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Aleksander Oleszko

Odpowiedzialno�æ dyscyplinarna notariusza z tytu³u
uczestnictwa w podjêciu uchwa³y samorz¹dowej

Ze strony nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwo�ci
(art. 42 § 1 i 2 i art. 46 pr. o not.) pojawiaj¹ siê wypowiedzi o mo¿liwej
odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej notariusza, z udzia³em którego dosz³o
do podjêcia uchwa³y przez organ samorz¹du notarialnego o tre�ci nie-
odpowiadaj¹cej oczekiwaniu tego nadzoru. Waga takich wypowiedzi
wymaga podjêcia stosownej w tej mierze analizy.

Nadzór nad notariatem oprócz notariuszy obejmuje równie¿ nadzór
nad dzia³alno�ci¹ organów samorz¹du notarialnego (art. 42 § 1 pr. o not.).
Przedmiotowy zakres tego nadzoru reguluj¹ przepisy art. 46-48 cytowanej
ustawy i odnosi siê on do obowi¹zku przesy³ania Ministrowi Sprawie-
dliwo�ci uchwa³, a tak¿e protoko³ów walnych zgromadzeñ notariuszy,
sprawozdañ rocznych z bilansami w terminie 14 dni od ich powziêcia
lub sporz¹dzenia (art. 46 pr. o not.). Z mocy art. 48 pr. o not. Minister
Sprawiedliwo�ci mo¿e zwróciæ siê do organów samorz¹du o podjêcie
uchwa³y w okre�lonej sprawie nale¿¹cej do ich w³a�ciwo�ci. Uchwa³a
powinna byæ podjêta w terminie jednego miesi¹ca.

Charakter nadzoru wyznaczony w rozdziale 5 dzia³u I prawa o no-
tariacie determinowany jest wykonywaniem przez notariat funkcji pu-
blicznych pañstwa oraz kontrol¹ nad sprawowan¹ piecz¹ przez organy
samorz¹du notarialnego nad dzia³alno�ci¹ zawodow¹ notariuszy w inte-
resie i dla ochrony interesu publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP)1.
1 Zob. np. M. G r a n a t, Uwagi o statusie samorz¹dów zawodowych reprezentantów

osób wykonuj¹cych zawody zaufania publicznego, Gdañskie Studia Prawnicze 2004, nr 12,
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Nadzór sprawowany przez Ministra Sprawiedliwo�ci okre�lony jest
jako tzw. nadzór zwierzchni; nie jest zatem w stosunku do samorz¹du
notarialnego organem hierarchicznie wy¿szym (s³u¿bowym), ale realizuje
swoje kompetencje jedynie w �ci�le przewidzianych w ustawie formach2.
Ale nawet tak skonstruowany nadzór sprawowany �na podstawie i w
granicach� wyznaczonych w art. 42 § 1 i nast. pr. o not. budzi w orzecz-
nictwie zasadnicze w¹tpliwo�ci, o ile wskazuje siê, i¿ delegacja zawarta
w § 2 art. 42 cytowanej ustawy upowa¿niaj¹ca Ministra Sprawiedliwo�ci
do okre�lenia w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owego trybu sprawowa-
nia nadzoru nie okre�la wytycznych co do tre�ci aktu wykonawczego,
co mo¿e uzasadniaæ jego sprzeczno�æ z Konstytucj¹ RP3.

Podejmowane przez organy samorz¹du notarialnego uchwa³y maj¹
ró¿ny charakter4. W odró¿nieniu od uchwa³ podejmowanych w sprawach
indywidualnych (np. o charakterze opinii o kandydacie na notariusza �
art. 10 § 1 i 3 pr. o not.), uchwa³y objête nadzorem Ministra Sprawie-
dliwo�ci podejmowane w trybie art. 47 pr. o not. przybieraj¹ postaæ
uchwa³ o charakterze �ogólnym, maj¹cym na uwadze ochronê interesu
publicznego�.

