.
81 pr. not.), z drugiej zaœ strony, sporz¹dzanie dokumentów obejmuj¹cych
zgodê na dobrowolne stosowanie przymusu egzekucyjnego (art. 777 pkt
4-6 k.p.c.), a wiêc funkcje maj¹ce umniejszyæ obci¹¿enie wymiaru spra-
wiedliwoœci, skutkuj¹ koniecznoœci¹ zwiêkszonego nadzoru ze strony pañ-
stwa.

3. Zasadnicza ró¿nica pomiêdzy statusem notariusza i adwokata, a tak¿e
innych typowych wolnych zawodów prawniczych, wydaje siê jednak
polegaæ na usytuowaniu notariusza wobec stron dokonywanej czynnoœci.
Pozosta³e organy klasyfikowane w nauce, podobnie jak notariat jako organy
obs³ugi b¹dŸ pomocy prawnej, odznaczaj¹ siê bowiem tym, ¿e wykonuj¹c
czynnoœci funkcjonuj¹ jako mandatariusze konkretnej strony. Podstawo-
wym za³o¿eniem notariatu jest natomiast bezstronnoœæ. Cecha ta, stano-
wi¹ca istotê notariatu jako instytucji zaufania publicznego, powinna sta-
nowiæ punkt wyjœcia dla budowania odrêbnoœci i szczególnej pozycji
notariatu wœród pozosta³ych korporacji ochrony prawa, a jej ekspono-
wanie wydaje siê byæ jedn¹ z g³ównych dróg rozwoju notariatu w przy-
sz³oœci. W ustawie – Prawo o notariacie obowi¹zek zachowania bezstron-
noœci nie zosta³ wprawdzie tak klarownie wyra¿ony jak w niektórych
ustawodawstwach zagranicznych, niemniej jednak doœæ jasno wynika on
z art. 80 § 2 i 3 pr. o not., w którym mówi siê wyraŸnie o obu stronach
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czynnoœci, a tak¿e, jak ju¿ by³a mowa, z nadania notariuszowi statusu
osoby zaufania publicznego. Jego potwierdzenie stanowi art. 84 pr. o not.

Warto podkreœliæ, ¿e ten ostatni przepis pos³uguje siê szerokim i nie-
ostrym sformu³owaniem, i¿ notariusz podlega wy³¹czeniu od czynnoœci
dotycz¹cej m.in. osoby pozostaj¹cej z nim w bliskim stosunku. W po-
dobnym art. 65 rozporz¹dzenia z 1933 r. brak by³o odpowiednika tego
przepisu. W piœmiennictwie prezentowana jest wprawdzie w¹ska wyk³ad-
nia art. 84 § 1 pkt 4 in fine pr. o not., zmierzaj¹ca do uto¿samienia jej
ze stosunkiem konkubinatu, jednak¿e w brzmieniu tego przepisu brak jest
podstaw do wykluczenia spoœród przyczyn wy³¹czenia notariusza powi¹-
zañ o charakterze gospodarczym7. W ka¿dym b¹dŸ razie nasuwa siê
uwaga, ¿e pos³uguj¹c siê szerokim zwrotem ustawodawca po³o¿y³ nacisk
na znaczenie obrazu bezstronnego notariatu w oczach spo³eczeñstwa.
Poœrednio bezstronnoœæ notariusza gwarantuje tak¿e art. 11 pkt 2 pr.
o not., zezwalaj¹c na dopuszczenie do zawodu tych tylko osób, które daj¹
rêkojmiê jego prawid³owego, a wiêc bezstronnego wykonywania. Gwa-
rancje te uzupe³nia art. 19 pr. o not., zakazuj¹c podejmowania dodatko-
wego zatrudnienia lub dodatkowego zajêcia na zasadach podobnych jak
to przewidziano w odniesieniu do sêdziego w przepisach prawa o ustroju
s¹dów powszechnych oraz aktach wewnêtrznych, odnosz¹cych siê do
deontologii wykonywania zawodu notariusza8.

Obowi¹zek zachowania neutralnoœci w powi¹zaniu z funkcj¹ gwaranta
bezpieczeñstwa obrotu oraz posiadanymi kwalifikacjami sprawia, ¿e
notariusz jest osob¹ szczególnie predestynowan¹ do wykonywania zadañ
zwi¹zanych z pozas¹dowym rozwi¹zywaniem sytuacji konfliktowych.
Z tego punktu widzenia perspektywê dla notariuszy otwieraæ mo¿e wpro-
wadzona niedawno do kodeksu postêpowania cywilnego instytucja me-
diacji (art. 1831 i nast. k.p.c.).

7 Pewne w¹tpliwoœci wydaje siê budziæ z tego punktu widzenia praktyka obrotu, w któ-
rej podmioty dokonuj¹ce seryjnie transakcji wymagaj¹cych formy aktu notarialnego po-
s³uguj¹ siê „swoim” notariuszem. Mo¿na postulowaæ, by w takiej sytuacji notariusz mia³
obowi¹zek zachowania szczególnej dba³oœci o interes strony przeciwnej. Stosowny zakaz
móg³by siê znaleŸæ poœród zasad deontologicznych wykonywania zawodu.

