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Mediacja w notariacie � g³os w dyskusji
Dyskusja o mediacji w notariacie siê toczy � odby³o siê wiele spotkañ

i rozmów, ukaza³o siê wiele publikacji, w tym ostatnie: Bogus³aw Tymecki
�Mediacja jako nowa czynno�æ notarialna � uwagi de lege ferenda� Rejent,
Wydanie specjalne listopad 2011 (przytoczona tam literatura zagadnienia)
czy w Biuletynie KRN nr 1/2012 obszerna rozmowa z Rafa³em Morkiem.
Podzielam g³ówne tezy tam prezentowane, zw³aszcza o prewencyjnej roli
notariatu w zapobieganiu ewentualnym sporom, o jurysdykcji prewencyj-
nej.

Istota mediacji zosta³a jasno okre�lona w powo³anych publikacjach.
Tu pragnê tylko nadmieniæ, ¿e nie ulega w¹tpliwo�ci, i¿ pozycja ustrojowa
notariusza okre�lona w art. 1 i 2 pr. o not., a tak¿e okre�lona poprzez
inne przepisy tej ustawy � choæby art. 18 i art. 80 powoduje, ¿e notariusze
s¹ w naturalny sposób predestynowani do prowadzenia mediacji.

W toczonej dyskusji rysuje siê alternatywa:
� mediacja jako czynno�ci notarialna w rozumieniu art. 79 pr. o not.

albo
� mediacja prowadzona przez notariusza na podstawie przepisów

kodeksu postêpowania cywilnego o mediacji, z uwzglêdnieniem standar-
dów przyjêtych przez Spo³eczn¹ Radê ds. Alternatywnych Metod Roz-
wi¹zywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwo�ci, zwan¹
w skrócie ADR.

Ja opowiadam siê za t¹ drug¹ ewentualno�ci¹ � przede wszystkim dlatego,
¿e mediacja jest procesem, jest szeregiem czynno�ci zmierzaj¹cych do
osi¹gniêcia zamierzanego rezultatu, w ¿adnym przypadku za� nie da siê tego
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procesu �skompresowaæ� do poszczególnej czynno�ci. Zdarzaj¹ce siê
niekiedy porównanie mediacji do sporz¹dzenia aktu po�wiadczenia dzie-
dziczenia, jako swoistego �postêpowania� jest nietrafne, poniewa¿ w przy-
padku nawet rozbudowanego �postêpowania� zwieñczonego sporz¹dze-
niem aktu po�wiadczenia dziedziczenia, bêdziemy mieli do czynienia
z szeregiem poszczególnych czynno�ci notarialnych � przyk³adowo: otwar-
ciem i og³oszeniem testamentu (art. 649 k.p.c.), zawiadomieniem s¹du
spadku i osób zainteresowanych (art. 652 k.p.c.), o�wiadczeniem spad-
kowym (art. 640 k.p.c.), zawiadomieniem osób zainteresowanych (art.
643 k.p.c.) czy wreszcie protoko³em dziedziczenia (art. 79 pkt 1a pr.
o not.). W mediacji tak nie jest. Jakkolwiek � jak powiedziano � notariusze
s¹ wyj¹tkowo predestynowani do prowadzenia mediacji, to nie mo¿e byæ
to ich obowi¹zkiem ustawowym. Mediacja wymaga pewnych predys-
pozycji i pewnej wiedzy z innych dziedzin �pozanotarialnych�. Wszelka
wiedza prawnicza i wszelkie umiejêtno�ci notarialne mog¹ byæ przydatne,
nawet bardzo przydatne, ale nie s¹ wystarczaj¹ce. Dlatego uwa¿am, ¿e
mediacja w notariacie nie mo¿e przybraæ postaci nowej czynno�ci nota-
rialnej poszerzaj¹cej katalog art. 79 pr. o not., niemniej jednak notariusze
w ramach swego powo³ania (art. 1 pr. o not.) powinni mieæ mo¿no�æ
prowadzenia mediacji, ale po spe³nieniu wymogów dla mediacji przewidzia-
nych w odrêbnych przepisach.

