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1. Źródła prawa

 KEZN  uchwała nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 
12 grudnia 1997 r. – Kodeks etyki zawodowej 
notariusza

  k.c.   ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

  k.k.    ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

  k.k. z 1932 r.   rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 60, poz. 571 z późn. zm.)

 Konstytucja RP  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.)

  k.p.a.   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

  k.p.c.   ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

  k.r.o.   ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 788 z późn. zm.)

  k.z.   rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobo-
wiązań (Dz. U. Nr 82, poz. 598 z późn. zm.) 

  o.p.   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 
z późn. zm.)

  pr. not. z 1951 r.   ustawa z dnia 25 maja 1951 r. – Prawo o notaria-
cie (tekst jedn.: Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106 
z późn. zm.) 

  pr. not. z 1989 r.   ustawa z dnia 24 maja 1989 r. – Prawo o notaria-
cie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 z późn. zm.) 
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  pr. spółdz.    ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spół-
dzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)

 rozporządzenie    rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. – Prawo o nota-
riacie (Dz. U. Nr 84, poz. 609 z późn. zm.)

  u.k.w.h.   ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wie-
czystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 707 z późn. zm.)

 ustawa  ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 
ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów (Dz. U. poz. 829)

 TFUE  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.)

2. Publikatory

  Dz. Urz. UOKiK   Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów

 EPS  Europejski Przegląd Sądowy
  M. Praw.   Monitor Prawniczy
 NPN  Nowy Przegląd Notarialny
  ONSA WSA   Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-

nego i wojewódzkich sądów administracyjnych
  OSNC   Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
  OSNC-ZD   Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Do-

datkowy
  OSNKW   Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna 

i Wojskowa
  OSNP   Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, 

Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
  OSNwSK   Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach 

Karnych
  OSP   Orzecznictwo Sądów Polskich
  OTK-A   Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; 

zbiór urzędowy, Seria A 
  OTK-B   Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; 

zbiór urzędowy, Seria B 
 PiP  Państwo i Prawo
 PN  Przegląd Notarialny

z 1933 r. (prawo 
o notariacie z 1933 r.)

deregulacyjna
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 PS  Przegląd Sądowy
  Prz. Sejm.   Przegląd Sejmowy
  Zb. Orz.   Zbiór orzeczeń sądów wspólnotowych

3. Pozostałe skróty

 ETS  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)

 KRN  Krajowa Rada Notarialna
  NSA   Naczelny Sąd Administracyjny 
  NTA   Naczelny Trybunał Administracyjny
  PBN   państwowe biuro notarialne 
  SA   sąd apelacyjny
 SN  Sąd Najwyższy
  SOKiK   Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 TK  Trybunał Konstytucyjny
  WSA   wojewódzki sąd administracyjny

Artykuły bez podania bliższego określenia oznaczają ustawę z dnia 14 lu-
tego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 
z późn. zm.).
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Wstęp

W 2014 r. mija 80 lat od wejścia w życie zunifikowanego polskiego 
prawa o notariacie, którego rozporządzenie z dnia 27 paździer-
nika 1933 r. podpisał Prezydent RP I. Mościcki, które to prawo 
tworzyło wraz z kodeksem zobowiązań, kodeksem handlowym, 
a późnej z prawem wekslowym i czekowym z 1936 r. zręby prawa 
prywatnego i gospodarczego, które kształtowały się wraz z dok-
tryną polskiego prawa w warunkach poczucia bezpieczeństwa 
i pewności powstającego z zaborów państwa polskiego.

Zunifikowane prawo notarialne formalnie obowiązywa-
ło do wejścia w życie ustawy z dnia 25 maja 1951 r. Od dnia 
1 stycznia 1952 r. państwowy notariat wraz z notariuszami, jako 
urzędnikami państwowymi, nie zatracił dorobku i myśli praw-
niczej tkwiącej w pierwszym akcie prawnym z 1933 r. w odnie-
sieniu do rodzajów oraz charakteru czynności notarialnych.