8 Chodzi zw³aszcza o uchwa³ê nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia
1997 r. – Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza (ze zm.) oraz wspomniane ju¿ wy¿ej Zasady
Notariatu £aciñskiego, kreuj¹ce wprost obowi¹zek zachowania bezstronnoœci po stronie
notariusza.
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Zawodowy obowi¹zek zachowania bezstronnoœci i tajemnicy kore-
sponduje z wymaganiami postawionymi mediatorowi w art. 1833 i art.
1834 § 2 k.p.c., a kwalifikacje notariusza mog¹ okazaæ siê pomocne
w szybkim i satysfakcjonuj¹cym dla stron zakoñczeniu sporu. Pe³nienie
funkcji mediatora trudno by³oby tak¿e uznaæ za jedno z zajêæ sprzecznych
z zakazem, o którym mowa w art. 19 § 2 pr. o not., lub oceniæ je jako
uchybiaj¹ce powadze zawodu notariusza. Procedury alternatywnego
rozwi¹zywania sporów nie s¹ w Polsce wysoko rozwiniête, co ustawo-
dawca stara³ siê zmieniæ, czyni¹c now¹ mediacjê na tyle atrakcyjn¹, by
strony chcia³y z niej korzystaæ. Z punktu widzenia notariuszy mo¿na
w tym dostrzec pole do aktywnego dzia³ania samorz¹du notarialnego.

Dzia³ania te mog³yby zreszt¹ obj¹æ nie tylko sam¹ mediacjê, ale zmierzaæ
do szerszego uœwiadomienia uczestnikom obrotu prawnego, ¿e zaanga-
¿owanie notariusza w przygotowanie dokumentu handlowego jako osoby
maj¹cej wy¿sze kwalifikacje prawnicze, zobowi¹zanej do zachowania
bezstronnoœci i wyjaœnienia stronom skutków prawnych oraz wi¹¿¹cych
siê z nimi skutków ekonomicznych czynnoœci, mo¿e zdecydowanie zmniej-
szyæ ryzyko stoj¹ce za dokonywan¹ transakcj¹ i zredukowaæ niebezpie-
czeñstwo sporu. Unaocznia siê to tym silniej, ¿e art. 83 pr. o not. otwiera
dodatkowo jeszcze mo¿liwoœæ przekonania siê o stanowisku s¹du co do
zgodnoœci danej czynnoœci z prawem i to przed jej ewentualnym doko-
naniem. W podobnym do sugerowanego kierunku zmierza tak¿e notariat
niemiecki, eksponuj¹c atuty zwi¹zane z bezstronnoœci¹ notariusza na tle
innych wolnych zawodów prawniczych i uczestnicz¹c w przewidzianych
ramami prawnymi procedurach maj¹cych na celu zapobieganie sporom,
a jeœli do nich dojdzie proponuje polubowne za³atwianie b¹dŸ przez in-
stytucje zbli¿one do mediacji, b¹dŸ te¿ przez tworzenie w³asnego sta³ego
s¹downictwa polubownego.

4. Podsumowuj¹c uwagi na temat statusu ustrojowego notariusza, wy-
daje siê, ¿e cech wyró¿niaj¹cych go na tle innych korporacji ochrony
prawa nale¿a³aby poszukiwaæ przede wszystkim w prewencyjnym cha-
rakterze udzielanej przezeñ ochrony prawnej, w przeciwieñstwie do ochrony
s¹dowej maj¹cej na ogó³ charakter represyjny, i obowi¹zku zachowania
bezstronnoœci, stawiaj¹cych notariusza w opozycji do „klasycznych” wol-
nych zawodów prawniczych, ³¹cz¹cych siê z wykonywaniem us³ug na
czyj¹œ rzecz.
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II. Perspektywy zwi¹zane z uczestnictwem Polski w Unii Euro-
pejskiej

1. Wp³yw uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej na zawód nota-
riusza mo¿na postrzegaæ w dwóch aspektach. Po pierwsze, pojawia siê
pytanie o sposób oddzia³ywania swobód wspólnotowych na liberalizacjê
rynku czynnoœci notarialnych. Po drugie zaœ, pojawia siê kwestia zwi¹-
zana z uczestnictwem notariuszy w budowie europejskiego obszaru wol-
noœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, zainicjowana w tzw. Wiedeñ-
skim Planie Dzia³ania z 1998 r., a kontynuowanej dziœ w Programie Haskim
z 2004 r., dotycz¹cym wzmocnienia wolnoœci, bezpieczeñstwa i spra-
wiedliwoœci na obszarze Unii Europejskiej.