Ustawodawca wprowadzi³ do kodeksu postêpowania cywilnego przepi-
sy reguluj¹ce mediacjê ustaw¹ z 28 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 172, poz. 1438),
która wesz³a w ¿ycie z dniem 10 grudnia 2005 r., nadaj¹c w dziale II
rozdzia³owi I tytu³ �Mediacja i postêpowanie pojednawcze�, dodaj¹c oddzia³
1 pod tytu³em �Mediacja�, zawieraj¹cy artyku³y od art. 1831 do art. 18315.

Zgodnie z art. 1832 § 1 mediatorem mo¿e byæ osoba fizyczna maj¹ca
pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych, korzystaj¹ca w pe³ni z praw
publicznych, a w § 2 zastrze¿ono, ¿e mediatorem nie mo¿e byæ sêdzia
(nie dotyczy to sêdziów w stanie spoczynku). Dalej, w § 3 przewidziane
jest, ¿e organizacje spo³eczne i zawodowe mog¹ prowadziæ listy sta³ych
mediatorów oraz tworzyæ o�rodki mediacyjne. Wpis na listê wymaga
wyra¿onej na pi�mie zgody mediatora, a informacjê o listach sta³ych
mediatorów oraz o o�rodkach mediacyjnych przekazuje siê prezesowi
s¹du okrêgowego. Istniej¹ce o�rodki mediacyjne na ogó³ stosuj¹ standar-
dy przyjête przez ADR, w szczególno�ci: Standardy Prowadzenia Mediacji
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i Postêpowania Mediatora przyjête 26 czerwca 2006 r., Standardy Szko-
lenia Mediatorów przyjête 29 pa�dziernika 2007 r. oraz Kodeks Etyczny
Mediatorów Polskich i zawarte w nim zasady, przyjêty 19 maja 2008 r.

Zgodnie z przytoczonymi uregulowaniami kodeksu postêpowania
cywilnego notariusz pragn¹cy prowadziæ mediacje bêdzie musia³ uzyskaæ
wpis na listê mediatorów sta³ych, prowadzon¹ zgodnie art. 1832 § 3 k.p.c.
przez organizacjê spo³eczn¹, i mediacje prowadziæ zgodnie z powo³anymi
wy¿ej standardami ADR.

Obecnie obowi¹zuj¹cy art. 19 pr. o not. stanowi, ¿e notariusz nie mo¿e
podejmowaæ zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody rady w³a�ciwej
izby notarialnej, z wyj¹tkami w przepisie tym okre�lonymi. Mo¿na by
zatem zaproponowaæ zmianê tego art., nadaj¹c § 1 brzmienie nastêpuj¹ce:
�Notariusz nie mo¿e podejmowaæ zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej
zgody rady w³a�ciwej izby notarialnej, z wyj¹tkiem prowadzenia me-
diacji, zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego,
dydaktycznego lub naukowego, chyba ¿e wykonywanie tego zatrudnienia
przeszkadza w pe³nieniu jego obowi¹zków.�. Jednocze�nie stwarzaj¹c
notariuszom ustawow¹ mo¿liwo�æ prowadzenia mediacji, nale¿a³oby dodaæ
w art. 19 § 1a w brzmieniu: �Notariusz prowadz¹c mediacjê jest obo-
wi¹zany przestrzegaæ obowi¹zków, jakie nak³adaj¹ na niego przepisy
niniejszej ustawy, co nie narusza obowi¹zków mediatora wynikaj¹cych
z innych przepisów prawa.� � wi¹¿¹c tym notariusza prowadz¹cego
mediacjê z przepisami prawa o notariacie, istotnymi dla ka¿dego rodzaju
czynno�ci wykonywanych przez notariusza, stosowanymi odpowiednio
(posi³kowo) � np. art. 17, art. 18, art. 80, art. 81, art. 84, art. 85, art.
86, czy te¿ art. 87, a tak¿e z innymi przepisami dotycz¹cymi mediacji
� np. przepisami kodeksu postêpowania cywilnego.

