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Odmowa dokonania czynnoœci przez notariusza
w aspekcie proceduralnym

1. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pr. o not.1 podstawow¹ funkcj¹ i zarazem
obowi¹zkiem notariusza jest dokonywanie czynnoœci notarialnych, i to
zarówno w przypadkach, gdy wymagania takie statuowane s¹ w prze-
pisach prawa, jak i wówczas, gdy wynika to z woli stron. Obowi¹zek
ten nie jest jednak bezwyj¹tkowy. Ustawa – Prawo o notariacie przewiduje
przypadki, kiedy notariusz ma nie tylko prawo, ale i obowi¹zek powstrzy-
maæ siê z dokonaniem czynnoœci. W doktrynie podkreœla siê, ¿e przy-
czyny uzasadniaj¹ce taki obowi¹zek wynikaæ mog¹ z treœci czynnoœci
(art. 81 pr. o not.), ze stosunku notariusza do strony (art. 84 pr. o not.)
b¹dŸ z okolicznoœci, które nasuwaj¹ w¹tpliwoœci co do zdolnoœci do
czynnoœci prawnej strony (art. 86 pr. o not.)2. Pewne ograniczenia wynikaj¹
tak¿e z kodeksu etyki zawodowej notariusza, który okreœlany jest uchwa³¹
Krajowej Rady Notarialnej podjêt¹ na podstawie art. 40 § 1 pkt 7 pr. o not.

Przedmiotem niniejszego opracowania nie jest jednak szczegó³owe
omawianie przes³anek i przyczyn dokonania odmowy sporz¹dzenia czyn-

1 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 369 ze zm.) – dalej: pr. o not.

2 J. B u d z i a n o w s k a, Odmowa dokonania czynnoœci notarialnej, Nowy Przegl¹d
Notarialny 2000, nr 1, s. 44.
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noœci przez notariusza, ale analiza jej charakteru prawnego, sposobu i trybu
jej dokonania, a tak¿e dalszego postêpowania wywo³anego wniesieniem
przez uprawnionego za¿alenia na decyzjê notariusza do s¹du powszech-
nego.

2. Charakter prawny odmowy dokonania czynnoœci przez
notariusza

Poni¿sze wywody wypada zacz¹æ od przyjrzenia siê z bli¿szej per-
spektywy charakterowi prawnemu samego aktu odmowy dokonania
czynnoœci notarialnej, bowiem w³aœciwa ocena w tym wzglêdzie z pew-
noœci¹ rzutowaæ bêdzie na trafn¹ wyk³adniê poszczególnych przepisów
prawa reguluj¹cych tê instytucjê.

W pierwszej kolejnoœci nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca nie defi-
niuje tego aktu ani nie dostarcza zbyt wielu wskazówek, czym jest owa
odmowa. Zgodnie z podstawowymi zasadami wyk³adni, pos³uguj¹c siê
s³ownikowym znaczeniem danego terminu, nale¿y stwierdziæ, ¿e „odmó-
wiæ” to znaczy „nie zgodziæ siê na zrobienie tego, o co ktoœ prosi³, czego
¿¹da³, nie zgodziæ siê na przyjêcie lub oddanie czegoœ”3. Z takiego oto
znaczenia s³ownikowego wynika, ¿e odmowa jest negatywn¹ reakcj¹ na
zg³oszone przez jak¹œ osobê ¿¹danie czy wniosek, dotycz¹ce podjêcia
okreœlonego zachowania ze strony adresata ¿¹dania i wyra¿aj¹ce brak
zgody na takie zachowanie. To z pozoru oczywiste stwierdzenie w g¹szczu
mo¿liwych sytuacji faktycznych powoduje jednak szereg w¹tpliwoœci
i nieporozumieñ praktycznych, rozszerzaj¹c kategoriê „odmowy dokona-
nia czynnoœci” na sytuacje ni¹ nieobjête.

Z powy¿szego stwierdzenia wynika bowiem niezaprzeczalnie, ¿e
dokonanie odmowy mo¿liwe jest tylko wtedy, gdy jedna z potencjalnych
stron czynnoœci notarialnej zwraca siê do notariusza o dokonanie takiej
czynnoœci. W takiej sytuacji ka¿dorazowo, niezale¿nie od tego, czy mamy
do czynienia z tzw. przymusem czynnoœci notarialnej4, czy te¿ nadanie

3 S³ownik jêzyka polskiego, t. II, red. M. Szymczak, Warszawa 1992, s. 463.
4 A. R e d e l b a c h, Prawo o notariacie. Komentarz, Toruñ 2002, s. 34. Autor roz-

ró¿nia „przymus notarialny”, przez który rozumie obowi¹zek notariusza dokonania czyn-
noœci wnioskowanej przez osobê zainteresowan¹, gdy ustawa przewiduje kompetencjê do
jej sporz¹dzenia od „przymusu czynnoœci notarialnej”, czyli sytuacji, gdy dla wa¿noœci b¹dŸ
skutecznoœci danej czynnoœci wymagana jest forma aktu notarialnego.
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oœwiadczeniu woli formy aktu notarialnego wynika wy³¹cznie z woli
wnioskodawcy, aktualizuje siê zawarty w art. 91 pr. o not. obowi¹zek
sporz¹dzenia przez notariusza aktu notarialnego. Powy¿szy obowi¹zek
w stosunku do innych ni¿ akty notarialne czynnoœci notarialnych mo¿na
wyprowadziæ z art. 1 §1 oraz rozumianego a contrario art. 81 pr. o not.
Z tego te¿ wzglêdu na gruncie przepisów ustawy ustrojowej notariatu
mo¿na postawiæ tezê, ¿e ka¿de zg³oszenie siê przez osobê zainteresowan¹
do notariusza z zamiarem dokonania u niego czynnoœci notarialnej winno
zakoñczyæ siê sporz¹dzeniem takiej czynnoœci lub formaln¹ odmow¹ jej
sporz¹dzenia. Stwierdzenie takie nie dostrzega sytuacji niedojœcia do skutku
wnioskowanej czynnoœci spowodowanej innymi czynnikami, jak choæby
rezygnacj¹ samego wnioskodawcy z zamiaru dokonania czynnoœci, co
najczêœciej spowodowane bêdzie brakiem porozumienia co do wysokoœci
ustalanego umownie wynagrodzenia notariusza czy niedogodnym termi-
nem jej dokonania.

Przyczyn rezygnacji osoby zainteresowanej w dokonaniu czynnoœci
mo¿e byæ jednak wiêcej. Wstêpna rozmowa z notariuszem, w ramach
której przysz³a strona czynnoœci przedstawia wolê dokonania okreœlonej
czynnoœci, jest okazj¹ do wyjaœnienia osobie zainteresowanej znaczenia
danej czynnoœci i jej skutków prawnych, stosownie do obowi¹zków
okreœlonych art. 80 § 2 i 3 pr. o not. Udzielone przez notariusza informacje
i wyjaœnienia mog¹ spowodowaæ zmianê stanowiska strony co do za-
miaru dokonania okreœlonej czynnoœci b¹dŸ to w ten sposób, i¿ dojdzie
do dokonania innej czynnoœci ni¿ pierwotnie zamierzona, b¹dŸ te¿ strona
w ogólne zaniecha jej dokonania. Na takie rozumienie roli notariusza
wskazuje w jednym ze swych orzeczeñ S¹d Najwy¿szy5, stwierdzaj¹c,
¿e czynnoœci notariusza, które zmierzaj¹ do wyjaœnienia stronie, ¿e inne
ni¿ zamierzone przez ni¹ rozporz¹dzenie testamentowe pozwoli na osi¹-
gniêcie lepszego wyniku spo³eczno-gospodarczego, nie tylko nie s¹ za-
kazane, ale wrêcz nale¿¹ do obowi¹zków notariusza. W zakresie bowiem
zastosowania normy z art. 80 § 2 i 3 pr. o not. le¿y czuwanie nad
nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron oraz innych
osób, dla których czynnoœæ mo¿e powodowaæ skutki prawne oraz udzielanie
niezbêdnych wyjaœnieñ. Cytowane przepisy zak³adaj¹ aktywn¹ postawê