Nadzór Ministra Sprawiedliwo�ci wyznaczony rozdzia³em 5 prawa
o notariacie ma wy³¹cznie charakter kontroli legalno�ci uchwa³ samorz¹du
notarialnego. Realizowany w trybie art. 47 ustawy dokonywany jest
z punktu widzenia interesu publicznego i spo³ecznego i w ¿adnym stopniu
nie niweluje (zastêpuje) konstytucyjnego prawa do s¹du indywidualnej

s. 102 i nast.; por. tak¿e P. S a r n e c k i, Komentarz do art. 17 Konstytucji, [w:] Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. IV, Warszawa 2005, s. 1
i nast.; M. Ta b e r n a c k a, Zakres wykonywania zadañ publicznych przez organy samo-
rz¹dów zawodowych, Wroc³aw 2007, s. 111 i nast.
2 Z uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z 24 czerwca 2005 r., VI SA/Wa 224/05

(Lex nr 186651).
3 Z uzasadnienia wyroku SN z 11 maja 2000 r., III RN 117/99 (OSN APiUS 2001,

nr 5, poz. 180); co do aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 42 § 2 pr. o not.
zob. rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu
wykonywania nadzoru nad dzia³alno�ci¹ notariuszy i organów samorz¹du notarialnego
(Dz.U. nr 42, poz. 188). Do tej pory KRN nie podjê³a inicjatywy zbadania przedmioto-
wego rozporz¹dzenia co do jego zgodno�ci z Konstytucj¹.
4 Bli¿ej A. O l e s z k o, Prawo o notariacie. Komentarz, cz. I, Warszawa 2011, s. 481

i nast.
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osobie, która uwa¿a, ¿e w wyniku podjêtej uchwa³y jej prawa zosta³y
naruszone5.

Omówiony nadzór nie ma jednak charakteru samoistnego w tym
znaczeniu, ¿e ocena dokonana na gruncie przepisu art. 47 § 1 pr. o not.
nie jest �wi¹¿¹ca� dla organu samorz¹dowego, którego uchwa³a zosta³a
zaskar¿ona. Organem �decyzyjnym� jest S¹d Najwy¿szy. Przewidziany
tryb zaskar¿enia uchwa³ ma charakter wyczerpuj¹cy i podlega wyk³adni
�cie�niaj¹cej. Z mocy § 3 art. 47 pr. o not. S¹d Najwy¿szy utrzymuje
zaskar¿on¹ uchwa³ê w mocy lub j¹ uchyla i przekazuje sprawê do
ponownego rozpoznania. Skargê spó�nion¹ pozostawia bez rozpoznania.
Oznacza to zatem, ¿e Minister Sprawiedliwo�ci, ilekroæ �zwraca siê do
S¹du Najwy¿szego�, mo¿e oczekiwaæ tylko takich �rozstrzygniêæ�, na
które wskazuje art. 47 § 2 pr. o not. Nie mo¿e np. ¿¹daæ �wstrzymania�
wykonania uchwa³y do czasu podjêcia merytorycznego rozstrzygniêcia.

Ocena uchwa³y co do zgodno�ci z prawem (sprzeczno�ci z prawem,
ra¿¹co naruszaj¹cej prawo) nale¿y wy³¹cznie do S¹du Najwy¿szego.
Wadliwo�æ uchwa³y mo¿e wynikaæ nie tylko z tre�ci uchwa³y, ale tak¿e
z wad postêpowania prowadz¹cego do jej podjêcia. Jednak¿e zarzuty
formalne mog¹ stanowiæ podstawê uchylenia uchwa³y tylko wtedy, gdy
wadliwo�æ ta mia³a lub mog³a mieæ wp³yw na jej tre�æ6.

Jak ju¿ wskazano, niezale¿nie od procedury kontroli legalno�ci podjêtej
uchwa³y w trybie art. 47 pr. o not.7, podejmowane s¹ tak¿e uchwa³y
organów samorz¹du notarialnego w sprawach indywidualnych z zakresu
administracji pañstwowej, do których stosuje siê kodeks postêpowania
administracyjnego i uchwa³y takie poddane s¹ kontroli s¹dów administra-
cyjnych (tzw. kontrola s¹dowo-administracyjna).