Co prawda Gerard Bieniek ju¿ w 2006 r. w swym wyst¹pieniu na
III Kongresie Notariuszy uwa¿a³, ¿e �pe³nienia przez notariusza funkcji
mediatora nie sposób przy tym uznaæ za zajêcie sprzeczne z zakazem,
o którym stanowi art. 19 § 2 pr. o not. lub oceniaæ je jako uchybiaj¹ce
powadze zawodu notariusza�1, to jednak nowelizacja art. 19 wydaje siê
w kontek�cie omawianego zagadnienia ze wszech miar po¿¹dana.
1 G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ notariusza, [w:] III Kongres Notariuszy

Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Warszawa-Kluczbork
2006, s. 27.
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Uwa¿am, ¿e alternatywnie mo¿na rozwa¿aæ zmianê art. 1 pr. o not.
poprzez dodanie § 3 w brzmieniu nastêpuj¹cym: �W ramach powo³ania,
o którym mowa w § 1, notariusz mo¿e prowadziæ mediacje po spe³nieniu
wymogów dla takich czynno�ci przewidzianych w odrêbnych przepi-
sach.�. Osobi�cie opowiadam siê jednak za nowelizacj¹ art. 19.

Przechodz¹c do omówienia dodanych do kodeksu postêpowania
cywilnego przepisów o mediacji, nadmieniæ nale¿y, i¿ praktyka kszta³tu-
j¹ca siê ci¹gle od daty wej�cia w ¿ycie tych przepisów poddaje siê analizie
i upowa¿nia do projektowania zmian.

Na pocz¹tku nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ustawodawca, pos³uguj¹c siê
zbli¿on¹ terminologi¹, dostrzega ró¿nice opisywanych stanów, wystêpu-
j¹cych pod nazw¹ �UGODA�, ale z u¿yciem dookre�lnika � i tak:

� w art. 18312 § 2 mowa jest o �ugodzie zawartej przed mediatorem�,
i o tym, ¿e w przypadku zawarcia UGODY (z tre�ci przepisu wynika,
¿e chodzi o �ugodê zawart¹ przed mediatorem�) UGODÊ zamieszcza siê
w protokole albo za³¹cza siê do niego,

� w art. 18313 § 1 mowa jest o tym, ¿e po zawarciu UGODY mediator
sk³ada protokó³ w s¹dzie, który by³by w³a�ciwy do rozpoznania sprawy
wed³ug w³a�ciwo�ci ogólnej lub wy³¹cznej,

� w art. 18314 § 1 mowa jest o �ugodzie zawartej przed mediatorem�
i o tym, ¿e na wniosek strony s¹d przeprowadza postêpowanie co do
zatwierdzenia �ugody zawartej przed mediatorem�,

� w art. 18314 § 2 mowa jest o tym, ¿e je�li UGODA (w rozumieniu
�ugody zawartej przed mediatorem�) podlega wykonaniu w drodze
egzekucji, s¹d zatwierdza j¹ przez nadanie klauzuli wykonalno�ci, a w
wypadku przeciwnym s¹d zatwierdza UGODÊ (w rozumieniu �ugody
zawartej przed mediatorem�) postanowieniem na posiedzeniu niejawnym,

� w art. 18314 § 3 mowa jest o tym, ¿e s¹d �ugodzie zawartej przed
mediatorem� odmawia nadania klauzuli wykonalno�ci albo odmawia
zatwierdzenia (postanowieniem na posiedzeniu niejawnym) w przypad-
kach w przepisie tym okre�lonych,

� w art. 18315 § 2 mowa jest o tym, ¿e �ugoda zawarta przed mediatorem�
po jej zatwierdzeniu ma moc prawn¹ �ugody zawartej przed s¹dem�.