Ustrojowe usytuowanie notariatu w systemie wymiaru 
sprawiedliwości nie odnosi się bezpośrednio ani do jego przed-
miotowego rozumienia jako rozstrzygania konfliktów praw-
nych, ani podmiotowo w znaczeniu wskazanym w art. 174 i 175 
Konstytucji RP jako wyłączną właściwość organów sądowych, 
ale ma na celu podkreślenie legalności i doniosłości funkcjonal-
nego działania w obrębie wymiaru sprawiedliwości także in-
nych niepaństwowych organów, takich jak np. notariat. Powo-
łana przez władzę państwową (suwerena) instytucja notariatu, 
do którego podstaw ustrojowych należy sprawowanie jurys-
dykcji prewencyjnej oznacza także „rozstrzyganie” wyzna-
czonych przez strony spraw niewymagających sporu o prawo. 
Dokumenty notarialne wyposażone w moc urzędową (art. 2 
§ 2) nie mają charakteru i mocy urzędowej orzeczeń sądowych 
(por. art. 365 i 366 k.p.c.; zob. jednak art. 95j). Cecha legalno-
ści dokumentów notarialnych jako przedmiotu obrotu spełnia 
podobne funkcje urzędowej mocy decyzyjnej w kształtowaniu 
stosunków majątkowych i oddziałuje nie tylko na strony doko-
nujące czynności notarialnej, ale wpływa na bezpieczeństwo 
i porządek prawny państwa.
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Orzecznictwo Sądu Najwyższego w pełni akceptowało 
kierunek przyjmujący, iż notariusz jako osoba zaufania pub-
licznego i gwarant wiarygodności oraz prawidłowości doko-
nywanych czynności notarialnych jest „uczestnikiem szero-
ko rozumianego wymiaru sprawiedliwości” (zob. uchwała 
SN z dnia 29 maja 1990 r., III CZP 29/90, OSNC 1990, nr 12, 
poz. 150, oraz wyrok SN z dnia 5 lutego 2004 r., III CK 271/02, 
LEX nr 602711).

Prawo o notariacie z 1991 r.1 mimo kilkudziesięciu już 
nowelizacji, licznych opracowań artykułowych, analiz, glos, 
ekspertyz itd. wzbogacone orzecznictwem Trybunału Kon-
stytucyjnego oraz sądów nie doczekało się monograficznego 
opracowania. Zamiast stabilizacji funkcjonowania prawa no-
tarialnego i bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego, które 
stanowi podstawę działalności omawianej instytucji, pogłę-
biają się rozbieżności we właściwym usytuowaniu notariatu 
w porządku prawnym państwa. Rozważania nad „złożonością” 
statusu ustrojowego notariusza jako osoby zaufania publicz-
nego koncentrują się wokół dwóch przeciwstawnych kierun-
ków upatrujących notariat z jednej strony jako organ pomocy 
prawnej, pełniący funkcje publiczne w ramach decentralizacji 
zadań demokratycznego państwa prawnego a z drugiej jako 
podmiot usługowy działający na zasadach przedsiębiorczości 
i konkurencji w ramach tzw. wolnych zawodów prawniczych. 
W zależności od celu, jaki zamierza się osiągnąć, nadają one tej 
„złożoności” różną treść. 

Zgodnie z prawami logiki to, co jest „złożone”, podlega 
„rozłożeniu” w celu poszukiwania podstaw owej złożoności 
i udzielenia odpowiedzi, czemu ta złożoność ma służyć, czy 
i w jakim zakresie stanowi wartość dodaną do pierwotnych za-
łożeń twórców i prawodawców pierwszego prawa o notariacie, 
którego – jak się powszechnie przyjmuje – korzenie mają sięgać 
obecnej ustawy z 1991 r.

Usytuowanie notariatu w porządku prawnym danego pań-
stwa musi uwzględniać dokonujące się zmiany – np. zapocząt-
kowane wejściem Polski od dnia 1 maja 2004 r. w struktury 

1 Zob. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.).
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unijne i związane z tym wpływy orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości na kształt prawa krajowego.

Monografia ma na celu przedstawienie kierunków ewolucji 
prawa notarialnego od chwili wejścia w życie ustawy, kształto-
wanego nie tylko kolejnymi nowelizacjami, ale coraz większym 
bogactwem literatury oraz orzecznictwa i podjąć próbę okre-
ślenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego 
oraz państwowego (obecnie, jak i w przyszłości).

