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 Recenzja

Prawo o notariacie. Wprowadzenie i opracowanie,
Aleksander Oleszko, Kluczbork-Lublin 2008, s. 352

Na pocz¹tku 2009 roku ukaza³o siê monograficzne opracowanie
A. Oleszki, zawieraj¹ce omówienie struktury notariatu z krótkim odnie-
sieniem do czynnoœci notarialnych oraz wybrane akty prawne z tej dziedziny.
Autor we wstêpie adresuje sw¹ pracê do studentów wydzia³ów prawa,
zainteresowanych aplikacj¹ notarialn¹, a tak¿e do referendarzy, asysten-
tów sêdziów oraz licznych reprezentantów zawodów prawniczych, w krêgu
zainteresowania których pozostaje obrót prawny nieruchomoœciami.

Wydaje siê, ¿e dla tych ostatnich, a tak¿e dla wykonuj¹cych ju¿ zawód
notariuszy, szczególnie interesuj¹ce bêd¹ zamieszczone w rozdziale I
rozwa¿ania poœwiêcone usytuowaniu polskiego notariatu w strukturze
organów pañstwowych oraz w miêdzynarodowych strukturach notaria-
tu, tzn. w Miêdzynarodowej Unii Notariatu, do której polski notariat nale¿y
od 1992 r., oraz w Konferencji Notariatów Unii Europejskiej.

Interesuj¹ce s¹ uwagi Autora na tle art. 45 TWE w zwi¹zku z rezolucj¹
Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie wyko-
nywania zawodu notariusza we Wspólnocie oraz rezolucj¹ PE z dnia 23
marca 2006 r. w sprawie zawodów prawnych i interesu ogólnego
w funkcjonowaniu systemów prawnych, w myœl których notariusz jest
powo³ywany przez pañstwo, pe³ni funkcje publiczne oraz prowadzi
w imieniu pañstwa dzia³alnoœæ w zakresie dochodzenia i kontroli w spra-
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wach z dziedziny pozas¹dowej ochrony prawnej, podlegaj¹c przy tym
nadzorowi pañstwowemu.

Elementem charakteryzuj¹cym zawód notariusza jako zawód regulo-
wany jest czêœciowa delegacja (przekazanie) w³adzy pañstwowej na rzecz
notariatu; samorz¹dy zaœ notarialne dzia³aj¹ce w interesie publicznym
powinny ustanowiæ wspólne zasady postêpowania na szczeblu europej-
skim, które to zasady dotyczyæ maj¹ miêdzy innymi kwalifikacji zawo-
dowych, etyki, nadzoru i odpowiedzialnoœci.

Istotna wydaje siê uwaga A. Oleszki, ¿e – zgodnie z art. 45 TWE –
postanowieñ i zasad prawa przedsiêbiorczoœci w odniesieniu do us³ug
prawnych nie stosuje siê do dzia³alnoœci zwi¹zanej z wykonywaniem
w³adzy publicznej. Cytowane przez Autora orzecznictwo Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci zdaje siê wskazywaæ na zasadnicz¹ ró¿nicê
ustrojowoprawn¹ pomiêdzy zawodem adwokata a zawodem notariusza
w przyznaniu notariuszowi kompetencji charakterystycznej dla w³adzy
publicznej. Elementy przedsiêbiorczoœci w dzia³alnoœci notariusza stano-
wi¹ g³ównie rezultat ustawowej jego niezale¿noœci od struktur administra-
cyjnych, a przejawiaj¹ siê w praktyce w sposobie wykonywania tego
zawodu, polegaj¹cym na samodzielnoœci organizacyjnej funkcjonowania
kancelarii notarialnej. A. Oleszko podsumowuje ten fragment rozwa¿añ
stwierdzeniem, ¿e dzia³alnoœæ notariusza nale¿y traktowaæ jako sposób
zapewnienia przez pañstwo powszechnej dostêpnoœci tych us³ug w dzie-
dzinie obrotu prawnego, wykonywanych przy tym przez powo³ane w tym
celu osoby zaufania publicznego.