2. Je¿eli chodzi o pierwszy problem, centralne miejsce zajmuje dys-
kusja nad statusem notariusza jako przedstawiciela zawodu objêtego wy-
j¹tkiem od zasady swobodnego wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
(scil. przedsiêbiorczoœci) oraz swobodnym wykonywaniem us³ug na ob-
szarze innego pañstwa cz³onkowskiego (art. 43 i nast. TWE). Wyj¹tki
od tych zasad dotycz¹ m.in. dzia³alnoœci, która w jednym z pañstw
cz³onkowskich jest zwi¹zana z wykonywaniem w³adzy publicznej (art. 45
TWE). W orzeczeniu z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie Jean Reyners
przeciwko Belgii9 ETS opowiedzia³ siê za restryktywn¹ interpretacjê tego
wy³¹czenia, staj¹c na stanowisku, ¿e nie jest nim objêta dzia³alnoœæ adwokata
w zakresie, w jakim udziela on pomocy prawnej, nawet jeœli ustawodaw-
stwo krajowe ustanawia przymus adwokacki. Poniewa¿ jednak dzia³al-
noœæ notariuszy w modelu ³aciñskim ró¿ni siê od wykonywania zawodu
adwokata, pogl¹du tego przez d³ugi czas nie odnoszono do notariuszy,
uznaj¹c ich za objêtych wy³¹czeniem, o którym mowa w art. 45 TWE10.
Pogl¹d ten ugruntowa³o stanowisko komisji Parlamentu Europejskiego,
która po obszernej analizie funkcji notariatu w ówczesnych pañstwach
UE uzna³a za zasadne objêcie dzia³alnoœci notariuszy wyj¹tkiem od zasady
narodowego traktowania i swobodnego przep³ywu us³ug11, sankcjonuj¹c

9 OETS 1974, s. 631.
10 Stanowisko takie zajmowano tak¿e w literaturze polskiej zob. np. E. S k r z y d ³ o -

Te f e l s k a, Swobodny przep³yw osób..., s. 180 i nast.
11 Sprawozdanie Komisji Prawnej i Praw Obywatelskich Parlamentu Europejskiego

w sprawie organizacji notariatu w 12 pañstwach Unii Europejskiej (tzw. raport Marinho)
z dnia 9 grudnia 1993 r.
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tym samym dopuszczalnoœæ obstawania przy kryterium obywatelstwa
jako warunku dopuszczenia do wykonywania zawodu notariusza (art. 11
pkt 1 pr. o not.).

W roku 2000 Komisja Europejska podjê³a jednak dzia³ania zmierzaj¹ce
wyraŸnie do zniesienia wymogu obywatelstwa, uznaj¹c go za anachro-
niczny i nieproporcjonalny dla zapewnienia nale¿ytego poziomu us³ug no-
tarialnych. Zniesieniu tego warunku sprzeciwiaj¹ siê konsekwentnie utrzy-
muj¹ce go nadal pañstwa cz³onkowskie oraz Konferencja Notariatów Unii
Europejskiej. Wprawdzie na pomoc tym dzia³aniom zmierza wyraŸne
wy³¹czenie notariuszy spod dzia³ania niedawnej dyrektywy o uznawaniu
kwalifikacji zawodowych, to jednak d³ugoplanowa strategia Komisji
Europejskiej w tym zakresie wydaje siê zupe³nie jasna – chodzi o zlibe-
ralizowanie rynku us³ug notarialnych do poziomu funkcjonuj¹cego w od-
niesieniu do innych wolnych zawodów prawniczych, ewentualnie z po-
zostawieniem w¹skich tylko zakresów czynnoœci, których wykonywanie,
zgodnie z art. 45 TWE, bêdzie mog³o zostaæ zastrze¿one dla obywateli
danego pañstwa. W literaturze podkreœla siê, ¿e pomimo i¿ w pañstwach,
w których model notariatu ³aciñskiego jest najsilniej utrwalony, brak jest
jeszcze (z wyj¹tkiem Holandii) politycznej woli do dokonania daleko id¹cych
zmian, to s¹ one nieuniknione.

Inn¹ spraw¹ jest natomiast ich ostateczny kszta³t. Przynajmniej z punktu
widzenia polskiej regulacji problematyczna wydaje siê mo¿liwoœæ pe³nego
wyodrêbnienia dzia³alnoœci doradczej notariusza, jako niepodlegaj¹cej
wyj¹tkowi zastrze¿onemu w art. 45 TWE, oraz dzia³alnoœci w³adczej, tym
przepisem objêtej. Ustawa – Prawo o notariacie, w przeciwieñstwie do
rozwiniêtej w orzecznictwie regulacji francuskiej, nie ustanawia bowiem
ogólnego obowi¹zku doradztwa stronom przez notariusza. Czym innym
jest natomiast obowi¹zek udzielania wyjaœnieñ co do dokonywanej czyn-
noœci notarialnej, ten jednak stanowi iunctium z sam¹ czynnoœci¹ nota-
rialn¹. Gdyby natomiast za wykraczaj¹c¹ poza wyj¹tek z art. 45 TWE
mia³a zostaæ uznana tylko ta dzia³alnoœæ notariusza, która nie wi¹¿e siê
z dokonywaniem konkretnej czynnoœci notarialnej, wówczas wywo³ana
tym liberalizacja us³ug i stoj¹ca za ni¹ konkurencja ze strony podmiotów
zagranicznych nie dotknê³aby istoty polskiego notariatu.