Jednym z podstawowych zagadnień jest próba udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, czy współczesny i dający się prze-
widzieć notariat odpowiada wskazanym zarówno w 1933 r., 
jak i w 1991 r. założeniom, których podstawą była realiza-
cja zadań publicznych państwa kreowanych przez suwere-
na, powołującego do życia instytucję notariatu. Autor uwa-
ża za nadal aktualną definicję zadań publicznych notariatu 
sformułowaną przez Trybunał Konstytucyjny w uchwale 
z dnia 27 września 1994 r., W 10/93, OTK 1994, nr 2, poz. 46, 
oraz potwierdzoną w wyroku tego Trybunału z dnia 6 mar-
ca 2012 r., K 15/08, OTK-A 2012, nr 3, poz. 24, zgodnie z którą 
zadania te „służą zaspokajaniu potrzeb zbiorowych społecz-
ności lokalnych lub całego społeczeństwa”, którym obowią-
zek zadośćuczynienia spełniać powinien także notariat. 
Zaspokajanie potrzeb lokalnych przez notariat to wyzna-
czane w trybie art. 10 siedziby kancelarii notarialnych, zaś 
całego społeczeństwa – to pełna realizacja tzw. przymusu 
notarialnego, w ramach którego zaspokojone będą wszel-
kie czynności notarialne służące podmiotom prywatnym 
w kształtowaniu własnego i społecznego porządku prawne-
go. Jednoczesne osiąganie przez notariat celów kształtowania 
porządku prawnego w interesie prywatnym oraz społecznym 
jest możliwe tylko przy zachowaniu pełnej niezależności i sa-
modzielności funkcjonowania zawodu notariusza od uczest-
ników dokonywanych czynności notarialnych, jak i wzmac-
nianiu funkcji samorządu notarialnego określonych wprost 
w Konstytucji RP (art. 17 ust. 1) poprzez rzeczywistą spra-
wowaną pieczę, począwszy od odpowiedzialności za przy-
gotowanie kandydatów na notariuszy aż do wykonywania 
przez nich zawodu notariusza, determinowanych interesem 
publicznym i jego ochroną.
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Konstytucyjnie ukierunkowana w art. 17 ust. 1 piecza 
z punktu widzenia interesu publicznego i nakierunkowana 
na jego ochronę urzeczywistnioną w realizacji funkcji zawo-
dowych notariuszy jest i będzie możliwa tylko w razie zapew-
nienia przez ustawodawcę wykonywania omawianych zadań 
w zakresie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. 
Pozbawienie bądź nawet ograniczenie wykonywania przez 
notariat zadań publicznych w powyższym konstytucyjnym 
znaczeniu na rzecz eksponowania funkcji usługowych za naj-
niższą „cenę” i uzyskiwany przez notariuszy zysk będą po-
czątkiem końca notariatu, który na gruncie polskim, zarówno 
w 1933 r., jak i w 1991 r., wzorowany był na notariacie łacińskim.

Autor chce być przekonany, że aktualna będzie nadal teza 
Trybunału Konstytucyjnego wyrażona w cytowanym już wy-
roku z dnia 6 marca 2012 r., iż „istotność” notariatu mieści się 
w zakresie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

 
Lublin, październik 2014 r.
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I  Podstawy ustrojowe notariatu 
w okresie 1934–1991

1. Projektowane kierunki unifikacji prawa notarialnego

„Zjednoczenie i ujednolicenie polskiego notariatu (…) stanowi 
zarazem ważny krok naprzód w dziedzinie zespolenia ustawo-
dawczego całej Polski” – oto reprezentatywny głos J. Glassa, 
notariusza i jednego z projektodawców zunifikowanego pol-
skiego prawa o notariacie2. Niepodległa Polska „odziedziczy-
ła” trzy różne systemy notarialne odpowiadające potrzebom 
państw zaborczych. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, 
iż w byłym zaborze rosyjskim nie wymagano od notariuszy 
żadnego cenzusu wykształcenia, w byłym zaborze pruskim 
zawód notariusza połączony był nierozerwalnie z adwokatu-
rą, wobec czego w ogóle nie wytworzył się właściwy stan no-
tarialny – notariat był dla adwokatów w wielu wypadkach do-
datkiem do głównego ich zawodu i nie istniała nawet odrębna 
ustawa notarialna, z kolei w byłym zaborze austriackim no-
tariusze obowiązkowo byli prawnikami po odbytej aplikacji 
notarialnej.

Począwszy od 1917 r. przedkładane projekty prawa notarial-
nego regulowały trzy ustrojowe podstawy funkcjonowania no-
tariatu: przygotowanie zawodowe w postaci aplikacji, mianowa-
nie i odwoływanie notariuszy przez Ministra Sprawiedliwości, 
usytuowanie notariuszy jako urzędników państwowych zorga-
nizowanych i działających „wedle” ustawy, będących „mężami 
zaufania publicznego”, „urzędnikami dobrej woli”, funkcjonu-
jącymi poza służbą urzędniczą, pobierającymi wynagrodzenie 
według taksy urzędowej od uczestników czynności, z własnym 
samorządem zawodowym oraz sądownictwem dyscyplinar-
nym. Sporządzano akty i inne dokumenty na zasadzie przymu-
su notarialnego i wiary publicznej. Nadzór nad działalnością za-
wodu sprawować miały samorządy notarialne w uzupełnieniu 
z nadzorem ministra. We wszystkich projektach podkreślano, iż 

2 J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN 1933, nr 10, s. 188 i n.
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wzorowano się na polskiej ustawie o ustroju sądów, „gdyż wiele 
kwestii dotyczących stanowiska notariusza zbliżonych jest do sę-
dziego, jako quasi-iudexa. Tym samym mutatis mutandis, w całym 
szeregu przepisów – co do nominacji, objęcia urzędowania, za-
jęć ubocznych, zwalniania z urzędu, określenia wiary publicznej 
dokonanym czynnościom urzędowym (aktom) – ustawa nota-
rialna wzoruje się na prawie o ustroju sądów powszechnych”3.

