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WSTĘP
Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością,
jest prymitywna i dziecinna, ale nadal jest to
najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy
A. Einstein
Historycznie określenie „notariusz” (łac. notarius) oznaczało pisarza.
Współczesne zadania notariusza z pewnością odbiegają od tego, jaką
rolę pełnił on w przeszłości. Kiedyś notariusz kojarzony był z urzędnikiem, który spisywał różnorodne wydarzenia, jakie zachodziły w obrocie
prawnym. Żartobliwie, a czasem wręcz obraźliwie, nazywano rejentów
skrybami i gryzipiórkami. Dziś notariusz pełni zupełnie inne funkcje.
Na pierwszy plan wysuwa się zapewnienie bezpieczeństwa prawnego
podmiotom, które zwracają się o dokonanie określonych czynności
notarialnych.
Notariusz przy dokonywaniu powierzonych mu czynności musi nie tylko
przestrzegać prawa, ale także uwzględniać zasady współżycia społecznego, tak by odbiorcy jego działań mogli czuć się niezagrożeni w swoich prawnych działaniach. Rola, jaką przypisano notariuszom, wpływa
również na ich relacje ze stronami czynności. Notariusz to szczególnego
rodzaju przedsiębiorca, głównie ze względu na charakter działań, jakich
dokonuje, i podmiotów, których działania te dotyczą. Trudno nazwać
strony czynności „klientami” notariusza, ponieważ czynności, jakich
dokonuje notariusz, nie są klasycznymi usługami handlowymi, komercyjnymi. Mechanizmy funkcjonujące w notariacie i zasady, jakimi
kieruje się notariusz, pokazują, że jest to system, w którym wszystko
prowadzi do zachowania pewności prawa. Jednym z tych mechanizmów
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jest odmowa dokonania czynności notarialnej. W związku z postanowionym przed notariuszem celem, którym jest przestrzeganie prawa,
musi mieć on możliwość odmowy dokonania czynności notarialnej.
Odmówić może wtedy, gdy czynność jest sprzeczna z prawem.
Celem monografii jest wykazanie, że odmowa dokonania czynności
notarialnej stanowi proces obejmujący konkretne etapy i elementy.
Omówienie tej instytucji nie może obejść się bez odniesienia do roli
notariusza w ogólności i jego pozycji prawnej. Tylko takie całościowe
spojrzenie pozwoli oddać istotę odmowy dokonania czynności notarialnej.
Odmowa dokonania czynności jest instytucją o szczególnym charakterze, ze względu na cechę zaskarżalności. Na tym etapie następuje
zetknięcie działalności notariusza i sądu. W związku z tym postępowanie to staje się dwuetapowe, a każda faza cechuje się odmiennością
podmiotową i przedmiotową. Łączy je jednak cel – bezpieczeństwo
stron czynności prawnych, tak by czynności te były zgodne z prawem.
W pierwszym etapie notariusz dokonuje oceny danej czynności prawnej,
a następnie jego decyzja może być weryfikowana przez sąd. Postępowanie sądowe prowadzone w wyniku wniesienia zażalenia na odmowę
dokonania czynności notarialnej będzie wyróżniać się spośród innych
postępowań, ponieważ zaskarżeniu nie podlega decyzja ani sądu, ani
organu administracyjnego, co jest cechą zasadniczych postępowań znanych polskiemu prawu.
Instytucja odmowy dokonania czynności notarialnej to doskonały przykład na to, że system prawny poniekąd łączy różnorodne działania po
to, by zapewnić stronie jak najpełniejszą ochronę przysługujących jej
praw. W istocie dochodzi tu do swoistego scalenia płaszczyzn przestrzeni
prawnej, które są od siebie zupełnie odmienne.
Warto podkreślić, że przedstawiciele każdego z zawodów prawniczych
cieszą się dużym zaufaniem społecznym, a każda z tych grup zawodowych wykazuje typowe dla niej atrybuty. Adwokatów i radców prawnych
cechuje dbałość o interesy ich klientów i skrupulatne dociekanie pra-

