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Wstęp

„Oskarżycieli nigdy nie zabraknie,  
lecz obrońców jest mało”

Adam Zagajewski, Asymetria,  
Kraków 2014

Prawne niedookreślenie statusu ustrojowego notariusza wy-
wołuje podstawowe wątpliwości w kwalifikacji odpowie-
dzialności notariusza za wadliwe sporządzenie czynności no-
tarialnych, wśród których dominującą funkcję spełniają akty 
notarialne stwierdzające określoną czynność prawną inter vivos, 
jak i mortis causa.

Ilekroć piśmiennictwo podejmowało tematykę odpowie-
dzialności notariusza, to czyniło przedmiotem rozważań po-
szczególne rodzaje tej odpowiedzialności (dyscyplinarną1, cy-
wilną2 oraz karną3).

Pojawiające się na tym tle wątpliwości wynikają przede 
wszystkim z różnej kwalifikacji prawnej statusu notariusza jako 
„powołanego do dokonywania czynności notarialnych” (art. 1 
§ 1 in princ). Delikt dyscyplinarny określa się jako przewinienie 
dyscyplinarne, którym to pojęciem obejmuje się m.in. zarów-
no „przewinienie zawodowe”, jak i „uchybienie powadze lub 
godności zawodu” (art. 50). Odpowiedzialność odszkodowaw-
czą (art. 49) wyprowadza się ze statusu notariusza jako osoby 
zaufania publicznego, nadając temu określeniu odpowiednią 
treść jako organowi ochrony prawnej, a w szczególności qua-
si-sądu najściślej powiązanego z wymiarem sprawiedliwości 
działającym według zasad legalizmu i sprawowanej jurysdyk-

1 Por. zwłaszcza W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sę-
dziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warsza-
wa 2012; P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących 
prawnicze zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013. 

2 M. Kolasiński, Odpowiedzialność cywilna notariusza, Toruń 2005; 
E. Drozd, Odpowiedzialność notariusza w wypadku nieważnej (bezskutecznej) 
czynności prawnej (w:) III Kongres…, s. 71 i n. 

3 Odpowiedzialność karna notariusza, red. A. Oleszko.
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cji prewencyjnej. Istotnym elementem ustrojowym statusu no-
tariusza na gruncie prawa karnego jest zaliczenie notariusza 
do kategorii funkcjonariuszy publicznych (art. 115 § 13 pkt 3 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.), a na podstawie art. 2 § 1 in fine uznanie 
go za osobę „korzystającą z ochrony przysługującej funkcjo-
nariuszom publicznym”.

Już sama wielość podstaw prawnych omawianych odpowie-
dzialności notariusza wymaga stosowania odmiennych ocen za-
chowań, które mogą uzasadniać przypisanie notariuszowi danego 
zarzutu. Nie można również pominąć faktu, że jeden czyn nota-
riusza kwalifikowany będzie w kategoriach wszystkich wspomi-
nanych rodzajów odpowiedzialności lub niektórych z nich.

Przedkładane opracowanie jest pierwszą próbą piśmien-
nictwa jednoczesnego ujęcia wszystkich wspomnianych ro-
dzajów odpowiedzialności prawnej notariusza ze szczególnym 
uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych 
stwierdzających dokonanie czynności prawnej.

Nie trzeba przekonywać, że obrót prawny determinowany 
określonym rodzajem czynności prawnych (zwłaszcza umów) 
w formie aktu notarialnego wywiera istotny wpływ na stabil-
ność stosunków cywilnoprawnych w ujęciu ochrony interesu 
stron, a nawet osób trzecich. Nadto instytucja notariatu jest 
gwarantem praworządnego funkcjonowania państwa, które 
w ramach decentralizacji zadań publicznych przekazało kom-
petencje w tym zakresie notariuszom.

Nie może dziwić, że im więcej kompetencji, tym większa 
jest odpowiedzialność notariusza za wadliwie dokonaną czyn-
ność notarialną.

Praktyka orzecznicza wskazuje, że najdotkliwszą odpowie-
dzialnością są skazania w postępowaniach karnych notariu-
szy, a zwłaszcza orzeczenie środka karnego pozbawienia pra-
wa wykonywania zawodu. Doświadczenia sądowe wskazują 
nie tylko na wyroki uniewinniające notariuszy, lecz także na 
to, że uniewinnienia te oparte są na oczywistej bezprawności 
oskarżenia, skutkiem czego jest udzielenie pokrzywdzonemu 
notariuszowi ochrony dóbr osobistych4.

4 Bliżej zob. W. Kozielewicz, A. Oleszko, Ochrona dóbr osobistych no-
tariusza z tytułu bezprawnego oskarżenia, Warszawa 2014.



