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Status prawny notariusza oraz jego odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna...

Rejent * rok 20 * nr specjalny
marzec 2010 r.

Status prawny notariusza oraz jego odpowiedzialnoœæ
dyscyplinarna w œwietle najnowszego orzecznictwa

(wprowadzenie do dyskusji)

S¹downictwo dyscyplinarne nale¿y do podstaw ustrojowych polskie-
go notariatu. Ju¿ w okresie prac nad unifikacj¹ prawa o notariacie dla
nikogo z projektodawców nie ulega³o ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e jedn¹ z podstaw
ustrojowych samodzielnoœci powstaj¹cego polskiego notariatu stanowi
samorz¹d notarialny, w ramach którego funkcjonuje s¹downictwo dys-
cyplinarne1.

Z inicjatywy Krajowej Rady Notarialnej w dniach 19-20 czerwca 2009 r.
odby³a siê ogólnopolska konferencja z udzia³em nowo wybranych cz³on-
ków s¹dów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych, której
g³ównym przedmiotem obrad by³y kierunki orzecznictwa dyscyplinarne-
go samorz¹du notarialnego w œwietle aktualnej praktyki realizacji przez
notariuszy kompetencji zawodowych oraz przestrzegania powagi lub
godnoœci zawodu.

Przyznanie samorz¹dowi notarialnemu kompetencji w zakresie s¹dow-
nictwa dyscyplinarnego stanowi wyraz realnego sprawowania przez
samorz¹d nadzoru nad „dzia³alnoœci¹ notariuszy” (art. 42 § 1 in princ
w zw. z art. 45 i art. 35 pkt 2 i 2a pr. o not.).

Kierunek ten jest w pe³ni akceptowany w orzecznictwie Trybuna³u
Konstytucyjnego, które zasady postêpowania dyscyplinarnego przewi-

1 Zob. zw³aszcza W.L. J a w o r s k i, Reforma notariatu, Kraków 1926, s. 76 i nast.;
M. A l l e r h a n d, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 29 i nast.; J. G l a s s, Rut oka na
polsk¹ ustawê notarialn¹, PN 1933, nr 10, s. 20-26; W. N a t a n s o n, Stanowisko no-
tariusza na tle ustrojowym wed³ug polskiego prawa o notariacie, PN 1934, nr 7, s. 151-
155.
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dziane dla niektórych zawodów zaufania publicznego wpisuje w ogólno-
systemowe i podstawowe standardy okreœlonego konstytucyjnie ³adu
publicznego w pañstwie. Jednoczeœnie wyraŸnie podkreœla siê, ¿e deonto-
logia postêpowania dyscyplinarnego jest inna ni¿ postêpowania karnego.
£¹czy siê ona przede wszystkim ze specyfik¹ wykonywania poszczegól-
nych zawodów oraz zadaniami konkretnych samorz¹dów zawodowych.
Ukszta³towane w ich ramach regu³y deontologiczne ukierunkowane s¹ przede
wszystkim na obronê honoru i dobra zawodu. Deontologia zawodowa musi
byæ wiêc ujmowana tak¿e w perspektywie imperatywnych rozwi¹zañ prak-
tycznych w zakresie dotycz¹cym wykonywania obowi¹zków zawodo-
wych notariusza. St¹d te¿ odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna zwi¹zana mo¿e
byæ z czynami, które nie podlegaj¹ odpowiedzialnoœci karnej2.

Praktyka funkcjonowania s¹downictwa dyscyplinarnego notariatu
potwierdza – co do zasady – trafnoœæ przyjêtych rozwi¹zañ prawnych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje analiza tego orzecznictwa, które zostaje
poddawane nadzorowi judykacyjnemu S¹du Najwy¿szego (art. 63c pr.
o not.), a ustawodawca przekaza³ stosunkowo szerokie kompetencje
osobom uprawnionym do wniesienia kasacji (art. 63a § 1 pr. o not.), co
równie¿ nie jest bez znaczenia przy ocenie przedmiotowego nadzoru nad
notariatem.