5 Wyrok z 21 stycznia 1956 r., II CR 975/55 (OSN 1957/IV, poz. 91).
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notariusza i jego swoiste oddzia³ywanie na strony. Oddzia³ywanie to nie
oznacza jednak narzucania swej woli stronom, ale w³aœnie pouczanie
i proponowanie najlepszych rozwi¹zañ w prawem dozwolonych grani-
cach, bacz¹c, by ostateczna decyzja co do dokonania czynnoœci nale¿a³a
do klienta6. Nie mamy zatem do czynienia z odmow¹ dokonania czynnoœci
w sytuacji, gdy strona nale¿ycie pouczona o treœci i skutkach czynnoœci
sama rezygnuje z jej dokonania.

Podobnie nie jest odmow¹ dokonania czynnoœci wyznaczenie zainte-
resowanemu odpowiedniego terminu na jej dokonanie. Sporz¹dzenie ka¿dej
czynnoœci wi¹¿e siê zawsze z koniecznoœci¹ podjêcia przez notariusza
okreœlonych czynnoœci przygotowawczych – analiz¹ otrzymanych do-
kumentów, przygotowaniem projektu aktu notarialnego czy sprawdze-
niem aktualnych wpisów w ksiêdze wieczystej – co tym samym wi¹¿e
siê z oczekiwaniem przez pewien czas na mo¿liwoœæ dokonania czyn-
noœci, w zale¿noœci od stopnia jej faktycznej i prawnej z³o¿onoœci. Jest
te¿ oczywiste, ¿e wczeœniej umówione czynnoœci powinny siê odbyæ
w wyznaczonych terminach i tylko ocenie notariusza pozostawione jest
rozwa¿enie, czy dokonanie danej czynnoœci bezzw³ocznie, nawet z po-
miêciem aktualnego grafiku, jest mo¿liwe i celowe. W warunkach dy-
namicznie rozwijaj¹cej siê gospodarki strony czêsto oczekuj¹ sporz¹dze-
nia nawet skomplikowanych czynnoœci „od rêki”, co nie tylko najczêœciej
nie jest mo¿liwe, ale i nie powinno mieæ miejsca, gdy¿ zwiêksza siê ryzyko
b³êdu, nara¿a na szwank interesy stron, a tym samym obni¿a rolê no-
tariusza jako gwaranta pewnoœci obrotu. Zawsze wobec tego notariusz
ma prawo nie zgodziæ siê na proponowany przez osobê wnioskuj¹c¹
termin dokonania czynnoœci, gdy z obiektywnych wzglêdów nie jest to
mo¿liwe. Dzia³ania takiego nie mo¿na, moim zdaniem, kwalifikowaæ jako
odmowy dokonania czynnoœci w rozumieniu art. 81 pr. o not., jednak
w przypadku, gdyby wyznaczenie odleg³ego terminu by³o tylko prób¹
przerzucenia na innego notariusza obowi¹zku dokonania danej czynnoœci,
np. ze wzglêdu na du¿e ryzyko prawne, koniecznoœæ znacznego nak³adu
pracy czy niski zysk – uzasadnia³oby to wszczêcie postêpowania dys-
cyplinarnego.

6 Por. R. S z t y k, Zabezpieczenie praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób
czynnoœci notarialnej, Rejent 2001, nr 5, s. 215.
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Mo¿liwoœæ dokonania odmowy sporz¹dzenia czynnoœci jest kompe-
tencj¹ wy³¹czn¹ notariusza lub zgodnie z art. 1 § 2 pr. o not. jego nale¿ycie
umocowanego zastêpcy. Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê na
okolicznoœæ, ¿e ustawa – Prawo o notariacie obok pojêcia „notariusza”
wyró¿nia tak¿e pojêcie „kancelarii notarialnej” i nadaje mu samodzielne
znaczenie prawne. Przyjmuje siê, ¿e kancelaria jest komórk¹ administra-
cyjn¹ spe³niaj¹c¹ funkcje zwi¹zane z prowadzeniem dokumentacji, jej
wysy³aniem i odbiorem, przyjmowaniem interesantów, stanowi zespó³
pracowników wype³niaj¹cych swe obowi¹zki w okreœlonych pomiesz-
czeniach wyposa¿onych w urz¹dzenia i sprzêt7. Oczywiste jest, ¿e pew-
nych czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ kancelarii nie dokonuje sam no-
tariusz, ale zatrudnieni przez niego pracownicy. Prawo o notariacie nie
reguluje jednak szczegó³owo ich kompetencji, a tylko w kilku przepisach
o nich wspomina, zezwalaj¹c im na dorêczanie oœwiadczeñ stron (art.
103 pr. o not.) czy poœrednio odczytywanie projektu aktu notarialnego
w obecnoœci notariusza (art. 94 pr. o not.). Wydaje siê bezsporne, ¿e
pracownicy mog¹ dokonywaæ szeregu czynnoœci technicznych, porz¹d-
kowych i organizacyjnych, w tym odbieraæ korespondencjê, przyjmowaæ
dokumenty, przygotowywaæ projekty aktów notarialnych itp. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e zakres sfery decyzyjnej zastrze¿ony jest do wy³¹cznej
kompetencji notariusza. Sfera ta obejmuje przede wszystkim dokonywa-
nie czynnoœci notarialnych, ale z istoty rzeczy, skoro dokonywanie tych
czynnoœci jest obowi¹zkiem prawnym notariusza – sfera ta obejmowaæ
musi tak¿e odmowê dokonywania tych czynnoœci. St¹d te¿ nie jest
dopuszczalne odmawianie sporz¹dzenia czynnoœci przez pracowników
kancelarii – ani w sposób formalny, ani nieformalny – podczas podej-
mowanych przez nich czynnoœci maj¹cych na celu wstêpn¹ weryfikacjê
kompletnoœci i poprawnoœci sk³adanych przez strony dokumentów.
Dzia³alnoœæ pracowników ma bowiem charakter wy³¹cznie pomocniczy
i wewnêtrzny i w ¿adnej mierze nie mo¿e byæ skierowana na zewn¹trz,
szczególnie w sposób, który móg³by wp³ywaæ na sytuacjê prawn¹ osób
trzecich.

7 Tak zdefiniowa³a „kancelariê notarialn¹” Wies³awa Boæ w referacie wyg³oszonym
na konferencji poœwiêconej piêcioleciu obowi¹zywania kodeksu spó³ek handlowych zor-
ganizowanej przez Uniwersytet Wroc³awski, obecnie dostêpnym pod adresem interneto-
wym http://konf-ksh.prawo.uni.wroc.pl/referat/SO/boc.pdf.
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Powy¿sze uwagi sformu³owane w oparciu o istniej¹ce przepisy prawa
i wypracowane orzecznictwo wskazuj¹ pewne elementy charakterystycz-
ne, pozwalaj¹ce na próbê zakwalifikowania decyzji notariusza w ramach
obowi¹zuj¹cych regulacji procesowych. Bezsprzecznie jednak charakter
prawny odmowy dokonania czynnoœci przez notariusza jest trudny do
okreœlenia. Wynika on bowiem ze z³o¿onego statusu prawnego notariusza,
na który sk³adaj¹ siê uwidocznione w nim elementy funkcjonariusza
publicznego z jednej, a przedsiêbiorcy z drugiej strony. Ta mieszanka
powoduje, ¿e dokonywanie oceny poszczególnych instytucji prawnych
zawartych w prawie o notariacie nie mo¿e abstrahowaæ od ogólnej pozycji
ustrojowej notariusza na gruncie ustawy i za ka¿dym razem winno byæ
ca³oœciowo poprzedzone szczegó³ow¹ analiz¹ tych przepisów.