Ka¿dy z tych trybów ma charakter autonomiczny, czego przyk³adem
jest wyrok SN z 13 maja 1999 r., wed³ug którego �postanowienie za-
skar¿onej uchwa³y stanowi¹cej, ¿e od uchwa³y rady izby notarialnej
zawieraj¹cej opiniê w przedmiocie powo³ania lub odwo³ania notariusza
(asesora notarialnego) nie przys³uguje �rodek odwo³awczy, ra¿¹co naru-

5 Wyrok NSA z 4 marca 1999 r., II SA 1537/98 (Lex Polonica 344306).
6 Wyrok NSA z 8 marca 1974 r., I PR 3/74 (OSN CP 1974, nr 12, poz. 417).
7 Przypadki uznania przez S¹d Najwy¿szy uchwa³y organu samorz¹du notarialnego

sprzecznej z prawem wymienia mój Komentarz, cz. I, s. 482 i nast.
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sza art. 35 pkt 1 pr. o not. w zw. z art. 10 i 106 § 5 k.p.a. i zasady
konstytucyjne�8.

Tre�æ zaskar¿onej przez Ministra Sprawiedliwo�ci uchwa³y zmierza³a
wprost do pozbawienia kandydatów na notariuszy i asesorów notarial-
nych przys³uguj¹cego im z mocy ustawy �rodka zaskar¿enia. Uchwa³a
podjêta przez radê izby notarialnej mia³a charakter blankietowy w tym
znaczeniu, i¿ odnosi³a siê do wszystkich uchwa³ objêtych procedur¹
opiniowania kandydatów na notariuszy (asesorów notarialnych) b¹d� ich
odwo³ania9. Prawo o notariacie bowiem ani nie okre�la charakteru podjêtej
uchwa³y opiniuj¹cej, ani te¿ przepis art. 10 ustawy nie wskazuje organu
wy¿szego stopnia wobec rady izby notarialnej wydaj¹cej opiniê. Dopiero
orzecznictwo ukszta³towa³o kierunek dalszego sposobu procedowania
w postêpowaniu wszczêtym na podstawie § 1 art. 10 pr. o not., przyj-
muj¹c, ¿e przedmiotowa opinia ma charakter postanowienia, od którego
przys³uguje za¿alenie do Krajowej Rady Notarialnej.

S¹d Najwy¿szy w omawianym wyroku10 wskaza³, i¿ �trudno�ci in-
terpretacyjne nawet znaczne przy okre�leniu organu wy¿szego stopnia
w rozumieniu k.p.a., musia³yby oznaczaæ pozbawienie strony prawa do
zaskar¿enia postanowienia przez wniesienie za¿alenia przys³uguj¹cego jej
z mocy wyra�nego i niebudz¹cego w¹tpliwo�ci przepisu ustawy. Je¿eli
przepisy szczególne nie okre�laj¹ wprost organów wy¿szego stopnia
w stosunku do organu w³a�ciwego do podjêcia decyzji lub postanowienia
w pierwszej instancji, to przy okre�leniu organu wy¿szego stopnia nale¿y
kierowaæ siê art. 17 pkt 4 k.p.a.�.

Niepouczenie strony o przys³uguj¹cym jej �rodku prawnym stanowi
naruszenie przepisów proceduralnych (art. 124 § 1 i 2 k.p.a.), które to
naruszenie ma wp³yw na wynik sprawy w przedmiocie podjêcia stosow-
nej decyzji.