Jak z powy¿szego zestawienia wynika, ustawodawca rozró¿nia �ugo-
dê zawart¹ przed mediatorem� od �ugody zawartej przed s¹dem�. Naj-
trafniej by³oby rozstrzygn¹æ ten dualizm poprzez zast¹pienie okre�lenia
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�ugody zawartej przed mediatorem� okre�leniem �porozumienie zawarte
przed mediatorem�. Chodzi o to, ¿e je�li mediacja koñczy siê �porozu-
mieniem zawartym przed mediatorem�, to:

a) porozumienie takie mo¿e zawieraæ okre�lone postanowienia stron
konfliktu, koñcz¹ce ten konflikt, a niedotycz¹ce praw maj¹tkowych, których
wykonanie nie podlega egzekucji,

b) porozumienie takie mo¿e zawieraæ okre�lone postanowienia stron
konfliktu, koñcz¹ce ten konflikt, a dotycz¹ce praw maj¹tkowych, a zw³asz-
cza nieruchomo�ci, u¿ytkowania wieczystego lub takich ograniczonych
praw rzeczowych, które wymagaj¹ zachowania formy szczególnej �
i strony w porozumieniu takim wyra¿aj¹ wolê zawarcia ugody w formie
aktu notarialnego,

c) w sytuacji jak wy¿ej strony mog¹ nie wyra¿aæ woli zawarcia ugody
w formie aktu notarialnego, a wówczas owo �porozumienie zawarte przed
mediatorem�, w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego okre�lane
jako �ugoda zawarta przed mediatorem�, po zatwierdzeniu w trybie art.
18314 § 1 (na wniosek strony) stanie siê �ugod¹ zawart¹ przed s¹dem�.

Ze wzglêdów praktycznych (konieczno�æ dalszych zmian w kodeksie
postêpowania cywilnego, ugruntowane w praktyce mediacji nazewnic-
two itp.) nie proponujê jednak zastêpowania okre�lenia �ugoda zawarta
przed mediatorem� okre�leniem �porozumienie zawarte przed mediato-
rem�, natomiast � nie zapominaj¹c o za³o¿eniu racjonalno�ci ustawodaw-
cy � proponujê dodanie do dwóch istniej¹cych ju¿ w omawianych prze-
pisach okre�leñ okre�lenia �ugoda zawarta w formie aktu notarialnego�.
(Zgodnie z art. 917 k.c. przez ugodê strony czyni¹ sobie wzajemne ustêpstwa
w zakresie istniej¹cego miêdzy nimi stosunku prawnego w tym celu, aby
uchyliæ niepewno�æ co do roszczeñ wynikaj¹cych z tego stosunku lub
zapewniæ ich wykonanie albo uchyliæ spór istniej¹cy lub mog¹cy po-
wstaæ).

Mo¿na by zatem rozwa¿yæ zaakceptowanie przedstawionych w po-
wo³anym na wstêpie artykule Bogus³awa Tymeckiego propozycje zmian
kilku artyku³ów kodeksu postêpowania cywilnego, które po nowelizacji
mog³yby brzmieæ nastêpuj¹co (proponowane zmiany wyboldowano):
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Art. 18312. § 1. Z przebiegu mediacji sporz¹dza siê protokó³, w którym
oznacza siê miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a tak¿e imiê, na-
zwisko (nazwê) i adresy stron, imiê i nazwisko oraz adres mediatora,
a ponadto wynik mediacji. Protokó³ podpisuje mediator.

§ 2. Je¿eli strony zawar³y ugodê przed mediatorem, ugodê zamieszcza
siê w protokole albo za³¹cza siê do niego. Strony podpisuj¹ ugodê.
Niemo¿no�æ podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.

§ 2a. Je�li w wyniku ugody zawartej przed mediatorem strony
s¹ obowi¹zane lub pragn¹ ugodzie swej nadaæ formê aktu notarial-
nego, mediator fakt ten zaznacza w protokole, o którym mowa
w § 1.

§ 3. Mediator dorêcza stronom odpis protoko³u.
Art. 18313. § 1. Po zawarciu ugody mediator niezw³ocznie sk³ada

protokó³ w s¹dzie, który by³by w³a�ciwy do rozpoznania sprawy wed³ug
w³a�ciwo�ci ogólnej lub wy³¹cznej.

§ 2. W razie skierowania przez s¹d sprawy do mediacji mediator sk³ada
protokó³ w s¹dzie rozpoznaj¹cym sprawê.