Statystyka omawianego orzecznictwa wskazuje, ¿e organy samorz¹du
notarialnego bardzo rygorystycznie reaguj¹ na przewinienia zawodowe
notariuszy. Godzi siê jednak podkreœliæ, i¿ wœród przewinieñ zawodo-
wych zdecydowanie przewa¿aj¹ delikty wyczerpuj¹ce znamiona nieza-
chowania starannoœci zawodowej przy dokonaniu czynnoœci notarialnych.
Zdecydowanie mniejsza iloœæ odnosi siê do deliktów uchybiaj¹cych powadze
lub godnoœci zawodu. Porównania tego nie nale¿y rozumieæ jako jakiegoœ
pocieszenia, ale z pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e o ile notariusz pod-
dawany jest postêpowaniu dyscyplinarnemu, to z uwagi na pierwszopla-
now¹ dba³oœæ samorz¹du notarialnego w zakresie wykonywania przez
notariuszy obowi¹zków zawodowych. Bezwzglêdne przestrzeganie i dba-
³oœæ samorz¹du o wysoki poziom profesjonalizmu zawodu notariusza
stanowi jeden z podstawowych elementów gwarantuj¹cych bezpieczeñ-
stwo obrotu prawnego dokonywanego z udzia³em notariuszy.

2 Por. wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00 (OTK ZU 2001, nr 3, poz. 48).
Tekst sentencji opublikowano – Dz.U. Nr 16, poz. 185.
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Konstatacja ta ma o wiele szersze odniesienie ni¿ tylko odpowiedzial-
noœæ dyscyplinarna notariusza za przypisane mu czyny niedope³nienia
obowi¹zków zawodowych i nadu¿ycie przyznanych mu przez ustawo-
dawcê kompetencji do dokonywania czynnoœci notarialnych.

Poprzez kszta³towanie orzecznictwa dyscyplinarnego samorz¹d nota-
rialny staje siê poniek¹d równie¿ odpowiedzialny za kszta³t oraz funkcjo-
nowanie notariatu. Pe³ni w tym zakresie typowe funkcje publiczne no-
tariatu, bêd¹c gwarantem stabilnoœci tego zawodu (ochrony dobrego imienia
zawodu) oraz bezpieczeñstwa obrotu prawnego co do zgodnoœci z prawem
dokonanych czynnoœci notarialnych.

W d¹¿eniach do ró¿nego rodzaju populizmów coraz czêœciej i szerzej
od¿ywaj¹ z ca³¹ ostroœci¹ niepokoj¹ce tendencje, ¿eby nie powiedzieæ
zjawiska tzw. antykorporacyjne, upatruj¹ce w poszczególnych samorz¹-
dach zawodowych zaufania publicznego Ÿróde³ „hamulcowych” w po-
staci dostêpu do zawodu notariusza oraz „zamykania” siê samorz¹dów
na potrzeby spo³eczne (w tym wypadku szerokiego zaspokojenia us³ug
notarialnych – jak to siê najczêœciej w jêzyku populistów okreœla).

Samorz¹d notarialny dostrzega koniecznoœæ ewolucyjnego adaptowa-
nia do potrzeb pañstwa oraz spo³eczeñstwa zawodu notariusza „powo-
³anego do dokonywania czynnoœci notarialnych” (por. art. 1 § 1 in princ
pr. o not.). Usprawnienie funkcjonowania notariatu nie powinno siê jednak
odbywaæ „kosztem” bezpieczeñstwa obrotu prawnego i nara¿aæ obywa-
teli oraz inne podmioty na przypadkow¹, wadliwie sporz¹dzon¹ czynnoœæ
notarialn¹ „w imiê rozszerzenia us³ug notarialnych”. Dotychczasowe
populizmy zupe³nie pomijaj¹ fakt, ¿e w ten sposób przerzucaj¹ ciê¿ar
odpowiedzialnoœci i ponoszenie ryzyka na „strony czynnoœci notarialnej”,
a nie na notariusza, choæby z tego tytu³u ponosi³ odpowiedzialnoœæ prawn¹.
Poniesiona przez notariusza odpowiedzialnoœæ nie zmienia tego, ¿e „po-
szkodowanymi” s¹ przede wszystkim strony wadliwie sporz¹dzonej
czynnoœci notarialnej, z dokonaniem której wi¹za³y konkretne „nadzieje”
prawne, które nie dosz³y do skutku.