Wiele uwagi w rozdziale I poœwiêca Autor zasadzie terytorializmu
krajowych notariatów, konkluduj¹c, ¿e notariaty ka¿dego z pañstw UE
ograniczaj¹ swoj¹ w³aœciwoœæ do terytorium w³asnego pañstwa, w zwi¹zku
z czym wydaje siê niedopuszczalne, aby notariusz obcego pañstwa móg³
dokonaæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jakiejkolwiek czynnoœci
notarialnej w rozumieniu prawa polskiego. Aleksander Oleszko pos³uguje
siê ciekaw¹ konstrukcj¹ iura novit notarius (analogicznie do tradycyjnego
ujêcia iura novit curia). Jakkolwiek od 1 maja 2004 r. na terytorium RP
zaczê³o obowi¹zywaæ prawo Unii Europejskiej (art. 249 TWE), nie mo¿e
to jednak oznaczaæ wymagania od notariusza znajomoœci zarówno obcego
prawa kolizyjnego, jak i obcego prawa merytorycznego, pod rygorem
nara¿enia na zarzut braku starannoœci zawodowej przy wykonywaniu
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czynnoœci, z uwagi choæby na treœæ art. 1143 k.p.c. Zgodnie ze stano-
wiskiem S¹du Najwy¿szego, w razie przed³o¿enia notariuszowi dokumen-
tu zagranicznego zaopatrzonego klauzul¹ apostille, notariusz mo¿e w drodze
domniemania przyj¹æ zgodnoœæ formy czynnoœci prawnej z prawem miejsca
jej dokonania.

Rozdzia³ II zatytu³owany „Instytucja notariatu w systemie ustroju
pañstwa” obejmuje takie miêdzy innymi zagadnienia, jak powo³anie na
notariusza i wyznaczenie siedziby jego kancelarii, status notariusza, pojêcie
przymusu notarialnego i s¹downictwo dyscyplinarne; przy czym odpo-
wiedzialnoœæ dyscyplinarna notariusza stanowi tak¿e przedmiot rozwa¿añ
w rozdziale IV.

Omawiaj¹c powo³anie na notariusza A. Oleszko szczegó³owo przed-
stawia ca³¹ zwi¹zan¹ z tym procedurê, (nieco chyba niezrêcznie tytu³uj¹c
ten fragment: „Przes³anki podmiotowe kandydata” s. 55). Autor sygna-
lizuje zasadniczy problem wymogu posiadania przez polskiego notariusza
obywatelstwa polskiego na tle art. 43 i 45 TWE oraz dyrektywy Rady
Europy nr 89/48 z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie wspólnego systemu
uznawania dyplomów ukoñczenia studiów. Autor podkreœla, ¿e przez siedzibê
kancelarii notarialnej nale¿y rozumieæ miejscowoœæ, a nie adres kancelarii.
Zwraca ponadto uwagê na to, ¿e istniej¹cy stan prawny uniemo¿liwia
radzie izby notarialnej uchwalanie planów rozmieszczenia notariuszy, tak
istotnych choæby wobec kandydatów na notariuszy. Wed³ug orzecznic-
twa SN bowiem uchwalenie przez radê izby takiego planu jest dzia³aniem
bez podstawy prawnej, w sprawach zwi¹zanych z powo³aniem na no-
tariusza. Nale¿y w pe³ni zaakceptowaæ stanowisko A. Oleszki, w myœl
którego zmiana prawa o notariacie, polegaj¹ca na przyjêciu wi¹¿¹cego
charakteru planu rozmieszczenia kancelarii notarialnych, mia³aby zasad-
nicze znaczenia dla wyk³adni art. 7 k.p.a. Plan taki powinien precyzowaæ
kryteria wyznaczania siedzib kancelarii notarialnych, czyni¹c tym samym
ca³¹ procedurê powo³ania na notariusza bardziej przejrzyst¹ i jawn¹.