17

Wstęp

Można zauważyć pewną akcyjność „hurtowego” oskarża-
nia notariuszy w podwójnym tego słowa znaczeniu: pierwszym 
– oskarżenie kierowane do sądu dotyczy prawnokarnej oceny 
sporządzonych aktów notarialnych sprzed kilku lat, np. w jed-
nej ze spraw zarzut dotyczył roku 2001, akt oskarżenia wpłynął 
do sądu w 2006 r., a prawomocne uniewinnienie notariusza za-
padło w 2012 r.; drugim aspektem jest kumulowanie zarzutów 
w jednym akcie oskarżenia, np. 42 zarzutów w odniesieniu do 
aktów notarialnych sporządzonych w latach 2007–2008 w ak-
cie oskarżenia, który wpłynął do sądu w 2015 r.

Opracowanie uwzględnia w pierwszym rzędzie praktykę 
orzeczniczą sądów w zakresie odpowiedzialności prawnej no-
tariusza w trzech wskazanych obszarach funkcjonowania in-
stytucji notariatu odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obrotu 
cywilnoprawnego w ujęciu prywatnoprawnym oraz publicz-
noprawnym, w którym biorą udział trzy instytucje: notariat, 
prokurator oraz sąd. Odpowiedź na pytanie, jakie są praktycz-
ne rezultaty tej działalności dla bezpieczeństwa obrotu praw-
nego i ochrony słusznych praw jednostki i społeczeństwa, oraz 
wskazanie na konieczność dokonania oczekiwanych zmian 
ustawowych i praktyki funkcjonowania prawa – oto cel przed-
kładanego opracowania.

Kolejna ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 218) nie tylko poszerza kompetencje no-
tariusza, lecz także nakłada nań wiele nowych obowiązków 
dotyczących elektronicznego sposobu przesyłania wniosków 
wieczysto księgowych, co wiąże się z dalszą odpowiedzialnoś-
cią notariusza. Utrzymanie tzw. papierowego aktu notarial-
nego w istotny sposób zmienia obowiązki notariusza w od-
niesieniu do bardziej ścisłego zachowania iunctim między 
sporządzeniem aktu a złożeniem wniosku za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 
wieczystoksięgowe.

Lublin, styczeń 2015 r.
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I Notariusz jako normatywnie 
kwalifikowana osoba zaufania publicznego

1. Status prawny notariusza na gruncie prawa notarialnego

Spośród tzw. wolnych i regulowanych zawodów prawniczych 
traktowanych jako zawody zaufania publicznego (do których naj-
częściej zalicza się także adwokatów i radców prawnych) tylko 
status notariusza ustawodawca normatywnie określił jako zawód 
zaufania publicznego (art. 2 § 1). Dalsze wzmocnienie tego statusu 
wyraża ustawa przez objęcie notariusza „ochroną przysługującą 
funkcjonariuszom publicznym” w zakresie przyznanych kompe-
tencji. Oznacza to, że status osoby zaufania publicznego został 
powiązany z kompetencyjnością notariusza jako osoby „powo-
łanej do dokonywania czynności notarialnych” (art. 1 § 1) oraz 
innych czynności urzędowych (np. art. 7 § 1–2 oraz 21).

Powyższe regulacje nie przesądziły jednak „ostatecznego” 
statusu notariusza i zostały uznane za zwrot niedookreślony 
w odniesieniu do znaczenia, charakteru oraz wykonywanych 
przez notariusza funkcji jako osoby zaufania publicznego. Po-
wszechnie znane są rozbieżności w bardziej precyzyjnym okre-
śleniu statusu notariusza, począwszy od uznawania go również 
na gruncie prawa notarialnego za funkcjonariusza publiczne-
go jako wystawcę dokumentów urzędowych (art. 2 § 2 pr. not. 
w zw. z art. 244 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
z późn. zm.), aż do przedsiębiorcy (quasi-przedsiębiorcy) świad-
czącego usługi notarialne na „rynku usług notarialnych”5. Ze 
świadczoną usługą wiąże się prowadzenie kancelarii notarial-
nej przez notariusza jako przedsiębiorcę nastawionego na zysk 
(pkt 3). Rozbieżności te prowadzą do różnych ocen w ujmowa-
niu statusu prawnego notariusza, których skutki częstokroć 
prowadzą do spektakularnych rozwiązań ustawowych oraz do 
rozbieżności orzecznictwa. Ma to również decydujące znacze-
nie w prawnokarnej ocenie dokonywania przez notariusza ak-

5 Zamiast dotychczasowej literatury zob. A. Oleszko, Komentarz, cz. 1, 
s. 66 i cyt. tam dalsze piśmiennictwo oraz orzecznictwo.
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tów notarialnych stwierdzających określone czynności praw-
ne jako sprzeczne nie tylko z art. 81, ale także uzasadniające 
kwalifikację zachowania notariusza jako czynu przestępczego 
dokonanego przez funkcjonariusza publicznego6.