Trzeba mieæ odwagê i powiedzieæ, ¿e nie ka¿dy prawnik mo¿e byæ
sêdzi¹, a nie ka¿dy sêdzia s¹du powszechnego – sêdzi¹ Trybuna³u Kon-
stytucyjnego czy sêdzi¹ S¹du Najwy¿szego. Pewne zawody prawnicze
z uwagi na posiadan¹ wiedzê czy predyspozycje osobowoœciowe maj¹
i bêd¹ mieæ charakter elitarny, co nie oznacza zamkniêty. Je¿eli spojrzymy
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na rozwój notariatu ³aciñskiego, a do niego zaliczamy tak¿e polski notariat,
to od samego pocz¹tku jego kreowania przez pañstwo (rozp. Prezydenta
RP z 27 paŸdziernika 1933 r.) zawód notariusza z uwagi w³aœnie na wiedzê
i doœwiadczenie by³ zawodem uwa¿anym za elitarny, w najlepszym tego
s³owa znaczeniu, i o du¿ym presti¿u spo³ecznym.

Populizm us³ug prawniczych nie jest zjawiskiem tylko polskim. Œwiadczy
o tym ostatni wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci z dnia 10
grudnia 2009 r. w sprawie, w której absolwent polskiego Wydzia³u Prawa
i Administracji UAM w Poznaniu z³o¿y³ w Niemczech wniosek o przyjêcie
na aplikacjê z równoczesnym zwolnieniem go od egzaminu kwalifikacyj-
nego3. S¹d, odnosz¹c siê do przedmiotowego wniosku, wskaza³, i¿ o ile
prawo wspólnotowe wymaga, by kwalifikacje i doœwiadczenie kandy-
data, który uzyska³ dyplom prawa w innym pañstwie cz³onkowskim,
zosta³y w pe³ni uwzglêdnione4, o tyle nie nak³ada obowi¹zku obni¿enia
w wypadku takiego kandydata wymagania poziomu znajomoœci prawa
wewnêtrznego5.

Przytoczony wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci nie
pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e dostêp do aplikacji przygotowuj¹cej do za-
wodu prawniczego w pañstwie Unii Europejskiej zostaje uzale¿niony od
wykazania siê przez kandydata konkretn¹ wiedz¹ prawnicz¹, a nie tylko
dyplomem ukoñczenia szko³y wy¿szej.

Prawo o notariacie z 1991 r. nie okreœli³o w sposób jednoznaczny
statusu ustrojowo-prawnego stanowiska notariusza, ograniczaj¹c siê do
tzw. zwrotu niedookreœlonego, nieposiadaj¹cego ¿adnej treœci normatyw-
nej, i¿ notariusz w zakresie swoich uprawnieñ dzia³a jako osoba zaufania
publicznego, korzystaj¹c z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszom
publicznym (art. 2 § 2 pr. o not.).

Wobec braku w tej mierze zdecydowania ustawodawcy, „kwalifikacja”
prawna stanowiska notariusza doczeka³a siê stosunkowo obszernej litera-
tury, a tak¿e orzecznictwa. Nie miejsce tutaj na ich szczegó³ow¹ analizê6.