3. Problematyka uczestnictwa notariatu we wspólnotowym obszarze
wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci jest wielow¹tkowa. Warto
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jednak podkreœliæ ten aspekt, który ³¹czy siê z problematyk¹ aktów
notarialnych stanowi¹cych tytu³y egzekucyjne w rozumieniu art. 777 k.p.c.
Eliminuj¹c, za zgod¹ d³u¿nika, potrzebê prowadzenia rozpoznawczej fazy
procesu stanowi¹ one istotny instrument na drodze do odci¹¿enia s¹dow-
nictwa oraz przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia szybkoœci dochodzenia rosz-
czeñ. Skutki tych aktów, podobnie jak orzeczeñ s¹dowych, zamykaj¹ siê
jednak w granicach pañstwa, na obszarze którego zosta³y sporz¹dzone.
Z kolei wykonywanie przez notariusza czynnoœci poza granicami pañ-
stwa, które go powo³a³o (np. sporz¹dzenie protoko³u walnego zgroma-
dzenia wspólników spó³ki lub w³aœnie aktu notarialnego w rozumieniu art.
777 k.p.c.), prowadzi³oby do naruszenia w³adztwa terytorialnego innego
pañstwa, a tym samym jest niedopuszczalne.

Rozci¹gniêcie skutków aktu notarialnego bêd¹cego tytu³em egzeku-
cyjnym w pañstwie sporz¹dzenia na obszar innego pañstwa mo¿e zatem
nast¹piæ jedynie za zgod¹ tego pañstwa, na mocy wyraŸnego przepisu,
który mu taki skutek przyznaje. Stosowne przepisy zawiera wiele krajo-
wych ustawodawstw pañstw unijnych; w stosunkach pomiêdzy pañstwa-
mi UE zostaj¹ one jednak wyparte przez art. 57 rozporz¹dzenia Bruksela I,
które na podstawie podpisanej ju¿ odrêbnej umowy miêdzynarodowej
w najbli¿szym czasie dotyczyæ bêdzie tak¿e obrotu prawnego z Dani¹.
W myœl tego postanowienia, akt notarialny stanowi¹cy w Polsce tytu³ eg-
zekucyjny mo¿e byæ wykonywany równie¿ w innych pañstwach UE. Mo¿-
liwoœæ taka nie wystêpuje jednak automatycznie, lecz jej warunkiem jest
uzyskanie przez akt notarialny exequatur. Exequatur nadawane jest po
przeprowadzeniu postêpowania, do którego zastosowanie znajduj¹ przewi-
dziane w rozporz¹dzeniu przepisy reguluj¹ce postêpowanie o stwierdzenie
wykonalnoœci zagranicznych orzeczeñ s¹dowych. Odmowa stwierdzenia
wykonalnoœci mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy wykonanie dokumentu
by³oby oczywiœcie sprzeczne z porz¹dkiem publicznym pañstwa wykona-
nia, a tak¿e – czego nie okreœla rozporz¹dzenie, ale co wynika z norm prawa
miêdzynarodowego publicznego – je¿eli notariusz dzia³a³ poza granicami
w³adzy jurysdykcyjnej pañstwa, które go powo³a³o12. Jeœli chodzi o kwestiê

12 R. G e i m e r, Freizügigkeit der notariellen Urkunde - ihre Wirkung als Rechtstitel
im Rechtsverkehr, XXIII. Kongress des leteinischen Notariats, Bericht der deutschen De-
legation 2001 r., http://www.bnotk.de/ (10.04.2006 r.).
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porz¹dku publicznego w odniesieniu do dokumentów obejmuj¹cych œwiad-
czenie pieniê¿ne, sprzecznoœæ stanowi¹ca podstawê odmowy nadania
exequatur mog³aby w praktyce tkwiæ jedynie w treœci stosunku praw-
nego, stanowi¹cego podstawê poddania siê egzekucji aktem notarialnym.
Chodzi wiêc o porz¹dek prawny w ujêciu materialnoprawnym. Przypadki
sprzecznoœci z zasadami porz¹dku publicznego na p³aszczyŸnie proceso-
wej uznawane s¹ w pañstwach przyjmuj¹cych ³aciñski model notariatu
za teoretyczne.

Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania exequatur w trybie art. 57 roz-
porz¹dzenia Bruksela I, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z art. 25 ust. 1
rozporz¹dzenia nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu
Europejskiego tytu³u Egzekucyjnego dla roszczeñ bezspornych13, je¿eli akt
notarialny dotyczy roszczenia bezspornego w rozumieniu art. 4 pkt 2 tego
rozporz¹dzenia, podlega on zaopatrzeniu w zaœwiadczenie ETE, co z kolei
skutkuje mo¿liwoœci¹ jego wykonania w pozosta³ych pañstwach UE, bez
potrzeby nadawania mu exequatur. Stosownie do znajduj¹cych siê obecnie
na krajowym etapie prac ustawodawczych, dotycz¹cych przepisów wpro-
wadzaj¹cych ETE do polskiego porz¹dku prawnego, zaœwiadczenie ETE
bêdzie nadawa³ aktom notarialnym s¹d rejonowy, w którego okrêgu akt
ów zosta³ sporz¹dzony (art. 7951 § 2 k.p.c. w projektowanym brzmieniu).