Charakteryzuj¹c status notariusza jako funkcjonariusza publicznego,
A. Oleszko przywo³uje pogl¹d W.L. Jaworskiego, okreœlaj¹cego cechy
notariusza jako osoby zaufania publicznego. Do nich nale¿¹: powo³anie
do¿ywotnie, nieprzenoszalnoœæ siedziby oraz wynagrodzenie z „op³at
zainteresowanych”, a nie od pañstwa.
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Sprawowanie funkcji pañstwa w ramach jurysdykcji prewencyjnej
przes¹dza o statusie prawnym notariusza, a polega na tym, ¿e wydzielenie
kompetencji notariuszy z dzia³alnoœci pañstwowej nie przekreœla statusu
tych czynnoœci jako dzia³alnoœci pañstwowej, a jedynie wykonywanej nie
przez struktury urzêdnicze i etatystyczne, lecz przez odrêbn¹ instytucjê
kreowan¹ i kontrolowan¹ przez pañstwo w postaci notariatu.

W swoich rozwa¿aniach Autor akceptuje stanowisko B. Zdziennickie-
go, wed³ug którego notariusz powinien byæ uwa¿any za fenomen pol-
skiego systemu prawa jako tzw. triada: wolny zawód, funkcjonariusz
publiczny i odrêbna osoba zaufania publicznego.

Uzasadnienie istnienia notariatu stanowi przymus notarialny, przes¹-
dzaj¹cy o instytucjonalnej gwarancji funkcjonowania notariatu, obligowa-
nego z mocy prawa do dokonywania czynnoœci notarialnych okreœlonych
ustaw¹. Przymus oznacza wy³¹cznoœæ kompetencyjn¹ do dokonywania
przewidzianych prawem czynnoœci notarialnych. Jak pisze Autor, notariat
jest instytucj¹ publiczn¹, realizuj¹c¹ funkcje publiczne pañstwa, przy czym
bez znaczenia jest okolicznoœæ, ¿e notariusz nie jest wynagradzany przez
pañstwo, lecz pobiera taksê od stron (uczestników czynnoœci). Taksy nie
mo¿na przy tym uto¿samiaæ z wynagrodzeniem, gdy¿ czynnoœci nota-
rialne s¹ czynnoœciami z dziedziny prawa publicznego, a nie prywatnego.

Jako szczególnie wa¿na dla praktyki notarialnej jawi siê uwaga  A. Olesz-
ki, ¿e art. 18 pr. o not. jest przepisem szczególnym wobec art. 248
w zwi¹zku z art. 261 k.p.c. Autor z ca³¹ moc¹ podkreœla, ¿e notariusz
mo¿e przedstawiæ wypis aktu notarialnego na ¿¹danie s¹du tylko w takiej
sytuacji, gdy uzna, ¿e nie ujawni tajemnicy zagra¿aj¹cej dobru pañstwa
lub wa¿nemu interesowi prywatnemu (w przeciwnym razie z zachowania
tajemnicy mo¿e go zwolniæ Minister Sprawiedliwoœci).

Odnosz¹c siê do zeznañ notariusza jako œwiadka w postêpowaniu
karnym, Autor powo³uje siê na orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego,
zgodnie z którym prawo do prywatnoœci i poufnoœci informacji nie
przys³uguje notariuszowi, lecz jego klientowi, gdy¿ to w³aœnie w interesie
tego ostatniego ustanowiony zosta³ obowi¹zek zachowania tajemnicy
zawodowej.

Analizuj¹c problem odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej notariuszy w roz-
dziale IV, A. Oleszko wiele miejsca poœwiêca tzw. „umowom o obs³ugê
prawn¹”, zawieranym przez notariuszy, podkreœlaj¹c, ¿e godz¹ one
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w podstawow¹ zasadê bezstronnoœci tego zawodu oraz przecz¹ jego funkcji
publicznej. Autor akceptuje stanowisko G. Bieñka wyra¿one w trakcie III
Kongresu Notariuszy, zdaniem którego – w odró¿nieniu od adwokatów
czy radców prawnych – notariusz nie dzia³a jako mandatariusz konkretnej
strony. Bieniek poddaje krytyce orzecznictwo S¹du Najwy¿szego dopusz-
czaj¹ce uczestniczenie notariuszy w przetargach na us³ugi notarialne
w trybie prawa zamówieñ publicznych.