3 Cyt. za Rzeczypospolit¹ z dnia 11 grudnia 2009 r., nr 290, Sekcja C, s. 2.
4 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069).
5 Zob. przypis 3.
6 Bli¿ej na ten temat zob. A. O l e s z k o, Prawo o notariacie. Czêœæ ustrojowa, Klucz-

bork-Lublin 2009.
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Bezdyskusyjny jest jednak fakt, ¿e w praktyce funkcjonowania notariatu
decyduj¹ce znaczenie ma oddzia³ywanie orzecznictwa. I trzeba od razu
stwierdziæ, i¿ orzecznictwo to nie przyczynia siê do polaryzacji stanowiska
w przedmiocie statusu prawnego notariusza. Wnioski p³yn¹ce z tego
orzecznictwa s¹ wrêcz odwrotne. Istnieje w tym zakresie wyj¹tkowa
rozbie¿noœæ pogl¹dów, ¿eby nie powiedzieæ brak zdecydowania, które
w odczuciu wiêkszoœci samorz¹du notarialnego w sposób znacz¹cy siê
pog³êbia.

Zasadniczy problem tkwi w tym, ¿e w zale¿noœci od przyjêtego pogl¹du
w kwestii statusu prawnego notariusza, ró¿nie, a nawet ca³kiem odmien-
nie kwalifikuje siê przes³anki wymagane dla konkretyzacji starannoœci
zawodowej notariusza oraz przypisywania mu z tego tytu³u odpowiedzial-
noœci prawnej7.

Problem ten dostrzegany by³ ju¿ przez Trybuna³ Konstytucyjny, który
wypowiada³ siê w przedmiocie niekonstytucyjnoœci przepisu art. 5 § 1
pr. o not. w jego poprzednim brzmieniu8. Niestety, niewiele w tym zakresie
wyjaœni³, a nawet pog³êbi³ dalsze rozbie¿noœci9.

Maj¹c œwiadomoœæ wspó³czesnych tendencji notariatów krajowych
zrzeszonych w Miêdzynarodowej Unii Notariatów oraz w Konferencji
Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), przysz³oœæ polskiego notariatu bêdzie
wymaga³a zdecydowania ustawodawcy, czy notariusz pozostanie osob¹
zaufania publicznego, jako pe³ni¹cy funkcje funkcjonariusza publicznego,
czy stanie siê typowym przedsiêbiorc¹ (quasi-przedsiêbiorc¹) œwiadcz¹-
cym us³ugi notarialne, funkcjonuj¹c co najwy¿ej jako prywatna osoba
zaufania publicznego10 (przedsiêbiorca zaufania publicznego).

O ile panuje zgodnoœæ pogl¹dów co do odpowiedzialnoœci karnej
notariusza jako funkcjonariusza publicznego oraz korzystania przez niego
z takiej w³aœnie ochrony, to brak jest zdecydowania w przedmiocie okreœlenia
statusu prawnego notariusza jako „powo³anego do dokonywania czyn-
noœci notarialnych” w zakresie przyznanych mu kompetencji.

7 Por. R. G r e s z t a, Starannoœæ zawodowa a podstawy odpowiedzialnoœci prawnej
notariusza, Rejent 2009, nr 9, s. 20 i nast.

8 Wyrok TK z dnia 10 grudnia 2003 r., K 49/01 (OTK ZU 2003, nr 9A, poz. 101).
9 Zob. zdanie odrêbne do cyt. wy¿ej wyroku sêdziego TK B. Zdziennickiego.
10 Za konstrukcj¹ statusu prawnego notariusza jako prywatnej osoby zaufania opo-