Zarysowane skrótowo mo¿liwoœci rozszerzaj¹ moc aktów notarial-
nych stanowi¹cych tytu³y egzekucyjne. Przez pryzmat prawa wspólno-
towego instytucja ta znacznie zwiêksza sw¹ atrakcyjnoœæ z punktu widzenia
uczestników obrotu, zw³aszcza funkcjonuj¹cych równolegle na wielu
rynkach europejskich. Znaczenie to okazuje siê tym wiêksze, je¿eli weŸmie
siê pod uwagê, ¿e odmowa stwierdzenia wykonalnoœci nie mo¿e nast¹piæ
nawet ze wzglêdu na to, ¿e w pañstwie wykonania instytucja dokumen-
tów urzêdowych maj¹cych moc egzekucyjn¹ nie jest znana (np. w pañ-
stwach common law, gdzie jej funkcjonalnego odpowiednika mo¿na
upatrywaæ jedynie w instytucji judgment by consent albo judgment by
confession).

13 Dz.Urz. UE z 2004 r., L 143, s. 15.
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III. Odpowiedzialnoœæ cywilna notariusza14

Dyskusja nad odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹ notariusza dotyczy dwóch
kwestii. Po pierwsze, chodzi o podstawê tej odpowiedzialnoœci, po drugie,
pojawia siê pytanie o jej przes³anki.

1. Pierwsze z zagadnieñ wpisuje siê w szerszy problem odpowiedzial-
noœci osób prywatnych, którym system prawny powierza pe³nienie funkcji
publicznej. Obok notariusza za osobê tak¹ mo¿na uznaæ syndyka, nad-
zorcê, zarz¹dcê w postêpowaniu upad³oœciowym, a tak¿e zarz¹dcê nie-
ruchomoœci w postêpowaniu egzekucyjnym oraz – choæ jego sytuacja
jest odmienna – komornika. Nauce brakuje spójnej koncepcji rozwi¹zania
tego problemu, a dobór re¿imu odpowiedzialnoœci nastêpuje na podstawie
analizy statusu prawnego konkretnej osoby i jej relacji w stosunku do osób
trzecich. Przyk³adowo, o ile w stosunku do syndyka (nadzorcy, zarz¹dcy
w postêpowaniu upad³oœciowym) i komornika wyraŸnie dominuje opinia
o deliktowym charakterze ich odpowiedzialnoœci15, choæ g³osi siê tak¿e
pogl¹dy odmienne, o tyle w stosunku do zarz¹dcy w postêpowaniu eg-
zekucyjnym przyjmuje siê odpowiedzialnoœæ kontraktow¹.

W odniesieniu do notariusza, pocz¹wszy od dwudziestolecia miêdzy-
wojennego dominuje w literaturze stanowisko, ¿e jego odpowiedzialnoœæ
wobec stron ma charakter deliktowy. Opiniê tê potwierdza nowsze orzecz-
nictwo S¹du Najwy¿szego16. Trudno jednak odmówiæ ca³kowicie racji
autorom prezentuj¹cym pogl¹d przeciwny. Do powo³ywanej przez nich
argumentacji dodaæ mo¿na jeszcze, ¿e nawet gdyby przyj¹æ, ¿e pomiêdzy
notariuszem a stronami nie dochodzi do zawarcia umowy (co wydaje siê
sztuczne, maj¹c na wzglêdzie art. 5 § 1 pr. not.), nie oznacza to jeszcze
koniecznoœci oparcia odpowiedzialnoœci notariusza wy³¹cznie na podsta-
wie deliktowej, o czym œwiadczy powo³any wy¿ej przyk³ad zarz¹dcy
nieruchomoœci. Mo¿na te¿ zwróciæ uwagê na sytuacjê opiekuna w ro-
zumieniu art. 154 i nast. k.r.o., gdzie pomimo jednoznacznego braku

14 Zagadnienie to doczeka³o siê niedawno ca³oœciowego omówienia w pracy M.K. K o -
l a s i ñ s k i e g o, Odpowiedzialnoœæ cywilna notariusza, Toruñ 2005, passim.

15 Lecz syndyka, w przeciwieñstwie do komornika, nie uwa¿a siê zarazem za osobê,
za któr¹ móg³by ponieœæ odpowiedzialnoœæ Skarb Pañstwa na podstawie art. 417 k.c.

16 Wyrok z dnia 12 czerwca 2002 r. III CKN 694/00, Biul. SN 2003, nr 1, s. 10.
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umowy z podopiecznym powszechnie przyjêty jest pogl¹d o kontraktowej
zasadzie jego odpowiedzialnoœci.