Uchwa³a mo¿e mieæ postaæ za�wiadczenia. Tak¹ formê przewiduje
w szczególno�ci art. 72 § 2 w zw. z art. 74 § 2 pr. o not. Zgodnie z art.
72 § 2 pr. o not., aplikantowi, który odby³ aplikacjê notarialn¹, o której

8 Wyrok SN z 13 maja 1999 r., III SZ 1/99, OSN APiUS 2000, nr 26, poz. 840.
9 Co do charakteru postêpowania opiniuj¹cego kandydata na notariusza zob. A. O l e s z -

k o, Prawo o notariacie. Komentarz..., s. 310 i nast.
10 Zob. przypis 8 oraz przypis 9 w cytowanym wy¿ej Komentarzu, s. 314.
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mowa w § 1, rada w³a�ciwej izby notarialnej wydaje za�wiadczenie
o odbyciu aplikacji notarialnej. Za�wiadczenie to z mocy § 2 art. 74 pr.
o not. stanowi dokument legitymizuj¹cy �przyst¹pienie do egzaminu osoby,
która ukoñczy³a aplikacjê�.

Za�wiadczenie podjête w formie uchwa³y rady izby notarialnej dotyczy
indywidualnej sprawy aplikanta notarialnego i z tego punktu widzenia
postêpowanie w sprawie �wydania za�wiadczenia� podlega procedurze
administracyjnej (por. art. 219 i nast. k.p.a.). Skoro jednak przybiera
postaæ uchwa³y podjêtej przez organ samorz¹dowy, podlega tak¿e ocenie
prawa o notariacie i procedurze przewidzianej w art. 47 i nast. tej ustawy.

Na tle powy¿szych regulacji pojawi³ siê kontrowersyjny problem, co
rozumieæ przez �odbycie aplikacji� (art. 72 § 2 in princ pr. o not.), a w
szczególno�ci, czy organ samorz¹dowy jest uprawniony, by odmówiæ
wydania �za�wiadczenia o ¿¹danej tre�ci�, o ile stwierdzi, ¿e aplikant nie
�odby³ aplikacji�, np. z powodu niezaliczenia kolokwium, nadmiernej
absencji itp. Nie trzeba przekonywaæ, i¿ odmówienie wydania za�wiad-
czenia to nie tylko wymóg formalny przyst¹pienia do egzaminu notarial-
nego, ale mo¿e stanowiæ instrument rzeczywistego wp³ywu samorz¹du
notarialnego na �przebieg aplikacji� i w efekcie na dostêpno�æ do zawodu
notariusza, któr¹ ustawodawca systematycznie �poszerza� w drodze os³a-
wionej ju¿ deregulacji11. Godzi siê bowiem zauwa¿yæ, ¿e �otrzymanie
za�wiadczenia o odbyciu aplikacji� z mocy art. 74 § 2 pr. o not. nale¿y
do wy³¹cznej kompetencji w³a�ciwej rady izby notarialnej. Wszelkie zatem
przejawy zbyt swobodnej interpretacji odmowy wydania za�wiadczenia
mog¹ byæ uznane przez organ nadzoru zwierzchniego (art. 42 i nast. pr.
o not.) za �instrument� wp³ywu samorz¹du notarialnego na dostêpno�æ
do zawodu. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê pogl¹dy o mo¿liwej odpo-
wiedzialno�ci dyscyplinarnej notariuszy bior¹cych udzia³ w podjêciu
negatywnej uchwa³y bez wskazania podstawy prawnej takiego rozwi¹-
zania.
11 Por. A. O l e s z k o, Deregulacja zawodu notariusza a gwarancje pañstwa w zakre-