wiada siê T. E r e c i ñ s k i,  Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariusza, jego odpowie-
dzialnoœci cywilnej oraz s¹downictwie dyscyplinarnym, Rejent 2006, nr 5, s. 27 i nast.
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Jeden kierunek orzecznictwa przyjmuje, ¿e „dzia³alnoœæ notariusza nie
jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, a notariusz jest osob¹ zaufania publicznego
i ma pozycjê funkcjonariusza publicznego, nie zaœ przedsiêbiorcy. Zasada
wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej do niego w ogóle siê nie odnosi”11.
S¹d Najwy¿szy uzna³ tak¿e jako podstawê odpowiedzialnoœci cywilnej
notariusza przepisy art. 49 pr. o not. w zw. z art. 415 k.c., uznaj¹c za
delikt cywilnoprawny zachowanie notariusza wywo³uj¹ce szkodê za
wadliwie sporz¹dzon¹ czynnoœæ notarialn¹”12. W kierunek ten wpisuj¹ siê
pogl¹dy orzecznictwa dyscyplinarnego, czego wyrazem jest postanowie-
nie SN, w którym notariusz zosta³ uznany za winnego tego, ¿e dopuœci³
siê deliktu dyscyplinarnego i naruszy³ przepisy art. 3 § 2 w zw. z art.
50 pr. o not., „dokonuj¹c regularnie powtarzaj¹cych siê czynnoœci no-
tarialnych poza kancelari¹ w sytuacji, gdy strony mog³y stawiæ siê
w kancelarii”. S¹d Najwy¿szy w przytoczonym orzeczeniu nie pozostawi³
w¹tpliwoœci, ¿e „urzêdowy charakter czynnoœci notarialnych w pe³ni uza-
sadnia bezpoœrednie wskazanie przez ustawodawcê na miejsce sporz¹-
dzenia czynnoœci notarialnych, którym jest urzêdowa siedziba kancelarii,
w tym wypadku rozumiana jako adres kancelarii, a nie miejscowoœæ”13.

Nie jest to niestety stanowisko powszechne S¹du Najwy¿szego.
Konsekwencj¹ traktowania notariusza jako przedsiêbiorcy, a notariatu jako
instytucji us³ugowej, pe³ni¹cej „rolê organu obs³ugi prawnej” jest ujmo-
wanie podstaw dokonywanej czynnoœci notarialnej jako umownego sto-
sunku cywilnoprawnego podobnego do umowy o œwiadczenie us³ug (art.
750 k.c.), a nawet jako umowy o dzie³o (art. 627 i nast. k.c.). Najbardziej
wymownym tego wyrazem jest pogl¹d S¹du Najwy¿szego przyjmuj¹cy,
i¿ „notariusz wykonuje wolny zawód, jest jednym z elementów gry
rynkowej”. Notariusz ma zatem mo¿liwoœæ udzia³u w postêpowaniu
przetargowym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 956 ze zm.). Zgodnie z tym

11 Wyrok  WSA w Warszawie z dnia 7 wrzeœnia 2006 r., VI SA/Wa 1168/06 (Lex nr
255855) oraz aprobuj¹ca glosa R. G r e s z t y (Rejent 2009, nr 7-8, s. 134-140).

12 Wyrok SA z dnia 7 listopada 1997 r., I CKN 420/97 (OSNC 1998, nr 5, poz. 76).
13 Z uzasadnienia post. SN z dnia 30 marca 2009 r., SDI 1/09 (niepubl.); zob. tak¿e

postanowienie SN z dnia 11 grudnia 2002 r., III DS. 18/02 (OSNP 2004, nr 6, poz. 108);
post. SN z dnia 21 grudnia 2006 r., SDI 29/06 (R-OSN SD 2006, poz. 101).
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stanowiskiem „powierzenie dokonywania czynnoœci notarialnych mo¿e
tak¿e nast¹piæ w trybie zamówienia publicznego”14.

Dopuszczaj¹c takie rozwi¹zanie, S¹d Najwy¿szy ju¿ nie wspomina,
czy „powierzenie” dokonywania czynnoœci notarialnych przez daj¹cego
zamówienie publiczne czyni zadoœæ swobodnemu wyborowi osoby
notariusza przez drug¹ stronê umowy, któr¹ to cechê „w imiê realizacji
wolnego zawodu notariusza” eksponuje siê w innych orzeczeniach. Trzeba
tak¿e zauwa¿yæ, ¿e upatrywanie jako podstawy dokonania czynnoœci
notarialnej umowy cywilnoprawnej, której stronami s¹ notariusz oraz strona
czynnoœci notarialnej, eliminuje odpowiedzialnoœæ deliktow¹ notariusza
(por. art. 49 pr. o not.), a opowiada siê za przyjêciem odpowiedzialnoœci
kontraktowej, co z kolei czyni wyraŸn¹ rozbie¿noœæ orzecznictwa S¹du
Najwy¿szego w przedmiocie podstaw odpowiedzialnoœci cywilnej nota-
riusza15.