2. Określenie instytucji notariatu w ustroju państwa

2.1. Nominacja a status prawny notariusza
Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 84, 
poz. 609 z późn. zm.) notariusza mianował Minister Sprawiedli-
wości na czas nieoznaczony, a jego status został określony jako 
funkcjonariusz publiczny. Samorząd notarialny nie miał wpły-
wu na obsadę stanowisk notarialnych, poza wyrażeniem nie-
wiążącej opinii. Nominacja miała charakter decyzji personalnej.

Określenie notariusza jako funkcjonariusza publicznego było 
tłumaczeniem z francuskiej ustawy notarialnej. Nadawano temu 
pojęciu różną treść, poza jedną powszechnie akceptowaną, iż 
„intencją prawodawcy nie było kojarzenie stanowiska notariu-
sza z terminologią ustawodawstwa urzędniczego”4. „Urzędnik 
publiczny”, „funkcjonariusz publiczny” to określenia związane 
z funkcją notariatu i miały na celu stwierdzenie, że notariuszom 
mianowanym przez władzę państwową przysługuje monopol 
sporządzania „aktów i kontraktów o charakterze prywatnopraw-
nym przez osoby zaufania publicznego”. Na gruncie ówczesnego 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopa-
da 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 1950 r. Nr 43, poz. 394 z późn. zm.) notariusz był osobą zaufania 
publicznego i w ten właśnie sposób rozumiano określenie „funk-

3 J. Glass, Rzut oka…, s. 191; W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kra-
ków 1929, s. 15 i n.

4 W. Natanson, Stanowisko notariusza na tle ustrojowym według polskie-
go prawa o notariacie, PN 1934, nr 7, s. 151 i n.; zob. także D. Malec, Nota-
riat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002; taż, Dzieje notariatu polskiego, 
Kraków 2007, z których to pozycji korzystałem w niniejszym rozdziale.
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cjonariusz publiczny”. Pozostawał on w zakresie dokonanych 
czynności pod nadzorem państwa, w tym także nadzorem ju-
rysdykcyjnym w odniesieniu do stwierdzonych czynności praw-
nych w dokumentach notarialnych. Nie brakowało głosów, iż uży-
te w art. 1 rozporządzenia z 1933 r. określenie „funkcjonariusz 
publiczny” jest nazwą „chwiejną”, ale nie „kłócącą się” z duali-
stycznym ujęciem stanowiska notariusza. Dualizm ten wyraża się 
z jednej strony „z pokrewnymi przepisami o charakterze ustrojo-
wym z prawem o ustroju sądów powszechnych”, a z drugiej z sa-
modzielnym wykonywaniu zawodu poza strukturami urzędni-
czymi państwa i samofinansowaniem się działalności notariusza. 
Uważano, że redakcja wskazanego przepisu byłaby poprawniej-
sza, gdyby określała notariusza jako osobę zaufania publiczne-
go wykonującą wolny zawód o charakterze prawno-publicznym 
pozostającym pod nadzorem władz państwowych. Synteza pier-
wiastków wolnego zawodu oraz swoistego urzędnika jest zarazem 
syntezą pierwiastka urzędniczego i zawodowego notariusza, którą 
określano mianem funkcji publicznej. Poza zupełnym obrębem 
rozważań było ujmowanie wolnego zawodu notariusza w katego-
riach, które obecnie określamy swobodą działalności gospodarczej 
w kategoriach przedsiębiorcy, którego na gruncie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks 
handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) określano termi-
nem „kupiec”. Podkreślam z naciskiem: wolny zawód stanowiska 
notariusza rozumiano jednoznacznie jako działalność zawodową 
na własny rachunek oraz własną odpowiedzialność.

2.2. Prewencja jurysdykcyjna notariatu a neutralność 
państwa w zakresie dokonywania czynności notarialnych
Sprawowanie przez notariat funkcji prewencji jurysdykcyjnej 
rozumianej jako zapobieganie sporom o prawo stanowiło pod-
stawę ustrojową zunifikowanego prawa notarialnego. Państwo, 
przekazując notariuszowi część swoich kompetencji przewidzia-
nych dla organów wymiaru sprawiedliwości, wyłączyło „roz-
strzyganie” spraw, które nie wymagały przymusu państwa, 
a mogły być załatwiane szybciej i kompetentniej przez wyspe-
cjalizowanych do tego zawodu notariuszy. W tym upatrywano 
neutralność państwa w odniesieniu do przekazanych spraw no-
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