W piœmiennictwie prawniczym i orzecznictwie s¹dowym przyjmuje
siê, ¿e na gruncie prawa o notariacie mamy do czynienia z pewnego
rodzaju postêpowaniem notarialnym8, które, jak wskaza³ S¹d Najwy¿szy
w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 29 maja 1990 r. (III CZP 29/90)9, jest
postêpowaniem cywilnym przeprowadzanym przez organ nies¹dowy
wyposa¿ony w œrodki maj¹ce zapewniæ prawid³owoœæ kszta³towania obrotu
prawnego i sprawuj¹cy jurysdykcjê prewencyjn¹. Podobne zapatrywania
wyra¿ane s¹ tak¿e w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego10, gdzie
podnosi siê, ¿e notariusz jest nie tylko osob¹ zaufania publicznego, ale
pe³ni jednoczeœnie funkcje pomocnicze w stosunku do wymiaru sprawie-
dliwoœci, czym ró¿ni siê niew¹tpliwie od podmiotów œwiadcz¹cych typowe
us³ugi prawnicze.

Powy¿sze pogl¹dy nie s¹ jednak bezdyskusyjne. W doktrynie prawa
obecne s¹ tak¿e g³osy sprzeciwiaj¹ce siê takiemu postrzeganiu pozycji
notariusza i widz¹ce go bardziej przez pryzmat podmiotu prywatnopraw-
nego, dzia³aj¹cego w celach zarobkowych, a w konsekwencji traktuj¹ce
wydawane przez niego decyzje o odmowie dokonania czynnoœci nie

8 Tak Cz. S a l a g i e r s k i, B. Ty m e c k i, Zasada legalizmu w postêpowaniu nota-
rialnym, Rejent 2005, nr 9, s. 250 i nast.

9 OSNC 1990, nr 12, poz. 150.
10 Wyrok TK z dnia 10 grudnia 2003 r., K 49/2001 (OTK ZU 2003, nr 9A, poz. 101).
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w kategoriach decyzji jurysdykcyjnych, lecz jako element cywilnego sporu
prawnego ze stron¹ wnioskuj¹c¹ o dokonanie czynnoœci11.

Niezaprzeczalnie, w dzia³alnoœci notariusza widoczny jest pewnego
rodzaju dualizm. Z jednej bowiem strony notariusza z klientem ³¹czy umowa
o sporz¹dzenie czynnoœci, na gruncie której wynik³e ewentualnie spory
winien rozstrzygaæ cywilny s¹d procesowy, z drugiej zaœ notariusz posiada
przyznany mu przez ustawê pewien zakres w³adczej kompetencji decy-
zyjnej wobec strony, co powoduje, ¿e dokonana przez niego odmowa
sporz¹dzenia danej czynnoœci mo¿e byæ uznana za decyzjê quasi-jurys-
dykcyjn¹. W konsekwencji za najbardziej s³uszne nale¿y uznaæ stanowi-
sko poœrednie i przyj¹æ, ¿e choæ notariusz jest osob¹ wykonuj¹c¹ czyn-
noœci na zlecenie, to jednak ze wzglêdu na silnie zawarty w jego funkcji
pierwiastek publiczny nie daje siê on sprowadziæ do prostego tylko
wykonawcy zleceñ. Niektóre zatem z dokonywanych przez niego czyn-
noœci wykraczaj¹ poza czysto us³ugow¹ funkcjê i nosz¹ silne znamiona
publiczne12. Jak to ujmuje Ma³gorzata Z. Król przepisy art. 1 i art. 2 ust. 1
pr. o not. „(...) stanowi¹ klasyczny przyk³ad ustanowienia kompetencji.
Jej podmiotem nie jest jednak organ pañstwa, lecz osoba fizyczna dzia-
³aj¹ca w charakterze urzêdowym. (...) Realizuje on [notariusz – R.K]
przyznan¹ mu przez prawo kompetencjê do dokonywania czynnoœci
notarialnych we w³asnym imieniu, ale w interesie publicznym”13.

Reasumuj¹c powy¿sze wywody, odmowê dokonania czynnoœci no-
tarialnej uznajê za decyzjê quasi-jurysdykcyjn¹ notariusza jako osoby
zaufania publicznego stoj¹cej na stra¿y porz¹dku prawnego, poprzez któr¹
zabezpiecza on obrót prawny i w interesie publicznym gwarantuje prze-
strzeganie porz¹dku prawnego.

11 M. M a c i e j e w s k i, Za¿alenie na odmowê dokonania czynnoœci notarialnej (uwagi
do dyskusji), Przegl¹d S¹dowy 2000, nr 1, s. 87, 88.

12 Taki pogl¹d zdaje siê prezentowaæ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 7 listopada
1997 r., II CKN 420/97, (OSNC 1998, nr 5, poz. 76), w którego uzasadnieniu stwierdza,
¿e ustawa w zakresie uregulowanym w art. 81 pr. o not. czyni notariusza stra¿nikiem
zgodnoœci aktu notarialnego z prawem. Taka jego rola uzasadnia zaœ okreœlenie w art. 2
pr. o not. notariusza jako osoby zaufania publicznego. Z mocy tych postanowieñ ustawy
notariusz nie jest wiêc zwyk³ym wykonawc¹ zleconych mu us³ug, bêd¹cym ca³kowicie
podleg³ym roli zleceniodawcy.

13 M. K r ó l, Kilka s³ów o praktyce notarialnej i roli notariusza w kszta³towaniu sto-
sunków prawnych (perspektywa teoretycznoprawna), Rejent 2006, nr 7-8, s. 52.
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3. Postêpowanie przez notariuszem

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e konsekwencj¹ okreœlenia charakteru praw-
nego decyzji notariusza w kwestii odmowy dokonania przez niego czyn-
noœci jest te¿ spojrzenie na charakter prawny œrodka, jakie ustawa sk³ada
w rêce zainteresowanego w celu zakwestionowania decyzji notariusza
przez s¹dem powszechnym. Ustawa przewiduje, ¿e œrodkiem prawnym
s³u¿¹cym przeciwko decyzji notariusza jest za¿alenie. Charakter prawny
tego œrodka, jak wspomniano, nie jest do koñca jasny, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w kontrowersjach dotycz¹cych w³aœciwego trybu jego
rozpatrywania oraz treœci decyzji s¹dowej koñcz¹cej postêpowanie.

Zgodnie z treœci¹ art. 82 pr. o not. osobê, której odmówiono dokonania
czynnoœci notarialnej, nale¿y pouczyæ o prawie i trybie zaskar¿enia odmowy,
a na jej pisemne ¿¹danie dorêczyæ w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy.
Regulacja ta jest bardzo podobna do regulacji przyjêtej w procedurze
cywilnej dla postêpowania tocz¹cego siê przed s¹dem pierwszej instancji,
bowiem na gruncie kodeksu postêpowania cywilnego art. 327 i 328 § 1
przewiduj¹ analogiczne obowi¹zki s¹du lub przewodnicz¹cego sk³adu
orzekaj¹cego. Z tego te¿ wzglêdu zasadne wydaje siê ostro¿ne stosowanie
wypracowanych przez orzecznictwo i doktrynê na gruncie tego postê-
powania regu³ tak¿e do czynnoœci podejmowanych przez notariusza.