sie bezpieczeñstwa obrotu prawnego oraz Nadzór Ministra Sprawiedliwo�ci nad dzia³al-
no�ci¹ notariuszy i organami samorz¹dowymi a inicjatywy deregulacji zawodu notariu-
sza, Rejent 2012, nr 4, s. 93-125; zob. tak¿e A. O l e s z k o, Przygotowanie do zawodu
notariusza � problem ustrojowy czy funkcjonalny na tle projektów nowelizacji prawa
notarialnego, Rejent 2012, nr 10, s. 140-154.
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Kwestia ta wymaga rozwa¿enia co najmniej dwóch aspektów: samo-
rz¹dowego oraz zawodowego notariusza. Z mocy art. 26 § 1 pr. o not.
przynale¿no�æ notariusza do samorz¹du zawodowego jest obligatoryjna.
Wybór do w³adz samorz¹dowych (art. 30 § 1 pkt 1-3 pr. o not.) po-
woduje, ¿e dzia³alno�æ samorz¹dowa notariusza ma charakter publiczno-
prawny i wykonywana jest w ramach samodzielno�ci prawnej samorz¹du
notarialnego wyznaczonej art. 17 ust. 1 Konstytucji oraz przepisami prawa
notarialnego. Innymi s³owy, notariusz wybrany do organu samorz¹dowe-
go w ramach tego organu sprawuje pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem
zawodu notariusza, asesora oraz aplikanta w graniach interesu publicz-
nego. Przewidziane ustaw¹ uprawnienia uchwa³odawcze s¹ wyrazem
wyznaczonej przez prawo o notariacie samodzielno�ci prawodawczej
poddanej kontroli organów pañstwowych. Oznacza to zarazem zakaz
rozszerzania ustawowych kompetencji przyznanych samorz¹dowi nota-
rialnemu12. I tutaj pojawiaj¹ siê pierwsze trudno�ci interpretacyjne. Prze-
pisy art. 72 § 2 w zw. z art. 74 § 2 pr. o not. przewiduj¹ tylko �wydanie
za�wiadczenia�. Tre�æ tych przepisów nie jest jednak �spójna�. Pierwsze
z tych uregulowañ wskazuje, ¿e �wydanie za�wiadczenia� dotyczy �od-
bycia aplikacji notarialnej� (rada ... wydaje za�wiadczenie o odbyciu aplikacji
notarialnej), podczas gdy z art. 74 § 2 pr. o not. wynika, ¿e �osoba, która
ukoñczy³a aplikacjê notarialn¹� otrzymuje �za�wiadczenie o jej odbyciu�.
Nie powinno byæ trudno�ci z odró¿nieniem �odbycia aplikacji� od jej
�ukoñczenia�. Osobie, która �ukoñczy³a aplikacjê� rada izby notarialnej
�wydaje� za�wiadczenie, co powinno oznaczaæ obowi¹zek wydania
za�wiadczenia.

Omawianych przepisów nie mo¿na rozumieæ w ten sposób, i¿ chodzi
w nich o wydanie dwóch za�wiadczeñ: pierwsze o odbyciu aplikacji,
przez któr¹ § 1 art. 72 pr. o not. rozumie jej trwanie przez 2 lata i sze�æ
miesiêcy, która rozpoczyna siê 1 stycznia ka¿dego roku. Natomiast drugie
za�wiadczenie zostaje wydane po �ukoñczeniu aplikacji� i otrzymaniu
�za�wiadczenia o jej odbyciu�. Wed³ug s³ownika polskiego �odbyæ� to
zarówno ukoñczyæ, jak i wzi¹æ udzia³ w okre�lonej czynno�ci (np. odbyæ
studia, odbyæ egzamin w sensie odbywaæ siê czy np. posiedzenie odbêdzie

12 A. O l e s z k o, Prawo o notariacie. Komentarz..., s. 433 i cytowane tam orzecz-
nictwo.
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siê dnia ...). Ukoñczyæ to doprowadziæ czynno�æ, sprawê do koñca,
zakoñczyæ np. szko³ê, studia, ale tak¿e byæ niezupe³nie skoñczonym,
prawie gotowym13.