Najdalej id¹ce rozwi¹zanie zosta³o przyjête przez S¹d Najwy¿szy – Izba
Karna w uchwale sk³adu 7 sêdziów z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.16, któr¹
prezentujemy w ca³oœci w obecnym numerze Rejenta.

Wszczête przez radê izby notarialnej postêpowanie dyscyplinarne prze-
ciwko notariuszowi zosta³o podyktowane ustaleniem, ¿e od niektórych
czynnoœci notarialnych nie pobiera³ ¿adnego wynagrodzenia. Ustalenia te
potwierdzi³o postêpowanie dyscyplinarne, w wyniku którego s¹dy I i II
instancji uzna³y, ¿e notariusz dopuœci³ siê ra¿¹cego naruszenia przepisów
art. 5 § 1 w zw. z art. 50 pr. o not., i orzek³y stosown¹ karê dyscyplinarn¹.

S¹d Najwy¿szy, rozpoznaj¹c kasacjê, skierowa³ do rozszerzonego sk³adu
pytanie prawne, wymagaj¹ce udzielenia odpowiedzi: „Czy ze wzglêdu na
pozycjê notariusza w polskim systemie prawa oraz charakteru czynnoœci
notarialnych – przepis art. 5 § 1 pr. o not. jedynie uprawnia, czy zobo-
wi¹zuje notariusza do pobrania wynagrodzenia za dokonanie czynnoœci
notarialnej, uzgodnionego umownie ze stronami tej czynnoœci w stawce

14 Por. wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., III SK 28/04, OSNP 2005, nr 3, poz.
47; zob. tak¿e wyrok SA w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r., I ACa 697/98, OSA 1999,
nr 10, poz. 46; wyrok SA w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r., ACa 897/05, OSA 2006,
nr 4, poz. 40.

15 Zob. przypis 12; por. tak¿e E. D r o z d, Odpowiedzialnoœæ notariusza w wypadku
niewa¿nej (bezskutecznej) czynnoœci prawnej, [w:] III Kongres Notariuszy RP. Referaty
i opracowania, red. R. Sztyk, Warszawa-Kluczbork 2006, s. 17 i nast.

16 I KZP 7/09, OSN KW 2009, nr 10, poz. 83.
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nie wy¿szej ni¿ przewidziana taksa notarialna” (pytanie prawne w ca³oœci
publikujemy w dalszej czêœci Rejenta).

Teza podjêtej przez S¹d Najwy¿szy uchwa³y z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
jest jednoznaczna. Przepis art. 5 §1 pr. o not. nie wy³¹cza mo¿liwoœci
zawarcia umowy o dokonanie czynnoœci notarialnej bez wynagrodzenia.

S¹d Najwy¿szy w przytoczonej uchwale nie tylko odniós³ siê do wyk³adni
przepisu art. 5 § 1 pr. o not., ale w uzasadnieniu uchwa³y podda³ analizie
podstawê dokonania czynnoœci notarialnej. Uzna³ bowiem, ¿e do „powsta-
nia wiêzi prawnej zobowi¹zuj¹cej notariusza do dokonania czynnoœci
notarialnej” konieczne jest zawarcie przez stronê tej czynnoœci umowy
o charakterze cywilnoprawnym. O tyle jest to umowa „sui generis”, i¿
„nie jest konieczne wprowadzenie do umowy zobowi¹zania strony do
zap³aty wynagrodzenia” (z uzasadnienia cyt. wy¿ej uchwa³y SN).

Szczegó³owa analiza przytoczonej uchwa³y S¹du Najwy¿szego wy-
maga³aby oddzielnego opracowania. Nie zmienia to istoty zagadnienia, ¿e
pogl¹d wyra¿ony przez S¹d Najwy¿szy w praktyce przes¹dzi³ dalsz¹
praktykê notarialn¹ w przedmiocie „pobierania” przez notariusza wyna-
grodzenia za dokonan¹ czynnoœæ notarialn¹, do której sporz¹dzenia na
podstawie art. 1 § 1 in princ pr. o not. jest z mocy ustawy „powo³any”.