Analizuj¹c treœæ wskazanego wy¿ej art. 82 pr. o not., w pierwszej
kolejnoœci zwróciæ nale¿y uwagê na zakres udzielonego pouczenia. Obejmuje
ono dwa elementy: informacjê o prawie zaskar¿enia odmowy oraz o trybie
tego zaskar¿enia. O ile informacja o prawie zaskar¿enia z natury rzeczy
wyczerpywaæ siê bêdzie w poinformowaniu strony o mo¿liwoœci uchy-
lenia negatywnej decyzji notariusza przez s¹d, o tyle pouczenie o trybie
zaskar¿enia odmowy bêdzie mieæ ju¿ bardziej z³o¿ony charakter. Obejmie
ono bowiem nastêpuj¹ce informacje:

– rodzaj œrodka zaskar¿enia (tj., ¿e na odmowê dokonania czynnoœci
przez notariusza przys³uguje za¿alenie),

– sposób jego wniesienia (tj., ¿e za¿alenie wnosi siê do s¹du okrê-
gowego14  w³aœciwego ze wzglêdu siedzibê kancelarii notariusza, ale za
poœrednictwem tego notariusza),

14 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 160, poz. 1064) z dniem jej wejœcia
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– termin wniesienia (tj., ¿e za¿alenie wnosi siê w terminie tygodnia).
Wydaje siê tak¿e, ¿e notariusz powinien poinformowaæ stronê o mo¿-

liwoœci ¿¹dania przez ni¹ sporz¹dzenia przez notariusza pisemnego uza-
sadnienia odmowy w terminie tygodniowym od dnia jej dokonania. Nie
jest to co prawda okolicznoœæ, która literalnie wchodzi w zakres poucze-
nia obowi¹zkowo udzielanego przez notariusza, jednak¿e podchodz¹c do
instytucji pouczenia od strony funkcji, której winno s³u¿yæ, nale¿y uznaæ,
¿e mo¿liwoœæ ¿¹dania sporz¹dzenia pisemnego uzasadnienia odmowy jest
tak silnie zwi¹zana z instytucj¹ za¿alenia na tê odmowê, i¿ powinna znaleŸæ
siê w treœci udzielanego pouczenia, aby strona mia³a mo¿liwoœæ praktycz-
nego jej wykorzystania. Œwiadomoœæ prawna osób niezajmuj¹cych siê
zawodowo prawem jest co do zasady zbyt niska, by mog³y one w pe³ni
zrozumieæ i przyswoiæ sobie w sposób wystarczaj¹cy do podjêcia
merytorycznej polemiki podan¹ jedynie w formie ustnej argumentacjê
notariusza, dlatego te¿ ze wszech miar po¿¹dane jest, by instytucja pi-
semnych uzasadnieñ by³a szerzej stosowana.

Nie powinna te¿ byæ ona dodatkow¹ okolicznoœci¹ szczególnie ob-
ci¹¿aj¹c¹ notariusza, skoro w przypadku wniesienia za¿alenia i tak ak-
tualizuje siê na³o¿ony na niego obowi¹zek zajêcia swojego stanowiska na
piœmie. Sporz¹dzenie uprzedniej pisemnej odmowy mo¿e po g³êbszej analizie
nak³oniæ stronê do przyjêcia racji notariusza i poniechania skargi, szcze-
gólnie w przypadku b³êdnego czy te¿ niepe³nego zrozumienia przez osobê
zainteresowan¹ powodów odmowy. ̄ ¹danie sporz¹dzenia pisemnego uza-
sadnienia odmowy powinno byæ wniesione na piœmie. Ustawa nie pre-
cyzuje, w jakim terminie powinno dojœæ do z³o¿enia takiego ¿¹dania.
W zasadzie powinno to nast¹piæ w okresie biegu terminu do wniesienia
za¿alenia, jednak nawet po up³ywie tego terminu notariusz ma obowi¹zek
pisemne uzasadnienie sporz¹dziæ, bowiem nie ma on kompetencji do
kontrolowania zachowania przez stronê terminu do wniesienia za¿alenia.

w ¿ycie (tj. zgodnie z art. 6 – z dniem 1 stycznia 1999 roku) utworzone na podstawie
dotychczasowych przepisów s¹dy wojewódzkie staj¹ siê s¹dami okrêgowymi, zaœ na pod-
stawie art. 4 tej ustawy, ilekroæ w obowi¹zuj¹cych przepisach jest mowa o s¹dzie woje-
wódzkim, nale¿y przez to rozumieæ s¹d okrêgowy. Z tego te¿ wzglêdu w dalszych wywo-
dach bêdê pos³ugiwa³ siê pojêciem „s¹d okrêgowy”, wbrew literalnemu brzmieniu prawa
o notariacie, ale w zgodzie z jego normatywnym sensem.
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W piœmiennictwie s³usznie podkreœla siê, ¿e pisemne uzasadnienie odmo-
wy powinno spe³niaæ warunki zawarte w art. 328 § 2 k.p.c., czyli okreœlaæ
wskazanie podstawy faktycznej i prawnej odmowy15. Uzasadnienie od-
mowy powinno zawieraæ wszystkie powody sk³aniaj¹ce notariusza do
podjêcia takiej decyzji. Notariusz nie mo¿e poprzestaæ na wskazaniu jednej
tylko przeszkody uniemo¿liwiaj¹cej dokonanie czynnoœci, by w ten spo-
sób uwolniæ siê od koniecznoœci dalszego badania sprawy. Na aprobatê
zas³uguje w pe³ni stanowisko S. Rejmana16, co prawda wypowiedziane
na gruncie ustawy z dnia 25 maja 1951 r. – Prawo o notariacie), który
stwierdza, ¿e w przypadku, gdy stanowisko prezentowane przez nota-
riusza nie utrzyma siê w toku kontroli lub brak zostanie uzupe³niony,
czynnoœæ powinna byæ dokonana, a strona nie mo¿e byæ nara¿ona na
wnoszenie kolejnego za¿alenia, tym razem z innej przyczyny. Oczywiœcie
pogl¹d ten jest zasadny tylko z takim zastrze¿eniem, ¿e nie zajd¹ w tym
czasie inne okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce sporz¹dzenie wnioskowanej
czynnoœci.

Zgodnie z art. 83 pr. o not. za¿alenie mo¿e zostaæ wniesione do s¹du
okrêgowego w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê kancelarii notarialnej
w terminie tygodnia, za poœrednictwem notariusza, który jest obowi¹zany
ustosunkowaæ siê do za¿alenia równie¿ w terminie tygodnia i wraz z za-
¿aleniem przedstawiæ swoje stanowisko s¹dowi.

Legitymacja do wniesienia za¿alenia s³u¿y ka¿dej „osobie zaintereso-
wanej”. Jak s³usznie podkreœla siê w piœmiennictwie17, jest to pojêcie
szerokie i obejmuje potencjaln¹ stronê czynnoœci, jak równie¿ ka¿dego,
dla kogo czynnoœæ ta mo¿e wywo³aæ skutki prawne, np. wierzyciela.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e tak okreœlony kr¹g osób uprawnio-
nych do wniesienia za¿alenia jest szerszy ni¿ kr¹g adresatów dokonanej
przez notariusza odmowy. Bior¹c pod uwagê, ¿e osoby te, jako niewy-
mienione w katalogu z art. 82 pr. o not., nie otrzymaj¹ udzielonego osobie,
wobec której dokonywana jest odmowa, pouczenia notariusza co do

15 A. R e d e l b a c h, Prawo..., s. 213 oraz J. F l o r k o w s k i, B. Ty m e c k i, Prawo
o notariacie. Komentarz, Warszawa 1993, s. 76.