W analizie tej trzeba uwzglêdniæ rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedli-
wo�ci z 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
(Dz.U. nr 258, poz. 2169 ze zm.) oraz uchwa³ê VII/48/2009 Krajowej
Rady Notarialnej z 18 wrze�nia 2009 r. w sprawie programu aplikacji
notarialnej, podjêt¹ na podstawie art. 40 § 9 pr. o not., który upowa¿ni³
KRN do �ustalenia programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szko-
leniem aplikantów�. Poszczególne postanowienia przedmiotowej uchwa³y
zgodnie z delegacj¹ ustawow¹ konkretyzuj¹ poszczególne sekwencje
�odbycia aplikacji� w postaci ilo�ci godzin na poszczególnych latach,
ustala program poszczególnych przedmiotów (§ 2-4), sprawdziany, w tym
dwa kolokwia (§ 5-6). W razie negatywnego wyniku aplikant powtarza
kolokwium w trybie przewidzianym w § 6 pkt 16 uchwa³y KRN, za�
od wyniku kolokwium aplikantowi przys³uguje odwo³anie do rady w³a-
�ciwej izby notarialnej, która podejmuje stosown¹ uchwa³ê maj¹c¹ postaæ
decyzji administracyjnej (pkt 15 § 16 uchwa³y KRN). Tak wiêc uchwa³a
KRN trafnie reguluje tylko tryb i sposób odbycia aplikacji, a nie sposob
jej ukoñczenia w znaczeniu uzyskania pozytywnej oceny z jej przebiegu
(odbycia) pod rygorem odmowy wydania za�wiadczenia. Rygoru takiego
nie przewiduj¹ omówione przepisy, czego potwierdzeniem s¹ tak¿e prze-
pisy cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia wyk. z 22 grudnia 2005 r., które
reguluj¹ organizacjê aplikacji, nak³adaj¹c na aplikanta szereg obowi¹zków
(§ 2) dotycz¹cych odbycia aplikacji (por. art. 72 pr. o not.) bez odniesienia
siê do wymogu uzyskania pozytywnej oceny jej przebiegu jako podstawy
wydania za�wiadczenia. W taki sam sposób kwestie te reguluje uchwa³a
KRN, która odnosz¹c siê do obowi¹zku przyst¹pienia do dwóch kolo-
kwiów (§ 6 pkt 1), przewiduje dwa odrêbne w tym zakresie tryby: w razie
kwestionowania oceny wyniku kolokwium (pkt 15) oraz w przypadku
jego negatywnego wyniku (pkt 16). Natomiast nie reguluje odrêbnie skutków
nieprzyst¹pienia aplikanta do kolokwium. Rozwi¹zanie to odpowiada tre�ci
§ 2 i nast. cytowanego rozporz¹dzenia wyk. z 2005 r., który wyznaczaj¹c

13 Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Skorupko, H. Auderska, Z. £empicka, Warszawa
1969.
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obowi¹zki aplikanta, zakres ten traktuje w znaczeniu powinno�ci staran-
no�ci zawodowej aplikanta poddanej ocenie samorz¹du notarialnego w trybie
art. 78 pr. o not. i wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego. Oznacza
to, ¿e skoro aplikant nie zosta³ skre�lony z listy aplikantów (art. 78 pkt e
pr. o not.) i mimo nagannego wykonywania swoich obowi¹zków (§ 2
i nast. cytowanego rozporz¹dzenia wyk.) odby³ aplikacjê w wymiarze
wskazanym w art. 72 § 1 pr. o not., to w takiej sytuacji wydanie za-
�wiadczenia w trybie wskazanym w art. 72 § 2 w zw. z art. 74 § 2 pr.
o not. jest obowi¹zkiem rady izby notarialnej. Dopiero zatem egzamin
notarialny stanowiæ bêdzie �ostateczne kryterium� przydatno�ci do za-
wodu notariusza.