Art. 18314. § 1. Je¿eli zawarto ugodê przed mediatorem, s¹d, o którym
mowa w art. 18313, na wniosek strony niezw³ocznie przeprowadza
postêpowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, za
wyj¹tkiem ugody objêtej aktem notarialnym, o której mowa w art.
18313 § 2a.

§ 2. Je¿eli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, s¹d zatwier-
dza j¹ przez nadanie jej klauzuli wykonalno�ci; w przeciwnym przypadku
s¹d zatwierdza ugodê postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. Je¿eli
ugoda objêta jest aktem notarialnym, nadanie klauzuli wykonalno-
�ci nastêpuje w trybie art. 781.

§ 3. S¹d odmawia nadania klauzuli wykonalno�ci albo zatwierdzenia
ugody zawartej przed mediatorem, w ca³o�ci lub czê�ci, je¿eli ugoda jest
sprzeczna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo zmierza
do obej�cia prawa, a tak¿e gdy jest niezrozumia³a lub zawiera sprzecz-
no�ci. Nie dotyczy to ugody zawartej w formie aktu notarialnego,
o której mowa w art. 18313 § 2a.

Art. 18315. § 1. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwier-
dzeniu przez s¹d moc prawn¹ ugody zawartej przed s¹dem.

§ 2. skre�lony.
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Rozwa¿aj¹c powy¿sze propozycje nale¿y zauwa¿yæ, i¿ regulacji ko-
deksu postêpowania cywilnego podlegaj¹ zarówno mediacje postanowie-
niem s¹du kierowane do tego trybu, jak i mediacje prowadzone na podstawie
umowy. Za³o¿eniem proponowanych zmian jest odci¹¿enie s¹du od
rozstrzygania spraw, które strony mog¹ rozwi¹zaæ same w trybie me-
diacji. Z ka¿dej mediacji spisuje siê protokó³, niezale¿nie od wyniku. Je�li
wynikiem mediacji jest �ugoda zawarta przed mediatorem�, to podlega
zatwierdzeniu przez s¹d, ale tylko na wniosek strony, i wówczas zgodnie
z art. 18314 § 1 s¹d �przeprowadza postêpowanie co do zatwierdzenia�,
wydaje postanowienie zatwierdzaj¹ce lub nadaje klauzulê wykonalno�ci
i wówczas �ugoda zawarta przed mediatorem� staje siê �ugod¹ zawart¹
przed s¹dem�.

Ustawodawca celem odci¹¿enia s¹du podejmowa³ ju¿ rozmaite dzia-
³ania � jak choæby wspomnian¹ na wstêpie alternatywê dla s¹dowego
postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku przez mo¿liwo�æ dokonania
czynno�ci notarialnych zwieñczonych sporz¹dzeniem przez notariusza
aktu po�wiadczenia dziedziczenia, który po zarejestrowaniu ma skutki
prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Tak te¿
mo¿na uznaæ, ¿e proponowane zmiany w swym skutku odci¹¿¹ s¹d od
przeprowadzania zgodnie z art. 18314 § 1 k.p.c. postêpowania co do
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w sytuacji, gdy �w wyniku
ugody zawartej przed mediatorem strony s¹ obowi¹zane lub pragn¹
ugodzie swej nadaæ formê aktu notarialnego�. Przecie¿ zgodnie z art. 1
pr. o not. notariusz jest powo³any do dokonywania czynno�ci, którym
strony s¹ obowi¹zane lub pragn¹ nadaæ formê notarialn¹. A zatem nie ma
przeszkód, aby strony mediacji z takiej formy czynno�ci korzysta³y.
W logice proponowanych zmian jest to, ¿e je�li wola stron mediacji ob-
jawiona w �ugodzie zawartej przed mediatorem� co do tego, ¿e pragn¹
(albo s¹ obowi¹zane) ugodzie swej nadaæ formê aktu notarialnego, to
wówczas ugoda taka nie by³aby kierowana do s¹du celem zatwierdzenia.