16 S. R e j m a n, Za¿alenie na odmowê dokonania czynnoœci notarialnej, Biuletyn
Ministerstwa Sprawiedliwoœci 1957, nr 5, s. 24.

17 A. R e d e l b a c h, Prawo..., s. 214.
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mo¿liwoœci i trybu wniesienia œrodka zaskar¿enia, ich udzia³ we wzru-
szeniu decyzji notariusza mo¿e bêdzie jedynie sporadyczny.

Ustawa wskazuje, ¿e w³aœciwym do rozpoznania za¿alenia jest s¹d
okrêgowy. W³aœciwoœæ miejscowa s¹du okreœlona zosta³a wed³ug siedzi-
by kancelarii notariusza i nale¿y uznaæ, ¿e jest to w³aœciwoœæ wy³¹czna.
Do tak okreœlonego s¹du powinno byæ adresowane za¿alenie, jednak z³o¿yæ
nale¿y je w kancelarii notariusza, który dokona³ odmowy, co powinno
byæ stronie wyraŸnie zakomunikowane w udzielanym pouczeniu.

Ustawa nie precyzuje wymogów formalnych, jakie powinno spe³niaæ
za¿alenie. Wydaje siê mo¿liwe odpowiednie stosowanie w tym przypadku
art. 394 § 3 k.p.c., przewiduj¹cego dla ka¿dego za¿alenia wymogi ogólne
pisma procesowego oraz wskazanie zaskar¿onej decyzji notariusza i wnio-
sku o jej uchylenie, jak równie¿ przedstawienie zwiêz³ego uzasadnienia,
ze wskazaniem w miarê potrzeby nowych faktów i dowodów. Wydaje
siê, ¿e elementy te stanowi¹ pewn¹ minimaln¹ treœæ umo¿liwiaj¹c¹ s¹dowi
prawid³ow¹ kontrolê decyzji notariusza, szczególnie w sytuacji, gdy nie
sporz¹dzono pisemnego uzasadnienia odmowy.

Szczególnie istotn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ rozwa¿enia jest tygodniowy
termin przewidziany do z³o¿enia za¿alenia. Jest to termin procesowy,
ustawowy i ma on charakter prekluzyjny, co oznacza, ¿e nie ma mo¿-
liwoœci jego przed³u¿enia, a wniesienie za¿alenia po terminie spowoduje
odrzucenie tego œrodka zaskar¿enia.

Termin liczy siê od dnia odmowy dokonania czynnoœci notarialnej,
przy czym wydaje siê, ¿e wzorem procedury cywilnej w przypadku
z³o¿enia pisemnego wniosku o uzasadnienie odmowy termin ten nale¿y
liczyæ od dnia dorêczenia wnosz¹cemu tego uzasadnienia18. Do takiego
traktowania przepisu art. 83 pr. o not. sk³ania wyk³adnia funkcjonalna,
która nakazuje upatrywaæ w pisemnym uzasadnieniu odmowy rolê po-
dobn¹ do tej, któr¹ spe³nia uzasadnienie orzeczenia s¹du umo¿liwiaj¹ce
stronie podjêcie w za¿aleniu polemiki z notariuszem co do zasadnoœci jego
decyzji. Odmienne potraktowanie kwestii obliczania terminu spowoduje,
¿e pisemne uzasadnienie odmowy straci swoje znaczenie, bowiem bior¹c
pod uwagê tygodniowy termin na jego sporz¹dzenie i dorêczenie stronie,

18 Tak równie¿ Cz. S a l a g i e r s k i, B. Ty m e c k i, Zasada legalizmu ..., s. 253 i 254.
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który w zasadzie nale¿a³oby uznaæ za instrukcyjny, mo¿e okazaæ siê, ¿e
osoba zainteresowana otrzyma owo uzasadnienie w ostatnim dniu terminu
na z³o¿enie za¿alenia lub zgo³a ju¿ po tym terminie (jeœli z³o¿y³a pisemne
¿¹danie uzasadnienia odmowy nastêpnego dnia po odmowie) – nie bêdzie
wiêc w stanie ustosunkowaæ siê do zaprezentowanej argumentacji w swoim
za¿aleniu. Nie wydaje siê, aby intencj¹ ustawodawcy by³o tylko infor-
macyjne traktowanie pisemnego uzasadnienia odmowy, raczej nale¿y tu
dopatrywaæ siê skutków analogicznych do przewidzianych w art. 394
§ 2 k.p.c., tj. wyznaczenia pocz¹tku biegu terminu do wniesienia za¿a-
lenia.

Wydaje siê, ¿e nie ma ¿adnych przeszkód, by w drodze analogii stosowaæ
przewidzian¹ w art. 168 i nastêpnych k.p.c. instytucjê przywrócenia terminu
do wniesienia tego œrodka zaskar¿enia w przypadku braku winy strony
w uchybieniu terminu19.

Z generalnego obowi¹zku uiszczania op³aty s¹dowej od pism wymie-
nionych w art. 3 ust. 2 ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych20 wynika obowi¹zek uiszczenia op³aty s¹dowej tak¿e i od za¿alenia
na odmowê dokonania czynnoœci notarialnej. Wysokoœæ tej op³aty reguluje
art. 25 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, z którego wynika, ¿e za¿alenie
na odmowê dokonania czynnoœci notarialnej podlega op³acie sta³ej w wy-
sokoœci 100 z³otych. Omawiaj¹c zagadnienie kosztów nale¿y zwróciæ
równie¿ uwagê na treœæ art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych, przewiduj¹cego zwrot na rzecz
skar¿¹cego uiszczonej op³aty od za¿alenia w razie uwzglêdnienia œrodka
zaskar¿enia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego
naruszenia przez s¹d odwo³awczy lub S¹d Najwy¿szy.

Wniesienie za¿alenia przez osobê zainteresowan¹ aktualizuje szereg
obowi¹zków notariusza co do podjêcia przewidzianych prawem czyn-
noœci. W pierwszej kolejnoœci notariusz winien zapoznaæ siê z za¿aleniem
i sporz¹dziæ swoist¹ „odpowiedŸ na za¿alenie”, w której wyrazi swoje
stanowisko. We wszystkich tych sprawach, gdy ju¿ uprzednio sporz¹-
dzone zosta³o pisemne uzasadnienie odmowy, nie ma przeszkód do tego,

19 J. B u d z i a n o w s k a, Odmowa..., s. 57.
20 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych

(Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
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by argumenty w nim zawarte by³y w stanowisku notariusza powielone,
a tak¿e by zosta³y wzbogacone o nowe elementy podniesione przez stronê
w za¿aleniu. Nale¿y tu bowiem zauwa¿yæ, ¿e notariusz ma nie tyle
obowi¹zek uzasadniæ dokonan¹ przez siebie odmowê sporz¹dzenia okre-
œlonej czynnoœci, ile ustosunkowaæ siê do wniesionego za¿alenia, co
obejmowaæ mo¿e nie tylko œciœle merytoryczne argumenty przemawia-
j¹ce za dokonaniem odmowy, ile tak¿e okreœlone kwestie procesowe –
notariusz mo¿e na przyk³ad zwróciæ uwagê s¹dowi na okolicznoœæ, ¿e
za¿alenie zosta³o wniesione po terminie lub przez osobê nieuprawnion¹.
Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e sam notariusz jako organ nies¹dowy
nie ma kompetencji do oceny zachowania terminu czy legitymacji pro-
cesowej wnosz¹cego za¿alenie, a tym samym nie mo¿e za¿alenia odrzu-
ciæ, gdy¿ jest to wy³¹czna kompetencja s¹du rozpatruj¹cego ten œrodek
zaskar¿enia.

