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Rejent * rok 20 * nr 4(228)
kwiecieñ 2010 r.

Glosa

do uchwa³y sk³adu 7 sêdziów S¹du Najwy¿szego
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r., I KZP 7/09*

Zgodnie z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158) podstaw¹
uprawnienia notariusza do pobrania wynagrodzenia od stron za do-
konanie czynnoœci notarialnej jest umowa ze stronami czynnoœci.
Przepis ten nie wy³¹cza mo¿liwoœci zawarcia umowy o dokonanie
czynnoœci notarialnej bez wynagrodzenia.

W powy¿szej uchwale S¹d Najwy¿szy udzieli³ odpowiedzi prawnej na
przedstawione do rozstrzygniêcia zagadnienie i stwierdzi³, ¿e przepis art.
5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie nie wy³¹cza
mo¿liwoœci zawarcia umowy o dokonanie czynnoœci notarialnej bez
wynagrodzenia.

W uzasadnieniu do uchwa³y S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e notariusza i stro-
ny, które dokonuj¹ czynnoœci notarialnej, ³¹czy szczególny rodzaj niena-
zwanej umowy cywilnoprawnej o oznaczonym œciœle przedmiocie, jakim
jest dokonanie przez notariusza okreœlonej czynnoœci notarialnej, co wiêcej
– ¿e rola notariusza w takiej sytuacji zbli¿a siê do pozycji kontrahenta
œwiadcz¹cego us³ugê prawn¹, nale¿¹c¹ do jego (notariusza) wy³¹cznej

* OSNKW 2009, nr 10, poz. 83.



150

Glosa

kompetencji. Z tak przyjêtego rozumowania S¹d Najwy¿szy wysun¹³
wniosek, ¿e skoro art. 5 § 1 pr. o not. stanowi, ¿e za dokonanie czynnoœci
notarialnej przys³uguje notariuszowi wynagrodzenie okreœlone na podsta-
wie umowy ze stronami czynnoœci, to notariusz mo¿e z tego wynagro-
dzenia zrezygnowaæ w ramach swobody zawierania umów, przewidzianej
w art. 3531 k.c. S¹d Najwy¿szy wprawdzie przyj¹³, ¿e zgodnie z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego nale¿y siê za czynnoœæ dokonan¹ w ramach
dzia³alnoœci profesjonalnej ekwiwalent pieniê¿ny, lecz w dalszych rozwa-
¿aniach uzna³, i¿ zasady te nie zostaj¹ naruszone, je¿eli wykonuj¹cy
okreœlon¹ czynnoœæ z tego ekwiwalentu zrezygnuje, gdy¿ nie dzia³a³a tym
na niekorzyœæ innego podmiotu.

Powy¿sze pogl¹dy nale¿y uznaæ za nietrafne.
Za³o¿enie, ¿e notariusza ³¹czy ze stron¹ czynnoœci notarialnej stosunek

cywilnoprawny oparty na zasadzie umowy, neguje ustrojowoprawny
charakter stanowiska notariusza. Urz¹d notarialny jest instytucj¹ publiczn¹,
a sam notariusz jest osob¹ niezale¿n¹ w kwestii podejmowania decyzji
co do sposobu sporz¹dzenia danej czynnoœci w ramach obowi¹zuj¹cego
porz¹dku prawnego i to zarówno od organów administracji pañstwowej,
jak i od swoich klientów. Wykonuje on zadania publiczne pañstwa, które
przekaza³o mu czêœæ swojego imperium w kompetencjach okreœlonych
precyzyjnie w ustawie – Prawo o notariacie. Tylko forma wykonywania
tych zadañ jest prywatna (kancelarie notarialne), co nie oznacza, ¿e
wykonywane przez notariat zadania s¹ sprywatyzowane, bo nie s¹.
Nieuprawnione jest wiêc twierdzenie, i¿ rola notariusza przy dokonywaniu
czynnoœci notarialnej zbli¿ona jest wobec stron tej czynnoœci do ich
kontrahenta. Innymi s³owy – ¿e notariusz jest kontrahentem swoich
klientów. Podkreœliæ nale¿y z ca³¹ moc¹, ¿e pozycja notariusza w toku
dokonywania przez niego czynnoœci zgodnej z prawem zbli¿ona jest do
pozycji sêdziego prowadz¹cego proces i to œwietle tego, co powiedziano
wy¿ej w odniesieniu do niezale¿noœci notariusza. Obowi¹zkiem ustawo-
wym notariusza jest zachowanie ca³kowitej bezstronnoœci wobec stron
danej czynnoœci prawnej, a wiêc musi on czuwaæ nad nale¿ytym zabez-
pieczeniem praw i s³usznych interesów stron oraz innych osób, dla których
dana czynnoœæ mo¿e spowodowaæ skutki prawne (art. 80 § 1 pr. o not.),
a nadto – jako funkcjonariusz publiczny i p³atnik ponosi szczególn¹
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odpowiedzialnoœæ za ochronê dochodów pañstwa w zakresie pobieranych
op³at i podatków.