Wstęp15

widłowego rozwiązania problemów prawnych, komorników skuteczność
ściągania wierzytelności, sędziów zaś niezawisłość i niezależność. Każdy
zawód prawniczy jest odmienny od innych i różnorodny. Wśród tak
bogatej gamy zawodów prawniczych znajduje się zawód notariusza,
który także wykazuje odrębności. Przedstawienie instytucji odmowy
dokonania czynności notarialnej pokazuje nie tylko charakter czynności
obejmujących samą odmowę, jej podstawy itp., ale także ducha zawodu
notarialnego, a zarazem istotę funkcji notariusza w społeczeństwie.
Głównym celem książki jest pokazanie działań jako jednego postępowania składającego się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszy etap to
czynności przed notariuszem, drugi zaś to postępowanie przed sądem.
W pierwszej części monografii poruszono problemy wykładni historycznej prowadzącej do niezwykle ważnych wniosków, omówiono także
charakter odmowy. Ta część obejmuje odniesienia do statusu prawnego
notariusza jako jednego z podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Dogłębnie przeanalizowano procedurę notarialną1, choć już samo
jej wyróżnienie (uważane przez autorkę za słuszne i racjonalne) bywa
krytykowane.
Kolejna część poświęcona jest omówieniu zaskarżenia odmowy notariusza i środka, który służby temu celowi, czyli zażalenia. Niezwykle
istotny okazał się tu wątek historyczny i charakter zażalenia. Zażalenie
na odmowę dokonania czynności notarialnej porównano z klasycznym
zażaleniem ujętym w Kodeksie postępowania cywilnego, analizie poddano również przesłanki postępowania i jego przebieg.
Niniejsza książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej pod kierunkiem dr hab. Izabelli Gil prof. nadzw.
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Książkę chciałabym zadedykować Rodzicom i Mężowi w podziękowaniu
za spełnione marzenia.
1
Zaznaczyć należy, że w pracy procedura notarialna traktowana jest w ujęciu prakseologicznym.
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Rozdział I

STATUS PRAWNY NOTARIUSZA I ZAKRES
JEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Status prawny notariusza
Status prawny notariusza od lat budzi wątpliwości i był już przedmiotem
licznych wypowiedzi w literaturze.
Należy rozpocząć od zdefiniowania pojęcia „notariusz”, co niewątpliwie
jest utrudnione, gdyż ustawodawca nigdzie nie zawarł takiej definicji.
Ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie1 określa strukturę notariatu,
która pozwala przynajmniej na wskazanie typowych cech notariusza.
Po pierwsze, powinien on być bezstronny. Cecha ta z pewnością odróżnia go od przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Notariusz
ma stać na straży bezpieczeństwa wszystkich osób, nie reprezentuje
on interesów jednego „klienta”. Wątpliwe jest w ogóle posługiwanie
się pojęciem „klient” w odniesieniu do czynności notarialnych. Do
bezstronności notariusza nawiązuje szereg regulacji Prawa o notariacie, wśród których należy wymienić np. zakaz dokonywania czynności
notarialnych wobec osób bliskich notariuszowi, zasadę dokonywania
czynności w kancelarii notarialnej oraz obowiązek czuwania nad zabezpieczeniem praw i interesów stron i innych osób. Po drugie, notariusz
powinien cechować się fachowością. O tym obowiązku świadczy zakres
wymagań stawianych kandydatom do zawodu, ale także konieczność
1

Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.
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podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby, które już uzyskały
status zawodowy notariusza. Dzięki temu, że sama pozycja notariusza
pozwala na poczucie bezpieczeństwa i zachowanie wysokich standardów, przymiotem wyróżniającym notariusza jest jego wiarygodność. Po
trzecie, poza cechami stricte zawodowymi i fachowymi nie należy zapominać o aspekcie osobowościowym. Już z ustawowej regulacji wynika,
że notariuszem może zostać jedynie osoba, którą cechuje nieskazitelny
charakter i która daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.
Oczekiwanie to wpływa na pozycję notariusza i pojmowanie jego statusu.
Interesujące spostrzeżenia można poczynić na gruncie analizy art. 1 § 1
pr. not., stanowiącym o powołaniu notariusza do dokonywania czynności notarialnych. Skoro regulacja ta znajduje się już na samym początku
ustawy, trzeba wziąć pod uwagę kwestię formy czynności prawnych.
Notariusz jest podmiotem uprawnionym do dokonywania czynności
w określonym kształcie – to jest w formie notarialnej. Jest podmiotem
niezbędnym dla zrealizowania tej formy, która jednocześnie stwarza
potrzebę jego funkcjonowania2. Umiejscowienie omawianej regulacji
już na początku ustawy podkreśla jej zasadnicze znaczenie dla rozumienia pojęcia i sytuacji notariusza. Nie bez przyczyny już w kolejnym
przepisie (art. 2 § 2 pr. not.) ustawa stanowi, iż czynności notarialne
dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Ten
szczególny aspekt mocy czynności notarialnych także określa swoistą
rolę notariusza w systemie. W doktrynie pojawiło się stanowisko, że jest
to jedyna osoba, która nie ma statusu urzędnika państwowego, a której
czynności mają charakter dokumentu urzędowego3.
Warto zwrócić szczególną uwagę na pojęcie notariusza jako funkcjonariusza publicznego. Kwestia ta była szeroko omawiana w literaturze.
W świetle przepisu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, według zaś art. 2 § 1 pr. not. korzysta on z ochrony
przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Należy rozważyć, czy
2
M.Z. Król, Kilka słów o praktyce notarialnej i roli notariusza w kształtowaniu
stosunków prawnych (perspektywa teoretycznoprawna), „Rejent” 2006/7–8, s. 42.
3
J. Jacyszyn, Notariusz – zawodem zaufania publicznego [w:] III Kongres Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Sztyk, Warszawa–Kluczbork 2006, s. 147.
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przepisy Kodeksu karnego mają znaczenie ogólnosystemowe. Proponowano, by w Prawie o notariacie wprowadzić postanowienie, że notariusz
jest funkcjonariuszem publicznym.
Powyższe cechy notariusza i przytoczone przepisy prawne pozwalają
wywnioskować, iż można mu przypisać szereg znamion pokazujących
jego szczególną pozycję ustrojową, odmienną od przedstawicieli innych
zawodów prawniczych. Za słuszny należy uznać wniosek, że rozwiązania
przewidziane w Kodeksie karnym mają charakter generalny, natomiast
postanowienia Prawa o notariacie − szczegółowy, a w świetle tego systemu notariusz jest uważany za funkcjonariusza publicznego, który działa
w wyjątkowej formie4. Trzeba także odnotować, że zaliczenie notariuszy
do grona funkcjonariuszy publicznych powoduje, że stosuje się do nich
także przepisy Kodeksu karnego dotyczące ponoszenia odpowiedzialności przez funkcjonariuszy publicznych5.
Treść przepisu art. 2 § 1 pr. not. podkreśla także inną istotną dla notariusza właściwość – mianowicie działa on jako osoba zaufania publicznego. Osoby zaufania publicznego można podzielić na dwie grupy
– pierwsza obejmować będzie podmioty, którym przymiot ten przypisuje
prawodawca w drodze ustawy, członkowie drugiej zaś będą wywodzić
swoją pozycję z zaufania społecznego, autorytetu moralnego i reputacji6. Oczywiście kryterium tego podziału stanowi źródło pochodzenia
zaufania. Byłoby bowiem pożądane, aby osoby, którym zaufanie publiczne przysługuje ex lege, mogły potwierdzić swoją reputację także racją
o charakterze moralnym.
Na źródło takiego statusu notarialnego powołuje się SN w wyroku
z 29.05.2001 r.7, w którym stwierdzono, że status zawodu zaufania publicznego może nadawać samorządowi zawodowemu tylko ustawa, a taką
ustawą jest Prawo o notariacie. Należy odnieść się do pojęcia „zaufaA. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz. Część I, Warszawa 2011, s. 70.
Z. Kwiatkowski, Notariusz jako funkcjonariusz publiczny, Prz. Sąd. 1993/3, s. 21.
6
M.Z. Król, Kilka słów…, s. 42.
7
Wyrok SN z 29.05.2001 r., I CKN 1217/98, OSNC 2002/1, poz. 13, s. 53, Biul. SN
2001/10, s. 10.
4
5

Marta Anna Nowocień – doktor nauk prawnych, notariusz w Bełchatowie, autorka artykułów związanych z tematyką prawa o notariacie, współautorka monografii dotyczących
postępowania cywilnego.
Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją książkową, w której kompleksowo omówiono
instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej
zaskarżenia. Autorka przedstawia ją z punktu widzenia praktyka, dotykając zagadnień
zarówno z obszaru prawa materialnego, jak i procesowego oraz uwzględniając ostatnie
zmiany przepisów regulujących tę instytucję.
W opracowaniu poruszono problemy wykładni historycznej i zawarto odniesienia do statusu prawnego notariusza jako jednego z podmiotów uczestniczących w postępowaniu.
Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej porównano z klasycznym zażaleniem ujętym w Kodeksie postępowania cywilnego, analizie zostały poddane również
przesłanki postępowania i jego przebieg.
Monografia jest skierowana do notariuszy, aplikantów notarialnych oraz sędziów rozpatrujących sprawy w omawianym zakresie.
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