Nie oznacza to jednak, ¿e notariusz bêdzie ponosiæ odpowiedzialnoœæ
wy³¹cznie kontraktow¹; w stosunku do osób trzecich niebior¹cych udzia³u
w czynnoœci notarialnej odpowiedzialnoœæ ta opieraæ siê bêdzie na art.
415 i nast. k.c., a w odniesieniu do stron mo¿na te¿ rozwa¿aæ przyjêcie
koncepcji zbiegu podstaw odpowiedzialnoœci.

Je¿eli zaœ chodzi o problem odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa, skoro
jego Ÿród³em na podstawie art. 417 k.c. nie s¹ czynnoœci syndyka, to
tym bardziej pogl¹d ten nale¿a³oby odnieœæ do notariusza.

2. Z punktu widzenia notariusza istotny jest nie tylko sam re¿im od-
powiedzialnoœci, lecz tak¿e jej przes³anki. Nie ma w¹tpliwoœci co do tego,
¿e notariusz ponosi odpowiedzialnoœæ na zasadzie winy, któr¹ nale¿y oce-
niaæ w œwietle kryterium dochowania nale¿ytej starannoœci. Ocena ta musi
nastêpowaæ przez pryzmat zawodowego charakteru jego dzia³alnoœci, na
co k³adzie nacisk art. 49 pr. not. OdpowiedŸ na pytanie, jak¹ starannoœæ
mo¿na uznaæ za nale¿yt¹, zale¿y od treœci konkretnego obowi¹zku no-
tariusza oraz okolicznoœci faktycznych.

Jednym z najistotniejszych obowi¹zków jest udzielenie stronom wy-
jaœnieñ dotycz¹cych dokonywanej czynnoœci (art. 80 § 2 pr. not.). Próba
oceny, jak daleko siêga w tym zakresie koniecznoœæ zachowania nale¿ytej
starannoœci, bez odwo³ania siê do konkretnych przyk³adów nara¿ona jest
si³¹ rzeczy na zarzut ogólnikowoœci. W ka¿dym b¹dŸ razie wyjaœnienia
notariusza maj¹ dotyczyæ dokonywanej czynnoœci i maj¹ byæ „niezbêd-
ne”, w czym nale¿a³oby upatrywaæ woli ustawodawcy do zacieœnienia
granic obowi¹zku udzielania wyjaœnieñ i odgraniczenia go od ogólnej
powinnoœci udzielania stronom porad, do czego powo³ane s¹ inne pod-
mioty. Poza tym, wprawdzie nale¿yta starannoœæ jest pojêciem zobiek-
tywizowanym i nawi¹zuje do pewnego preferowanego przez system prawny
modelu zachowania, nie wydaje siê jednak, by celowe by³o konstruowanie
jakiegoœ sta³ego katalogu informacji, które notariusz powinien przekazaæ
stronom czynnoœci notarialnej. W miarê mo¿liwoœci nale¿a³oby oceniaæ
tê kwestiê w sposób indywidualny. W szczególnoœci notariusz powinien
zwróciæ uwagê na to, czy ma do czynienia z transakcj¹ obustronnie
profesjonaln¹, czy te¿ po jednej stronie wystêpuje konsument. W tym
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ostatnim wypadku udzielenie szerokich wyjaœnieñ mo¿e uzasadniaæ
zw³aszcza fakt pos³ugiwania siê przez przedsiêbiorcê wzorcem umow-
nym, którego treœæ mia³aby byæ inkorporowana do treœci aktu notarial-
nego. Aprobuj¹c dokonywanie ocen w³aœciwych dla konkretnego przy-
padku, za zbyt daleko id¹cy nale¿a³oby jednak uznaæ pogl¹d zezwalaj¹cy
na znaczne umniejszenie zakresu udzielanych wyjaœnieñ, jeœli stronami
czynnoœci s¹ osoby maj¹ce wy¿sze wykszta³cenie prawnicze lub wyko-
nuj¹ce zawód prawniczy.

Notariusz ma równie¿ obowi¹zek odmowy dokonania czynnoœci
sprzecznej z prawem (art. 81 pr. not.). Poniewa¿ ocena dopuszczalnoœci
dokonania czynnoœci wymaga wyk³adni, pojawia siê pytanie o znaczenie
obowi¹zku dochowania nale¿ytej starannoœci przy interpretacji przepisów
prawa. Problem ten nie jest wprawdzie ograniczony do tej sytuacji, ale
w tym miejscu najsilniej siê uwypukla. Decyzje interpretacyjne notariusza
podlegaj¹ ocenie przede wszystkim ze strony s¹dów, ale tak¿e i organów
podatkowych. Z tej perspektywy nale¿a³oby podkreœliæ, ¿e obowi¹zek
zachowania nale¿ytej starannoœci nie mo¿e byæ uto¿samiany z obowi¹z-
kiem przeprowadzenia wyk³adni prawid³owej, je¿eli za tym ostatnim
okreœleniem ma staæ wyk³adnia, która nastêpnie zostanie zaaprobowana
przez s¹d. Interpretuj¹c sytuacjê i podejmuj¹c w jej rezultacie okreœlon¹
decyzjê, notariusz dokonuje operacji myœlowej zbli¿onej do zachodz¹cej
w procesie s¹dowego stosowania prawa. Operacja ta jest daleka od prostego
sylogizmu. Warto zwróciæ uwagê, ¿e na tle przepisów dotycz¹cych skargi
o stwierdzenie niezgodnoœci prawomocnego orzeczenia z prawem (art.
4241 i nast. k.p.c.) literatura zmierza w tym kierunku, by tê niezgodnoœæ
rozumieæ w sposób kwalifikowany jako tak¹ niezgodnoœæ, u której podstaw
tkwi naruszenie prawa o charakterze istotnym, wrêcz ra¿¹cym. Wpraw-
dzie na gruncie kodeksu postêpowania cywilnego taki kierunek rozumo-
wania mo¿e byæ kwestionowany (jako prowadz¹cy do ró¿nicowania pojêcia
bezprawnoœci w systemie prawa cywilnego), to jednak na gruncie prze-
pisów prawa o notariacie, skoro notariusz odpowiada na zasadzie winy
nie zaœ bezprawnoœci, znajduje on pe³ne uzasadnienie.