Na tle przedstawionych powy¿ej wywodów i przystêpuj¹c do omó-
wienia art. 5 § 1 pr. o not., nale¿y stwierdziæ, ¿e przepis ten sk³ada siê
z dwóch czêœci.

Pierwsza czêœæ obejmuje stwierdzenie, ¿e notariuszowi za dokonanie
czynnoœci notarialnych przys³uguje wynagrodzenie. Rozwa¿aæ to stwier-
dzenie nale¿y w kontekœcie unormowania zawartego w art. 89 § 2 pr.
o not., który nak³ada na notariusza obowi¹zek wymienienia na ka¿dym
sporz¹dzonym dokumencie wysokoœci pobranego wynagrodzenia, podat-
ków i innych op³at, powo³uj¹c podstawê prawn¹. Zgodnie z art. 2 § 2
pr. o not. dokumenty sporz¹dzone przez notariusza maj¹ charakter do-
kumentu urzêdowego, którego forma i treœæ jest precyzyjnie okreœlona
przepisami ustawy – Prawo o notariacie. Niedopuszczalna jest wiêc
sytuacja, w której notariusz nie pobierze wynagrodzenia, lecz w doku-
mencie poda kwotê taksy notarialnej, bo zmusza go do tego kategorycznie
brzmienie powo³anego przepisu zawartego w art. 89 § 2 ustawy. Porów-
nuj¹c oba przytoczone uregulowania, dojœæ mo¿na do wniosku: notariusz
za dokonanie czynnoœci notarialnej pobiera wynagrodzenie, a wiêc musi
je pobraæ, w przeciwnym bowiem razie ustawodawca inaczej sformu-
³owa³by przepis art. 5 § 1 pr. o not., na przyk³ad w taki sposób: „notariusz
za dokonanie czynnoœci notarialnej mo¿e pobraæ wynagrodzenie”.

Druga czêœæ okreœla tylko tryb ustalenia wysokoœci tego wynagro-
dzenia (a wiêc bli¿ej niesprecyzowana w przepisach umowa z klientem)
w ramach obowi¹zuj¹cej taksy notarialnej, okreœlaj¹cej stawki maksymal-
ne. Tylko w tym jednym przypadku prawo o notariacie mówi o umowie
z klientem, której S¹d Najwy¿szy w omawianej uchwale nada³ nieuza-
sadnione pierwszorzêdne znaczenie, maj¹cej przes¹dziæ o statusie nota-
riatu i nie dostrzegaj¹c jego funkcji publicznej.

Przyjêcie w praktyce rozwi¹zania wyra¿anego w omawianej uchwale
rodziæ mo¿e okreœlone skutki finansowe zarówno wobec samego nota-
riusza, jak i jego klientów, chocia¿ z uzasadnienia uchwa³y wynika³aby
zgo³a odmienna sytuacja. I tak:

1) niepobranie przez notariusza wynagrodzenia uszczupla bud¿et
pañstwa, bowiem umniejsza podatek dochodowy, który winien notariusz
zap³aciæ;
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2) po stronie klienta, któremu notariusz sporz¹dzi³ czynnoœæ notarialn¹
za darmo, zaistnieje koniecznoœæ rozliczenia siê z urzêdem skarbowym
z tytu³u podatku dochodowego od tzw. nieodp³atnej us³ugi.

Przyjêcie przez notariuszy jako zasady postêpowania wyra¿onej w oma-
wianej uchwale, w moim rozumieniu, wypacza³oby istotê zawodu no-
tariusza jako osoby zaufania publicznego w zakresie przestrzegania
przez niego obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego.

Zofia Bystrzycka
Notariusz w Poznaniu