Notariusz ma tydzieñ od dnia otrzymania za¿alenia na sporz¹dzenie
swojego stanowiska i przes³anie go wraz z za¿aleniem na adres s¹du.
Termin na sporz¹dzenie stanowiska i przes³anie go do s¹du ma charakter
instrukcyjny, jednak jego niezachowanie skutkowaæ mo¿e odpowiedzial-
noœci¹ dyscyplinarn¹ notariusza z art. 50 pr. o not. za przewinienie
zawodowe. W mojej ocenie notariusz ma obowi¹zek przes³aæ za¿alenie
do tego s¹du, który wskaza³a strona w za¿aleniu, choæby uchybi³a ona
okreœlonej w ustawie w³aœciwoœci miejscowej lub rzeczowej s¹du. Wszelkie
skutki b³êdnego okreœlenia w³aœciwoœci s¹du obci¹¿aj¹ stronê, a rol¹
notariusza jest tylko przekazanie za¿alenia zgodnie z wol¹ wnosz¹cego,
a nie dokonywanie w³asnej interpretacji tej woli.

W terminie przeznaczonym na sporz¹dzenie swojego stanowiska i prze-
kazanie za¿alenia do s¹du notariusz mo¿e, jeœli uzna za¿alenie za s³uszne,
zmieniæ swoj¹ uprzedni¹ decyzjê o odmowie dokonania czynnoœci i wówczas
nie nadaje za¿aleniu dalszego biegu. Wydaje siê, ¿e notariusz nie ma obowi¹zku
dokonania wnioskowanej przez zainteresowanego czynnoœci w terminie
tygodniowym od otrzymania za¿alenia, gdy¿ dokonanie jej czêsto wyma-
gaæ bêdzie dodatkowych ustaleñ ze stron¹ lub stronami czynnoœci.
Wystarczaj¹ce jest zatem, jeœli notariusz w powy¿szym terminie zmieni
swoj¹ decyzjê o odmowie dokonania czynnoœci i poinformuje o tym
skar¿¹cego, a wówczas obowi¹zek nadania za¿aleniu dalszego biegu ustaje.
Instytucja samokontroli notariusza jest podobna do wymienionej w art. 395
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§ 2 k.p.c., w której s¹d wydaj¹cy postanowienie mo¿e równie¿ samo-
dzielnie uwzglêdniæ z³o¿one przez stronê za¿alenie i nie przesy³aæ go wraz
z aktami sprawy do s¹du wy¿szej instancji, przy czym notariusz w prze-
ciwieñstwie do s¹du nie jest ograniczony ¿adnymi przes³ankami i mo¿e
zmieniæ swoj¹ decyzjê w ka¿dym przypadku, gdy uzna za¿alenie za s³uszne.

4. Postêpowanie przez s¹dem

Wp³yniêcie za¿alenia wraz ze stanowiskiem notariusza do s¹du okrê-
gowego inicjuje postêpowanie kontrolne, dotycz¹ce prawid³owoœci de-
cyzji co do odmowy dokonania czynnoœci notarialnej. Art. 83 zd. ostatnie
pr. o not. stanowi, ¿e s¹d rozpoznaje za¿alenie na rozprawie, stosuj¹c
przepisy kodeksu postêpowania cywilnego. Przepis ten sformu³owany
jest bardzo ogólnie i nie precyzuje, w jakim trybie odbywa siê rozpoznanie
sprawy ani jakie przepisy maj¹ byæ stosowane do rozpoznania za¿alenia,
poza wyraŸnym zaznaczeniem, ¿e chodzi o procedurê cywiln¹. Na grun-
cie takiego brzmienia przepisu orzecznictwo s¹dowe powsta³e na pocz¹t-
ku stosowania ustawy przyjê³o, ¿e rozpoznaj¹c za¿alenie na odmowê
dokonania czynnoœci notarialnej na podstawie art. 83 § 1 pr. o not., stosuje
siê przepisy kodeksu postêpowania cywilnego o œrodkach odwo³awczych21.
Zapocz¹tkowana linia orzecznicza zosta³a potwierdzona w 1997 roku, gdy
S¹d Najwy¿szy, rozstrzygaj¹c kwestiê dopuszczalnoœci kasacji od posta-
nowienia wydanego przez s¹d wojewódzki w wyniku rozpoznania za¿a-
lenia na odmowê dokonania czynnoœci przez notariusza, potwierdzi³, ¿e
s¹d ten jest jedyn¹ instancj¹ i stosuje przepisy o œrodkach odwo³aw-
czych22. Powy¿sze zapatrywanie spotka³o siê ze zró¿nicowanym przy-
jêciem w doktrynie23, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w nowszym

21 Tak orzek³ S¹d Najwy¿szy w uchwa³ach: z dnia 28 stycznia 1993 roku, III CZP 166/
92 (OSNC 1993, nr 9, poz. 143) oraz z dnia 9 lutego 1993 roku, III CZP 5/93 (OSP 1993,
nr 11, poz. 213).

22 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 11 lutego 1997 roku, II CKN 65/96 (OSNC
1996, nr 6-7, poz. 83).

23 Zdecydowanie krytyczn¹ wypowiedŸ zawar³ m.in. W. Broniewicz (W. B r o n i e -
w i c z, Istota i rodzaje za¿alenia w postêpowaniu cywilnym, Przegl¹d S¹dowy 2001, nr 1,
s. 21 i nast.; podobnie wypowiedzia³ siê tak¿e M. Maciejewski (M. M a c i e j e w s k i,
Za¿alenie..., s. 81 i nast.), z kolei zdecydowanym orêdownikiem tego pogl¹du jest A. Oleszko
– zob. A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 181.
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orzecznictwie s¹dowym, id¹cym dok³adnie w przeciwnym kierunku ni¿
dotychczas wypracowany. W postanowieniu z dnia 10 paŸdziernika 2003
roku (II CK 230/2003) S¹d Najwy¿szy, rozpatruj¹c w zmienionym stanie
prawnym kwestiê dopuszczalnoœci kasacji od orzeczenia s¹du okrêgo-
wego wydanego w nastêpstwie rozpoznania za¿alenia przewidzianego
w art. 83 pr. o not., uzna³, ¿e wniesienie do s¹du okrêgowego za¿alenia
na odmowê dokonania czynnoœci przez notariusza wszczyna proces przed
tym s¹dem jako s¹dem pierwszej instancji ze skar¿¹cym jako powodem,
a notariuszem jako pozwanym, zaœ ewentualne oddalenie za¿alenia zaskar-
¿alne jest apelacj¹, nie zaœ kasacj¹.