Skrótowo zatem, nie ka¿da wyk³adnia negatywnie zweryfikowana przez
s¹d œwiadczy o winie notariusza i koniecznoœci poniesienia przezeñ od-
powiedzialnoœci odszkodowawczej, je¿eli w nastêpstwie dokonania sprzecz-
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nej z prawem czynnoœci powsta³a szkoda17. Punktem wyjœcia do oceny
tej kwestii powinna byæ odpowiedŸ na pytanie, czy rozstrzygniêcie dokonane
przez notariusza daje siê do uzasadniæ w œwietle przyjêtych regu³ teorii
wyk³adni. Podkreœlenia wymaga, ¿e notariusz nie jest ca³kowicie swo-
bodny w pos³ugiwaniu siê dyrektywami interpretacji, poniewa¿ sankcjo-
nowana przezeñ czynnoœæ ma siê z samego za³o¿enia ostaæ w obrocie,
co zak³ada koniecznoœæ jej pozytywnego zweryfikowania przez s¹d, dlatego
je¿eli jakiœ pogl¹d jest teoretycznie mo¿liwy do obrony, ale zosta³ np.
w judykaturze dawno zarzucony, przyjêcie przez notariusza tego pogl¹du
powinno skutkowaæ przypisaniem mu winy. O tyle te¿ mo¿na zgodziæ
siê z wyra¿anymi w literaturze pogl¹dami, ¿e o odpowiedzialnoœci no-
tariusza bêdzie mo¿na mówiæ wówczas, gdy odszed³ on od powszechnie
przyjêtej praktyki prawniczej. Z punktu widzenia ogólnie pojmowanego
celu, dla którego dokonywana jest czynnoœæ notarialna, przez ow¹ prak-
tykê prawnicz¹ nale¿y rozumieæ w szczególnoœci orzecznictwo s¹dów.

Na koniec nale¿y zaznaczyæ, ¿e w wypadkach w¹tpliwych bezwzglêd-
nym warunkiem ekskulpacji w ramach obowi¹zku zachowania nale¿ytej
starannoœci nale¿a³oby uczyniæ komunikatywne uprzedzenie stron czyn-
noœci co do tego, ¿e wyk³adnia pozwalaj¹ca dokonaæ zamierzonej czyn-
noœci notarialnej jest jedn¹ tylko z mo¿liwych i mo¿e zostaæ negatywnie
zweryfikowana przez s¹d.

W sytuacji nale¿ycie poinformowanych stron czynnoœci notarialnej
mo¿na wówczas upatrywaæ odbicia zasady volenti non fit. W innym
kierunku wydaje siê jednak zmierzaæ SN w wyroku z dnia 7 listopada
1997 r.18  Wyrok ten jest jednak trudny do jednoznacznej interpretacji.
Trafne jest stwierdzenie, ¿e wystarczaj¹cymi przes³ankami ekskulpacji nie
mog¹ byæ jedynie wola stron i poinformowanie ich o ryzyku zwi¹zanym

17 W literaturze wyra¿ono jednak nieco odmienny pogl¹d, sytuuj¹cy ca³¹ kwestiê nie
na p³aszczyŸnie zawinienia notariusza, lecz na p³aszczyŸnie bezprawnoœci; tak A. W ¹ s i e -
w i c z, Odpowiedzialnoœæ cywilna notariusza i jej ubezpieczenie. Ksiêga pami¹tkowa.
I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, bmr., s. 306.
Autor, podobnie jak inni wypowiadaj¹cy siê w tej kwestii, ró¿nicuje nadto sytuacje, w
których przepis prawa wymaga interpretacji oraz sytuacje, w których interpretacja taka
jest zbêdna. Ten ostatni pogl¹d jest jednak nie do utrzymania z perspektywy nowszej nauki
o teorii wyk³adni i dlatego nie wymaga rozwiniêcia.