A. Oleszko opowiada siê w ogólnoœci za przyjêciem odpowiedzialnoœci
notariusza na gruncie art. 49 pr. o not. na zasadzie odpowiedzialnoœci
deliktowej z art. 415 k.c.

Sporo uwagi poœwiêca Autor odpowiedzialnoœci notariusza jako p³at-
nika, podaj¹c (chyba przez przeoczenie) jako jeden z przyk³adów tej
odpowiedzialnoœci sytuacjê, w której notariusz zamiast podatku od czyn-
noœci cywilnoprawnych pobra³ w sposób wadliwy podatek VAT (s. 220).
Sformu³owanie to mog³oby sugerowaæ, ¿e notariusz jest p³atnikiem podatku
VAT od przedmiotu czynnoœci, podczas gdy w rzeczywistoœci podatek
ten stanowi sk³adnik ceny w sytuacji, gdy sprzedawca jest p³atnikiem tego
podatku.

Rozdzia³ V dotyczy w sposób skrótowy czynnoœci notarialnych. Autor
analizuje miêdzy innymi pojawiaj¹cy siê w praktyce problem projektu
czynnoœci notarialnej jako czynnoœci samodzielnej z art. 79 pkt 8 pr. o not.
Jak podkreœla, projekt jest czynnoœci¹ samodzieln¹ i nie mo¿e jednocze-
œnie obejmowaæ innej czynnoœci notarialnej, np. poœwiadczenia podpisu
strony. Wymaga on sporz¹dzenia dokumentu z nag³ówkiem „projekt”,
a pod jego treœci¹ powinna byæ zamieszczona wzmianka o czasie i miejscu
jego sporz¹dzenia oraz dok³adne okreœlenie to¿samoœci strony, na ¿¹danie
której projekt zosta³ sporz¹dzony.

Nale¿y w pe³ni zaakceptowaæ stanowisko Aleksandra Oleszki podda-
j¹cego krytyce pogl¹d, w myœl którego podstaw¹ sporz¹dzenia czynnoœci
notarialnej jest umowa o dokonanie czynnoœci notarialnej, zawarta przez
notariusza z klientem (tak NSA w wyroku z dnia 4 grudnia 1997 r.,
Monitor Prawniczy 1998, nr 11, s. 351). Takie ujêcie przeczy podsta-
wowej zasadzie dzia³ania notariatu realizuj¹cego funkcje publiczne pañ-
stwa.

Podobnie w pe³ni podzieliæ nale¿y jego stanowisko odnoœnie do miejsca
sporz¹dzania czynnoœci notarialnych. Autor przywo³uje postanowienie SN
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z dnia 11 grudnia 2002 r., zgodnie z którym ani zgoda stron i notariusza
na dokonanie czynnoœci poza kancelari¹, ani te¿ wygoda stron nie sta-
nowi¹ szczególnych okolicznoœci w rozumieniu art. 3 § 2 pr. o not. Autor
krytykuje pogl¹d, w myœl którego ten ostatni przepis nie znajduje ju¿
uzasadnienia w nowej strategii dzia³ania notariatu, w której na plan pierw-
szy wychodzi elastycznoœæ i marketing prawniczy. W konkluzji Oleszko
stwierdza, ¿e status prawny notariusza jako funkcjonariusza publicznego
wymaga miêdzy innymi zachowania odpowiedniego dystansu wobec stron
czynnoœci notarialnych.

Zdaniem recenzenta opracowanie A. Oleszki stanowi kolejn¹ znacz¹c¹
pozycjê w bogatym dorobku piœmienniczym Autora z dziedziny prawa
o notariacie, któr¹ z pe³nym przekonaniem poleciæ mo¿na zarówno teo-
retykom, jak i praktykom szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoœci.

Szata edytorska opracowania jest staranna, a drobne uwagi mo¿na
wnieœæ jedynie do korekty (nr s. 179 w. 3 od do³u).

Dr Bogus³aw Tymecki
Notariusz w £êcznej