Kwestia charakteru œrodka prawnego s³u¿¹cego na odmowê dokona-
nia czynnoœci przez notariusza by³a niejednokrotnie sporna tak¿e na gruncie
poprzednich ustaw ustrojowych notariatu. Na gruncie art. 66 Rozporz¹-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 paŸdziernika 1933 roku – Prawo
o notarjacie (Dz.U. z 1933 r. Nr 84, poz. 609 ze zm.) na odmowê dokonania
czynnoœci przys³ugiwa³o osobie interesowanej za¿alenie do s¹du okrêgo-
wego, który orzeka³ w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych postano-
wieniem i od którego to postanowienia s³u¿y³o za¿alenie do S¹du Naj-
wy¿szego. Nie ulega³o wiêc w¹tpliwoœci, ¿e decyzja notariusza podlega³a
kontroli w dwóch instancjach s¹dowych. Powa¿ne zmiany w tym za-
kresie wprowadzone zosta³y wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 25
maja 1951 roku – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 1963 r. Nr
19, poz. 106 ze zm.), która w art. 33 przewidywa³a, ¿e rozpoznania
za¿alenia na odmowê dokonania czynnoœci przez notariusza dokonuje s¹d
wojewódzki w trybie postêpowania niespornego na posiedzeniu niejaw-
nym, zaœ postanowienie tego s¹du nie podlega zaskar¿eniu. Przy takim
brzmieniu przepisu orzecznictwo s¹dowe uzna³o, ¿e postêpowanie tocz¹-
ce siê przed s¹dem ma charakter jednoinstancyjny, a œrodek prawny
s³u¿¹cy kwestionowaniu decyzji notariusza nie jest normalnym za¿aleniem
kodeksowym. W ówczesnej praktyce zdarza³o siê jednak, ¿e S¹d Naj-
wy¿szy dopuszcza³ zadawanie mu pytañ prawnych przez s¹dy woje-
wódzkie w trybie art. 33 pr. o not., pomimo braku wyraŸnej podstawy
normatywnej24. Wraz z kolejn¹ zmian¹ ustawy korporacyjnej i wejœciem

24 J. G u d o w s k i, Przegl¹d orzecznictwa SN z zakresu postêpowania cywilnego, Przegl¹d
S¹dowy 1996, nr 4, s. 70-73 oraz wskazane tam uchwa³y S¹du Najwy¿szego – z dnia 3
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w ¿ycie ustawy z dnia 24 maja 1989 roku – Prawo o notariacie (Dz.U.
z 1989 r. Nr 33, poz. 176) zdecydowanej zmianie uleg³ tak¿e sposób
zaskar¿ania odmowy dokonania czynnoœci przez notariusza. Artyku³ 52
cytowanej ustawy przewidywa³, ¿e za¿alenie wnoszone przez osobê
zainteresowan¹ rozpatruje s¹d wojewódzki na rozprawie, stosuj¹c prze-
pisy kodeksu postêpowania cywilnego o œrodkach odwo³awczych, zaœ
postanowienie s¹du wojewódzkiego nie podlega zaskar¿eniu. Nie ulega³o
zatem w¹tpliwoœci, ¿e s¹d wojewódzki rozpoznaje sprawê jako s¹d
odwo³awczy, a zatem ma mo¿liwoœæ zadawania pytañ prawnych do S¹du
Najwy¿szego w trybie art. 390 k.p.c.

Obecnie kwestia trybu rozpoznania za¿alenia na odmowê dokonania
czynnoœci przez notariusza wydaje siê byæ ju¿ rozstrzygniêta w orzecz-
nictwie s¹dowym. W trzech uchwa³ach z dnia 1 czerwca 2007 roku (III
CZP 38/07, III CZP 41/07 i III CZP 42/07) bêd¹cych odpowiedziami na
pytania prawne s¹dów okrêgowych S¹d Najwy¿szy orzek³, ¿e rozpozna-
j¹c za¿alenie na odmowê dokonania czynnoœci notarialnej, s¹d okrêgowy
orzeka jako s¹d odwo³awczy. Tym samym jednoznacznie wykluczono
mo¿liwoœæ traktowania za¿alenia jako wszczynaj¹cego proces cywilny
pozwu przeciwko notariuszowi. Rozstrzygniêcie to nale¿y oceniæ ze wszech
miar pozytywnie. O ile bowiem za zasadne uznaæ mo¿na by³o podjêcie
dyskusji co do charakteru postêpowania s¹dowego – czy mamy do czynienia
z postêpowaniem pierwszoinstancyjnym, czy odwo³awczym, o tyle trak-
towanie notariusza jako pozwanego w procesie od samego pocz¹tku by³o
nie do przyjêcia w œwietle pozycji ustrojowej notariatu i funkcji publicznej
notariusza. Jak wskazano w rozdziale 1 niniejszej pracy, dokonuj¹c wyk³adni
przepisów prawa o notariacie, nale¿y zawsze pamiêtaæ o tej specyfice.
Proces cywilny s³u¿y ochronie interesów osób fizycznych b¹dŸ praw-
nych. Wystêpuj¹c na drogê s¹dow¹ maj¹ one na celu ochronê swojego
interesu prawnego, który wyra¿a siê w sformu³owanym przez nich
roszczeniu procesowym. Z kolei strona pozwana, wdaj¹c siê w spór
i podejmuj¹c obronê w procesie poprzez zaprzeczenie twierdzeniom po-
woda, chroni swój interes prawny, staraj¹c siê, aby powodowi nie

listopada 1975 roku, III CZP 72/75 (OSNCP 1976, nr 5, poz. 103) oraz z dnia 7 listopada
1986 roku, III CZP 75/86 (OSNCP 1987, nr 12, poz. 194) i z dnia 21 czerwca 1989 roku,
III CZP 59/89 (niepubl.).
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umo¿liwiono ingerencji w jej sferê prawn¹. Notariusz z kolei, dokonuj¹c
odmowy sporz¹dzenia czynnoœci notarialnej, wykonuje swój obowi¹zek
ustawowy sformu³owany w art. 82 pr. o not., a jego dzia³anie s³u¿y
ochronie interesu publicznego. W przeciwieñstwie do innych osób
œwiadcz¹cych us³ugi dla ludnoœci notariusz w przypadkach prawem
przewidzianych, czêsto wbrew w³asnym interesom ekonomicznym, jest
obowi¹zany sporz¹dzenia czynnoœci odmówiæ, kieruj¹c siê ochron¹
praworz¹dnoœci. Ocena ta na etapie jej podejmowania nale¿y wy³¹cznie
do notariusza, choæ oczywiœcie nie mo¿e byæ dowolna i arbitralna. Co
oczywiste, w demokratycznym pañstwie prawnym podlega ona kontroli
s¹dowej, aby umo¿liwiæ stronom dokonywanie czynnoœci zgodnych
z prawem. Kontrola ta nie jest jednak rozstrzyganiem sporu o charakterze
cywilnoprawnym, ale swoistym sprawowaniem nadzoru nad meryto-
ryczn¹ dzia³alnoœci¹ notariusza. W tym te¿ wyra¿a siê podkreœlana wie-
lokrotnie w piœmiennictwie prewencyjna funkcja notariatu, na co zwróci³
tak¿e uwagê S¹d Najwy¿szy w cytowanych wy¿ej uchwa³ach, odnosz¹c
siê do kwestii konstytucyjnoœci wyra¿onego przez siebie zapatrywania
prawnego w œwietle sformu³owanych w art. 78 i art. 176 ust. 1 Kon-
stytucji zasad zaskar¿alnoœci orzeczeñ i decyzji oraz dwuinstancyjnoœci
postêpowania s¹dowego. Uznaj¹c jednak postêpowanie notarialne za
odpowiednik postêpowania pierwszoinstancyjnego, a podjêt¹ przez no-
tariusza decyzjê, choæ nie jest ona orzeczeniem s¹du lub zarz¹dzeniem
przewodnicz¹cego, za substrat zaskar¿enia do s¹du, uzna³, ¿e dwie
przytoczone wy¿ej zasady konstytucyjne nie doznaj¹ uszczerbku.