Trzeba przyznaæ, ¿e przytoczone przepisy umo¿liwiaj¹ ró¿n¹ w tym
wzglêdzie interpretacjê. Dlatego te¿ projekt nowelizacji z 10 wrze�nia
2012 r. merytoryczne uregulowania zawarte dotychczas w cytowanym
rozporz¹dzeniu wyk. z 2005 r. �przenosi� do prawa o notariacie. W pro-
jektowanym art. 72c nak³ada na aplikanta ustawowe obowi¹zki w zakresie
�przebiegu� aplikacji, za� niezale¿nie od art. 78 pkt 1, który stanowi, ¿e
�aplikant notarialny odpowiada dyscyplinarnie równie¿ za niewykonanie
ustawowych obowi¹zków, o których mowa w art. 72c�, a w�ród kar
dyscyplinarnych przewiduje skre�lenie z listy aplikantów notarialnych
(art. 78 pkt 2 lit. e). Dodany art. 78a projektu przewiduje dalsze przes³anki
skre�lenia aplikanta z listy bez przeprowadzenia postêpowania dyscypli-
narnego, w�ród których jest nieukoñczenie bez usprawiedliwionej przy-
czyny aplikacji w terminie wskazanym w art. 72 § 1 projektu (art. 78
§ 1 pkt 5). W ten sposób projektodawca u�ci�li³ zakres wykonywania
przez samorz¹d notarialny podmiotowej pieczy nad przebiegiem aplikacji
przy jednoczesnym wprowadzeniu procedury odwo³awczej od skre�lenia
z listy14.

Zwolennicy odmowy wydania za�wiadczenia o odbyciu aplikacji zdaj¹
siê nie odró¿niaæ samego trybu wydania za�wiadczenia od obowi¹zku
odpowiedzialno�ci samorz¹du za przebieg i wyniki aplikacji w ramach
sprawowanej pieczy nad realizacj¹ obowi¹zków aplikantów. Jeszcze przed
omawianymi nowelizacjami prawa o notariacie S¹d Najwy¿szy w wyroku

14 Z uzasadnienia projektu z 10 wrze�nia 2012 r., www.rcl.gov.pl, s. 153.
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z 3 lutego 2011 r.15 wskaza³, i¿ na podstawie przepisów art. 17 Konstytucji
oraz art. 35 pkt 3 i art. 72 § 1 w zw. z art. 73 pr. o not. i § 1 cytowanego
rozporz¹dzenia wyk. z 2005 r. do obowi¹zków rady izby notarialnej jako
organu samorz¹dowego nale¿y ustawowy obowi¹zek zorganizowania
i prowadzenia aplikacji, który umo¿liwia realizacjê zapewnionego przez
ustawê statusu aplikanta16. Powierzenie radzie powy¿szych kompetencji
adresowane jest wy³¹cznie do organu samorz¹dowego, a nie aplikanta.
Za�wiadczenie o odbyciu aplikacji spe³nia jedynie formaln¹ funkcjê do-
puszczenia do egzaminu, o ile osoba ¿¹daj¹ca jego wydania ma status
aplikanta po up³ywie okresu wskazanego w § 1 art. 72 pr. o not. Z ró¿nych
powodów mo¿na wyobraziæ sobie sytuacje, w których mimo braku
wydanego za�wiadczenia aplikant zosta³ dopuszczony do egzaminu z wy-
nikiem pozytywnym. Zdarzenia takie w praktyce nie s¹ czym� nadzwy-
czajnym; wystarczy wskazaæ na przypadek w okresie obowi¹zywania
rozporz¹dzenia z 1933 r. zdania egzaminu notarialnego przez osobê, która
nie ukoñczy³a studiów prawniczych (por. art. 11 pkt 3 pr. o not.) i powo³ania
go na stanowisko notariusza17.

Zarówno na gruncie obecnego brzmienia ustawy � Prawo o notariacie,
jak i w �wietle analizy wnikaj¹cej z poszczególnych projektów nowelizacji
ustawy (zw³aszcza z 10 wrze�nia 2012 r.), brak jest podstaw podjêcia
przez radê izby notarialnej uchwa³y odmawiaj¹cej wydania za�wiadczenia
w trybie art. 72 pr. o not., o ile w dacie podjêcia uchwa³y ¿¹daj¹cy jej
wydania ma status aplikanta i odby³ aplikacjê co do wymogu zachowania
terminu przewidzianego w § 1 tego przepisu18.