Na marginesie nale¿y przypomnieæ, ¿e akt notarialny jest dokumentem
urzêdowym (art. 244 k.p.c.) w odró¿nieniu od dokumentu prywatnego
(art. 245 k.p.c.), a prawo o notariacie stanowi miêdzy innymi:

� w art. 80 § 2 � ¿e przy dokonywaniu czynno�ci notarialnych notariusz
jest obowi¹zany czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usz-
nych interesów stron oraz innych osób, dla których czynno�æ ta mo¿e
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powodowaæ skutki prawne, a zgodnie z § 3 � notariusz jest obowi¹zany
udzielaæ stronom niezbêdnych wyja�nieñ dotycz¹cych dokonywanej
czynno�ci notarialnej,

� w art. 81 � ¿e notariusz odmówi dokonania czynno�ci notarialnej
sprzecznej z prawem,

� w art. 92 § 4 � ¿e je¿eli akt notarialny w swej tre�ci zawiera
przeniesienie, zmianê lub zrzeczenie siê prawa ujawnionego w ksiêdze
wieczystej albo ustanowienie prawa podlegaj¹cego ujawnieniu w ksiêdze
wieczystej b¹d� obejmuje czynno�æ przenosz¹c¹ w³asno�æ nieruchomo-
�ci, chocia¿by dla tej nieruchomo�ci nie by³a prowadzona ksiêga wieczy-
sta, notariusz sporz¹dzaj¹cy akt notarialny jest obowi¹zany zamie�ciæ
w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w ksiêdze wieczystej, zawie-
raj¹cy wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postêpowania
cywilnego.

Z analizy zjawiska rozwoju mediacji w Polsce wynika, ¿e nie we
wszystkich przypadkach zakoñczonych mediacji, zw³aszcza prowadzo-
nych na podstawie umowy o mediacjê, w których zawarto �ugodê przed
mediatorem�, protoko³y zawieraj¹ce ugodê lub z za³¹czon¹ ugod¹ sk³adane
s¹ w s¹dzie zgodnie z art. 18313 § 1 k.p.c. Nie wszystkie s¹dy w sposób
zadawalaj¹co szybki przeprowadzaj¹ postêpowanie co do zatwierdzenia
ugody zawartej przed mediatorem � choæ art. 18314 § 1 k.p.c. wymaga,
aby przeprowadzenie to nast¹pi³o niezw³ocznie; dodatkow¹ okoliczno�ci¹
jest fakt, ¿e s¹d dysponuje tylko tre�ci¹ protoko³u z przebiegu mediacji,
o zawarto�ci okre�lonej w art. 18312 § 1 k.p.c., i tre�ci¹ ugody zawartej
przed mediatorem � s¹d w nawyku ma rozstrzyganie sporu na podstawie
materia³u dowodowego, a tego brak, co zreszt¹ jest istot¹ mediacji i pa-
nuj¹cej zasady poufno�ci.

A zatem wprowadzenie do prawa o notariacie ustawowej mo¿liwo�ci
prowadzenia mediacji przez spe³niaj¹cych wymogi formalne notariuszy,
jak równie¿ wprowadzenie do kodeksu postêpowania cywilnego alterna-
tywy dla �niezw³ocznego przeprowadzenia postêpowania co do zatwier-
dzenia ugody zawartej przed mediatorem� (art. 18314 § 1 k.p.c.) w postaci
proponowanej �ugody objêtej aktem notarialnym�, o której mo¿e byæ
mowa w art. 18313 § 2a� (przepisu w proponowanej wersji znowelizo-
wanej), przyniesie kolejne korzy�ci p³yn¹ce z wprowadzenia mediacji do
polskiego systemu prawnego:
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� wzrost swobody stron w kszta³towaniu swych stosunków praw-
nych,

� jeszcze szybsze osi¹ganie rezultatów mediacji,
� odci¹¿enie s¹dów od postêpowañ, które mog¹ swe skutki przynie�æ

w innych procedurach,
� poszerzenie zakresu czynno�ci notarialnych, przy niezmienianiu

katalogu tych czynno�ci notarialnych objêtego art. 79 pr. o not.

Jaros³aw Czarnecki � notariusz w Warszawie.