18 II CKN 420/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 96.
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z dokonan¹ czynnoœci¹. Analizuj¹c niektóre inne sformu³owania uzasad-
nienia, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e dokonuj¹c oceny winy po stronie
notariusza SN sugeruje koniecznoœæ wziêcia pod uwagê jego w³asnego
przekonania co do prawid³owoœci zamierzonej czynnoœci. Ze stanowi-
skiem tym mo¿na siê zgodziæ o tyle, ¿e jeœli notariusz, pomimo obiek-
tywnie zachodz¹cych w¹tpliwoœci, sam jest przekonany o niezgodnoœci
czynnoœci z prawem, nie powinien jej dokonywaæ. Strona mo¿e wówczas
zwróciæ siê do s¹du o rozstrzygniêcie na podstawie art. 83 pr. not.,
którym notariusz bêdzie zwi¹zany. Je¿eli jednak pod wp³ywem stron i maj¹c
na wzglêdzie argumenty mog¹ce przemawiaæ za dopuszczalnoœci¹ do-
konania czynnoœci, notariusz – wbrew w³asnemu pogl¹dowi – zdecyduje
siê sporz¹dziæ akt notarialny (uprzedzaj¹c we w³aœciwy sposób strony
o swych zastrze¿eniach), to wydaje siê, ¿e nie mo¿e to jeszcze przes¹dzaæ
o tym, ¿e po stronie notariusza dosz³o do przewinienia. Nale¿y ponadto
przypomnieæ, ¿e we wszystkich rozwa¿anych sytuacjach pojawia siê
jeszcze dodatkowy problem – przyczynienie siê do powstania szkody (art.
362 k.c.).

IV. W kwestii odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej notariuszy

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Sprawiedliwoœci poinformowa-
³o o pracach nad projektem ustawy, która odebra³aby prawniczym sa-
morz¹dom zawodowym orzekanie w sprawach dyscyplinarnych i prze-
kaza³a je w pierwszej instancji s¹dom apelacyjnym, z prawem odwo³ania
siê do S¹du Najwy¿szego (przy czym funkcjê rzecznika dyscyplinarnego
mia³by pe³niæ specjalnie do tego ustanowiony prokurator).

Rozwi¹zanie takie nale¿y uznaæ za nietrafne. Przeciwko propozycji
ca³kowitego odebrania postêpowania dyscyplinarnego np. samorz¹dowi
notarialnemu przemawia przede wszystkim to, ¿e istot¹ samorz¹du za-
wodowego, zagwarantowanego przez art. 17 Konstytucji, jest ustalenie
i przestrzeganie realizacji zasad etyki zawodowej. Najwa¿niejszym instru-
mentem realizowania tej funkcji jest prawo samorz¹du do kszta³towania
odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej swoich cz³onków. Po wprowadzonych
ju¿ ograniczeniach w zakresie wp³ywu samorz¹du na dostêp do notariatu
i prowadzenie aplikacji notarialnej, stawia³oby to w ogóle pod znakiem
zapytania racjê bytu samorz¹du notarialnego.
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Zdarza siê, ¿e interes korporacyjny przes³ania zasady etyczne i œro-
dowisko notariuszy nie zawsze odpowiednio reaguje na naganne zacho-
wania niektórych swoich cz³onków. Nie da siê wiêc unikn¹æ ulepszenia
mechanizmu funkcjonowania s¹downictwa dyscyplinarnego. Uwzglêd-
niaj¹c jednak ogromnie istotn¹ rolê samorz¹du zawodowego jako po-
wszechnie akceptowanej struktury organizacyjnej ka¿dego zawodu zaufa-
nia publicznego, mo¿na co najwy¿ej rozwa¿aæ wprowadzenie jawnoœci
rozpraw przed dyscyplinarnymi s¹dami korporacyjnymi oraz przekazanie
odwo³añ od rozstrzygniêcia tych s¹dów do s¹dów apelacyjnych.

Bardzo ograniczona do tej pory jawnoœæ postêpowañ dyscyplinarnych
sprawia, ¿e wbrew standardom europejskim pozostaj¹ one poza kontrol¹
opinii publicznej. Istnienie natomiast co do zasady jawnoœci i publicznoœci
rozprawy jest uznawane za jeden z g³ównych sposobów sprawowania
tej kontroli.

Charakter apelacji jako œrodka odwo³awczego, w ramach którego
mo¿liwe by³oby pe³ne merytoryczne zbadanie orzeczenia dyscyplinarnego
zarówno z punktu widzenia jego zasadnoœci, jak i legalnoœci zdecydowanie
przemawia za takim w³aœnie rozwi¹zaniem. Stanowi³oby ono tak¿e w pe³ni
realizacjê gwarancji rzetelnego procesu zapisanego w art. 6 ust. 1 Eu-
ropejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wol-
noœci. Zgodnie z tym przepisem, wystarczaj¹ce jest bowiem poddanie
orzeczenia s¹du dyscyplinarnego kontroli organu s¹dowego wyposa¿o-
nego w pe³n¹ jurysdykcjê. W ten sposób spe³nione by³oby wymaganie
istnienia prawa do s¹du w sprawach dyscyplinarnych.