15 Wyrok SN z 3 lutego 2011 r., III ZS 22/10 (Lex nr 829158).
16 Por. tak¿e wyrok SN z 13 maja 2010 r., III ZS 7/10 oraz wcze�niejszy wyrok SN

z 2 grudnia 1999 r., III SZ 4/99 (OSNP 2000, nr 20, poz. 773).
17 W ówczesnym stanie prawnym przyjmowano, ¿e �zamianowanie na notariusza

mimo braków wymogów wymienionych w art. 7 lub 8 rozp., z 1933 r. jest wa¿ne, bo
nominacja pokrywa braki, a notariusza mo¿na usun¹æ tylko w drodze karnej lub dyscy-
plinarnej�; M. A l l e r h a n d, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 23, teza 7.
18 Wed³ug stanowiska nadzoru Ministra Sprawiedliwo�ci do oceny prawid³owo�ci przed-

³o¿onych przez aplikanta dokumentów w celu przyst¹pienia do egzaminu przy sk³adaniu
wniosku o dopuszczenie do egzaminu, zgodnie z art. 71d § 4 i 5 w zw. z art. 74a § 5 pr.
o not., uprawniony jest przewodnicz¹cy w³a�ciwej komisji egzaminacyjnej. Od postano-
wienia przewodnicz¹cego o postanowieniu zg³oszenia bez rozpoznania skutkuj¹cego nie-
dopuszczeniem do egzaminu przys³uguje za¿alenie do Ministra Sprawiedliwo�ci.
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Udzia³ notariusza dzia³aj¹cego jako organ samorz¹du notarialnego
w podjêciu uchwa³y (niezale¿nie od jej tre�ci) w przeciwieñstwie do jego
funkcji zawodowych jako osoby powo³anej do dokonywania czynno�ci
notarialnych (por. art. 1 § 1 pr. o not.) nie ma charakteru personalnego
w znaczeniu osobistego obowi¹zku ponoszenia odpowiedzialno�ci dys-
cyplinarnej. W tym pierwszym wypadku realizuje obowi¹zek samorz¹-
dowy w postaci organu ustawowego, a nie osoby. �wiadczy o tym
jednoznacznie tre�æ przepisu art. 50 pr. o not. Notariusz odpowiada dys-
cyplinarnie tylko za czyny zwi¹zane z wykonywaniem zawodu b¹d�
pozostaj¹ce w zwi¹zku z przewinieniami odnosz¹cymi siê do uchybienia
powadze lub godno�ci zawodu �ci�le okre�lonymi w art. 50 tej ustawy.
W�ród podstaw materialnoprawnych tej odpowiedzialno�ci brak jest
przypisania notariuszowi deliktu z tytu³u jego udzia³u w g³osowaniu (podjêciu
uchwa³y).

Proponowana nowelizacja art. 50 pr. o not. (projekt z 10 wrze�nia
2012 r.), mimo ¿e rozszerza odpowiedzialno�æ notariusza na dalsze delikty
zwi¹zane z egzekwowaniem obowi¹zków notariusza odnosz¹cych siê do
szkolenia aplikantów, nie przewiduje dalszej penalizacji poza wskazane
czyny, co równie¿ oznacza brak przypisania notariuszowi jakiejkolwiek
odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej z tytu³u jego udzia³u w podjêciu uchwa-
³y organu samorz¹dowego.

Minister Sprawiedliwo�ci nie posiada równie¿ ¿adnych �rodków
dyscyplinarnych wobec notariuszy dzia³aj¹cych jako organ samorz¹dowy
w sytuacji wskazanej w art. 48 pr. o not. Je¿eli wbrew ¿¹daniu Ministra
Sprawiedliwo�ci organ samorz¹du notarialnego nie podejmie uchwa³y
w trybie art. 48, ustawa nie przewiduje ¿adnego �rodka prawnego w celu
podjêcia uchwa³y, o któr¹ zwraca siê Minister.
Prof. dr hab. Aleksander Oleszko � Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki
Gruntami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-
Sk³odowskiej w Lublinie.