2. Status notariusza jako funkcjonariusza publicznego 
w świetle prawa karnego

Przepis art. 115 § 13 pkt 3 k.k. zaliczył wprawdzie notariusza do 
funkcjonariuszy publicznych w zakresie odpowiedzialności kar-
nej, ale trafnie zwraca się uwagę, że „definicji zawartej w ustawie 
karnej nie sposób przyznać waloru ogólnosystemowego”, z dru-
giej zaś strony brak jest akceptacji dla tezy, iż regulacja kodek-
su karnego „powinna oznaczać, że notariusz jest funkcjonariu-
szem publicznym tylko w zakresie odpowiedzialności karnej”7.

Nie jest bowiem przesądzona współczesna typizacja prze-
stępstw, których może dopuścić się notariusz jako funkcjona-
riusz publiczny. Wystarczy wskazać na sytuację, której analizy 
nie podjęto wyczerpująco w orzecznictwie karnym, a znaną 
orzecznictwu przedwojennemu. Chodzi mianowicie o to, czy 
notariusz pobierający wynagrodzenie niezgodne z taksą nota-
rialną dopuszcza się przestępstwa jako funkcjonariusz publicz-
ny, czy jako prywatny przedsiębiorca, żeby pozostawać przy 
dotychczasowym nazewnictwie odnoszącym się do różnego 
ujmowania statusu prawnego notariusza.

3. Prowadzenie kancelarii notarialnej na zasadach 
przedsiębiorczości a status notariusza jako 
przedsiębiorcy oraz funkcjonariusza publicznego

Powszechna jest praktyka oskarżania oraz skazywania nota-
riusza za przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. w odniesieniu do po-
branego przez niego wynagrodzenia z tytułu dokonanej czyn-

6 Bliżej zob. Odpowiedzialność karna notariusza, red. A. Oleszko, s. 19.
7 Por. zwłaszcza T. Ereciński, Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariu-

sza, jego odpowiedzialności cywilnej oraz sądownictwie dyscyplinarnym, Rejent 
2006, nr 5, s. 44 i n.
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ności notarialnej jako sprzecznej z prawem w rozumieniu także 
prawnokarnej odpowiedzialności notariusza jako funkcjona-
riusza publicznego, który skutkiem sporządzonych wadliwych 
prawnie aktów notarialnych „uczynił sobie stałe źródło docho-
dów, działając na szkodę pokrzywdzonego”, który to czyn kwa-
lifikowany jest na podstawie art. 231 § 2 k.k.8 W taki również 
sposób rozumie działania notariusza prokurator w odniesieniu 
do pobranych wynagrodzeń opisanych w dalszej części pkt 3 
i 4. Zarzut pobierania wynagrodzenia jako sposobu „uczynie-
nia sobie stałego źródła dochodu” stanowiącego przestępstwo 
z art. 231 § 2 k.k. był powtarzany przy wszystkich kwestiono-
wanych przez prokuratora aktach notarialnych jako sporządzo-
nych sprzecznie z prawem na szkodę osoby pokrzywdzonej.

Kwalifikacja czynu przestępczego w powyższym obszarze 
nie jest oczywista przy uwzględnieniu relacji prawnych zacho-
dzących między przepisem art. 231 § 2 k.k. oraz art. 5 § 1 pr. not.

Problem aktualny był już pod rządem rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Prawo 
o notarjacie (Dz. U. Nr 84, poz. 609 z późn. zm.), na gruncie które-
go notariusz jako ówczesny funkcjonariusz publiczny za dokona-
ną czynność pobrał wynagrodzenie powyżej maksymalnej taksy 
notarialnej. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w posta-
nowieniu z dnia 11 grudnia 1937 r., II K 732/37, OSN(K) 1938, nr 2, 
poz. 31, nie podzielił poglądu wyrażonego w akcie oskarżenia 
w odniesieniu do żądania skazania notariusza za kwalifikowane 
przestępstwo urzędnicze. Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że po-
branie przez notariusza wynagrodzenia wbrew taksie notarialnej 
nie jest działaniem notariusza jako urzędnika o statusie funkcjo-
nariusza publicznego, gdyż czynność ta w prywatnie prowadzo-
nej kancelarii nie jest związana „z właściwym jej urzędowym 
zakresem działania, któremu obcy jest jakikolwiek pierwiastek 

8 A. Oleszko, Obowiązki zawodowe notariusza a podstawa jego odpowie-
dzialności karnej – uwagi do zarzutu art. 231 k.k. (w:) Odpowiedzialność karna 
notariusza…, s. 51 i n.; zob. także W. Kozielewicz, Przesłanki odpowiedzial-
ności karnej i dyscyplinarnej notariusza za dokonaną w postępowaniu notarial-
nym wadliwą wykładnię (interpretację) przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
– Prawo o notariacie, Rejent 2012, nr 11, s. 70 i n.; por. także R. Pastusz-
ko, glosa (karna) do wyroku SR w Żorach z dnia 20 listopada 2009 r., 
II K 901/07, Rejent 2014, nr 1, s. 89, który prawomocnie uniewinnił nota-
riusza od zarzutu z art. 231 k.k. 
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