Stanowisko S¹du Najwy¿szego ma swój skutek „odblaskowy” wobec
samorz¹du notarialnego. W ten sposób samorz¹d zosta³ pozbawiony
jakiejkolwiek kontroli zasadnoœci uiszczenia przez notariuszy sk³adek
cz³onkowskich, których „uiszczenie by³o od dawna traktowane w orzecz-
nictwie dyscyplinarnym jako przewinienie dyscyplinarne o wysokim stopniu
szkodliwoœci”17. Uchwa³a SN stanowi doskona³y pretekst dla niektórych
notariuszy do niepobierania wynagrodzenia (art. 5 § 1 pr. o not.), ergo
do nieodprowadzania sk³adek cz³onkowskich na rzecz samorz¹du, do
którego przynale¿noœæ jest obowi¹zkowa (art. 26 pr. o not.). W uzasad-
nieniu uchwa³y SN nie znajdujemy nawet najmniejszego odniesienia siê
do treœci przepisu art. 23 pr. o not., z mocy którego notariusze op³acaj¹
na potrzeby organów samorz¹du notarialnego sk³adki. Jest to przecie¿
obowi¹zek ustawowy, za przewinienie którego inny sk³ad S¹du Najwy¿-
szego przypisuje notariuszowi odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹18.

17 Z uzasadnienia wyroku SN z dnia 8 czerwca 2009 r., SDI 4/09 (niepubl.).
18 Wyrok SN w przypisie 17.
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Status prawny notariusza oraz jego odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna...

Coraz wiêksza niejednolitoœæ orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, doko-
nywana wyk³adnia poszczególnych przepisów prawa o notariacie, bez
nale¿ytego uwzglêdnienia wyk³adni systemowo-systematycznej, a nawet
wyk³adni historycznej nawi¹zuj¹cej do prawa o notariacie z 1933 r.19,
sk³ania samorz¹d notarialny do g³êbszej refleksji nad stanem prawnym
polskiego notariatu oraz jego przysz³ym funkcjonowaniem. Oczywiœcie,
podstawowe Ÿród³o wszelkich niejasnoœci bezdyskusyjnie tkwi w obo-
wi¹zuj¹cym stanie prawnym.

Przedstawienie odrêbnego numeru Rejenta podejmuj¹cego ró¿norodne
aspekty odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej notariusza ma na celu rozpo-
czêcie jak najszerszej dyskusji w przedmiocie statusu prawnego notariu-
sza i jego odpowiedzialnoœci prawnej. Podstawow¹ wad¹ obecnego systemu
jest brak zdecydowania ustawodawcy w okreœleniu pozycji ustrojowo-
prawnej notariusza, co jest konsekwencj¹ tylu rozbie¿noœci, a nawet
nieporozumieñ. Nie trzeba przekonywaæ, ¿e obecny stan prawny wymaga
zmian ustrojowych, a nie – jak to mia³o miejsce dotychczas – fragmen-
tarycznych i daleko niespójnych nowelizacji.

Samorz¹d notarialny powinien w tej mierze wykazaæ determinacjê
i stanowczoœæ. Celowe mog³oby okazaæ siê zwo³anie kongresu notariuszy
w celu zasiêgniêcia opinii w sprawie statusu ustrojowego notariusza i jego
odpowiedzialnoœci prawnej. Jest to niew¹tpliwie istotna sprawa notariatu.

Opracowali na podstawie materia³ów przeznaczonych do publikacji
w Rejencie

Aleksander Oleszko
Renata Greszta

19 S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 19 lipca 2001 r., III CZP 36/01 (OSNC 2002, nr 1,
poz. 7) zwróci³ uwagê, ¿e treœæ nieobowi¹zuj¹cych przepisów prawa o notariacie z 1933 r.
mo¿e stanowiæ pewn¹ wskazówkê dla obecnej wyk³adni co do wymagañ formalnych aktu
notarialnego.