Z wydanych powy¿ej uchwa³ wynikaj¹ tak¿e i inne wa¿ne konsekwen-
cje dotycz¹ce stosowania przez s¹d orzekaj¹cy przepisów kodeksu
postêpowania cywilnego. Przede wszystkim nale¿y podkreœliæ, ¿e przy
rozpoznawaniu za¿alenia na decyzjê notariusza zastosowanie bêd¹ mia³y
wprost przepisy art. 394-398 k.p.c. dotycz¹ce za¿alenia, z tym zastrze-
¿eniem, ¿e na podstawie art. 83 pr. o not. za¿alenie to bêdzie rozpozna-
wane na rozprawie; dalej stosowane bêd¹ – tyle ¿e odpowiednio na
podstawie odes³ania zawartego w art. 397 § 2 k.p.c. – przepisy o po-
stêpowaniu apelacyjnym i wreszcie na podstawie kolejnego odes³ania,
zawartego tym razem w art. 391 § 1 k.p.c., przepisy o postêpowaniu
przez s¹dem pierwszej instancji.
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W konsekwencji orzeczenie koñcz¹ce postêpowanie w sprawie za-
padnie w formie postanowienia, które bêdzie mia³o status wydanego przez
s¹d drugiej instancji w wyniku rozpoznania za¿alenia i bêdzie prawomocne
od momentu jego wydania. W sentencji postanowienia s¹d winien uchyliæ
odmowê dokonania czynnoœci przez notariusza25. Przedmiotem rozpozna-
nia jest bowiem tylko i wy³¹cznie dana decyzja notariusza, której mery-
toryczn¹ trafnoœæ rozpatruje s¹d okrêgowy i w której przedmiocie zapada
rozstrzygniêcie. Za nieprawid³owe uznaæ nale¿y wyra¿ane niekiedy za-
patrywanie, by s¹d nakazywa³ notariuszowi sporz¹dzenie danej czynno-
œci26. S¹d orzekaj¹cy mo¿e nie dysponowaæ i zazwyczaj nie dysponuje
danymi pozwalaj¹cymi mu oceniæ dan¹ czynnoœæ we wszystkich jej
aspektach, pocz¹wszy od okolicznoœci dotycz¹cych zdolnoœci do czyn-
noœci prawnej stron, poprzez przedmiot czynnoœci, na nale¿nych op³atach
skoñczywszy, tym bardziej ¿e od momentu wydania orzeczenia do momentu
sporz¹dzenia czynnoœci okolicznoœci te mog¹ ulec zmianie. Ponadto,
nakazuj¹c notariuszowi sporz¹dzenie czynnoœci, s¹d orzekaj¹cy przejmo-
wa³by na siebie de facto kompetencje innego podmiotu wyposa¿onego
przecie¿ przez pañstwo w pewne szczególne w³adztwo pozwalaj¹ce
nadawaæ oœwiadczeniom stron moc urzêdow¹, co bez wyraŸnej podsta-
wy ustawowej nie powinno mieæ miejsca. Wydaje siê raczej, ¿e funkcja
nadzoru judykacyjnego nad notariatem najpe³niej wyra¿a siê w³aœnie
w uchylaniu nietrafnych decyzji, pozwalaj¹c notariuszowi na dalsz¹ sa-
modzieln¹ ocenê pozosta³ych przes³anek dokonania czynnoœci. Co oczy-
wiste, brzmienie art. 365 § 1 k.p.c., wskazuj¹ce na zwi¹zanie prawo-
mocnym orzeczeniem s¹du innych organów i osób, nale¿y odnieœæ tak¿e
do notariusza, który nie bêdzie móg³ ponownie odmówiæ sporz¹dzenia
czynnoœci z przyczyn, które by³y ju¿ przedmiotem rozpoznania przez s¹d.

Na uwagê zas³uguje tak¿e kwestia dopuszczalnoœci wniesienia skargi
kasacyjnej od postanowienia s¹du okrêgowego wydanego w wyniku
rozpoznania za¿alenia. Na gruncie przepisów dotycz¹cych kasacji, obo-
wi¹zuj¹cych od 1 lipca 1996 roku do 1 lipca 2000 roku, przyjmowano,

25 Tak cytowana ju¿ uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 1 czerwca 2007 roku, III CZP
38/07 oraz S. R e j m a n, Za¿alenie..., s. 25, 26.

26 Por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 22 kwietnia 1988 roku, III CRN 102/
88 (niepubl.).
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¿e kasacja od takiego postanowienia przys³uguje na ogólnych zasadach,
jako od postanowienia wydanego przez s¹d II instancji i koñcz¹cego
postêpowanie w sprawie27. Na tle zmian wprowadzonych na gruncie
procedury cywilnej ustaw¹ z dnia 24 maja 2000 roku o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i re-
jestrze zastawów, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych
oraz ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji28 z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 lipca 2000 roku, a tak¿e w wyniku dalszych zmian wprowadzaj¹cych
instytucjê skargi kasacyjnej brak jest podstaw do zastosowania tego œrodka
zaskar¿enia do postanowieñ wydanych w wyniku rozpoznania za¿alenia
na odmowê dokonania czynnoœci przez notariusza. Zgodnie z art. 3981

k.p.c. skarga kasacyjna przys³uguje od wydanego przez s¹d drugiej instancji
prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia
pozwu albo umorzenia postêpowania koñcz¹cego postêpowanie w spra-
wie. Tym samym tylko dwa rodzaje postanowieñ podlegaj¹ zaskar¿eniu
w drodze tego nadzwyczajnego œrodka zaskar¿enia, a brak jest przepisu
szczególnego, który rozszerza³by wskazany katalog na postanowienie s¹du
orzekaj¹ce o uchyleniu decyzji notariusza. Uniemo¿liwienie sk³adania skarg
kasacyjnych w tych sprawach nie zamyka jednak dostêpu do S¹du
Najwy¿szego w kwestiach wymagaj¹cych rozstrzygania skomplikowa-
nych problemów prawnych. W tych bowiem sprawach na podstawie art.
390 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. istnieje mo¿liwoœæ zadawania
pytañ prawnych do S¹du Najwy¿szego, co z pewnoœci¹ sprzyjaæ bêdzie
wyjaœnianiu przez najwy¿sz¹ instancjê s¹dow¹ pojawiaj¹cych siê proble-
mów praktycznych.

5. Zakoñczenie

Powy¿sze wywody bêd¹ce syntetycznym przegl¹dem minionej i obo-
wi¹zuj¹cej regulacji odmowy dokonania czynnoœci przez notariusza oraz
pogl¹dów orzecznictwa i przedstawicieli nauki prawa w tym przedmiocie
wskazuj¹ na z³o¿onoœæ problematyki zwi¹zanej z t¹ instytucj¹ prawn¹
istniej¹c¹ od pocz¹tków wspó³czesnego notariatu. Przyjête w niniejszym

27 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 11 lutego 1997 roku, II CKN 65/96 (OSNC
1996, nr 6-7, poz. 83).

28 Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 554.
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opracowaniu traktowanie decyzji notariusza jako decyzji quasi-jurysdyk-
cyjnej opiera siê na fundamencie publicznej funkcji notariatu jako jednego
ze stra¿ników praworz¹dnoœci i ho³duje formule notariatu ³aciñskiego. We
wspó³czesnej nauce prawa s¹ jednak tak¿e obecne tendencje, wzoruj¹ce
siê na rozwi¹zaniach anglosaskich, zmierzaj¹ce do podkreœlania us³ugowej
roli notariusza dzia³aj¹cego jako przedsiêbiorca i odbieraj¹ce mu tym samym
szczególn¹ funkcjê, któr¹ sprawuje w imieniu pañstwa.

Pomimo w¹tpliwoœci dotycz¹cych jej charakteru prawnego odmowa
dokonania czynnoœci przez notariusza znalaz³a sobie trwa³e miejsce wœród
instytucji prawnych i, jak pokazuje cytowane najnowsze orzecznictwo
s¹dowe, nie jest instytucj¹ zapomnian¹ i niestosowan¹ w praktyce. To
zaœ, jak czêsto jest wykorzystywana dla rozwi¹zywania wystêpuj¹cych
problemów praktycznych, zale¿y ju¿ nie tylko od samych notariuszy, ale
i od jakoœci prawa, które przychodzi im stosowaæ.


